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Nós não perguntamos à natureza e ela não nos responde. Colocamos 

as perguntas para nós mesmos e de certo modo organizamos a 

observação ou a experiência para obtermos a resposta. Quando 

estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda parte 

e nos empenhamos em interpretar o seu significado. 

Mikhail Bakhtin 

 

O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 

desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra, montão. 

João Guimarães Rosa 
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CONVENÇÕES PARA A TRANSCRIÇÃO
1
 

 

Convenção  Significado  Exemplo  

... Qualquer pausa inclusive eu tou... até assim um pouco 

surpresa 

(  ) Incompreensão de palavras 

ou segmentos 

eu só acho que se fosse comigo ia (  ) 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu eu fiz isso (e eles disseram assim) professora 

você tá maluca? 

((comentário)) Comentários do transcritor Paulo.: vai escrever alguma coisa aí na 

frente? ((referindo-se ao esquema do quadro 

que está copiando no caderno)) 

/ Truncamento, interrupção 

discursiva 

só que quando os alunos chegam no ensino 

médio existe uma/ um modo 

: ou :: Alongamento de um 

fonema (a repetição do 

sinal indica um fonema 

muito alongado) 

Paulo.: nã::o 

? Interrogação  Professora: quais são os elementos assim 

essenciais da oração? o sujeito e o que mais? 

MAIÚSCULAS Entonação enfática  só que DENtro do sujeito que é formado pelo 

artigo os e pelo substantivo alunos tem algo 

mais que a gente pode reconhecer 

[  ] 

[  ] 

Sobreposição, 

simultaneidade de vozes 

Ana: [tem onde?] 

Tiago: [qual o romance professora?] 

- - Silabação  Isso é fun-da-men-tal. 

 

 

  

                                                
1
 As convenções aqui adotadas seguem as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). O texto completo das recomendações encontra-se no sítio 
<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Item

id=58> Acesso em 18 Out. 2013. 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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RESUMO 

 

PEREIRA, M. N. A cronotopia no gênero discursivo aula de Língua Portuguesa: uma 

abordagem dialógica da cultura escolar. 2015. Pesquisa de Mestrado (Mestrado em Letras: 

Cultura, Educação e Linguagens) – PPGCEL, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Vitória da Conquista – Bahia. 

 

Resumo: Esta pesquisa, fundamentada nos pressupostos da Análise Dialógica do Discurso e 

na Linguística Aplicada quanto às contribuições para interpretar os processos de interação 

verbal na sala de aula, propõe-se a investigar o(s) cronótopo(s) do gênero discursivo aula de 

Língua Portuguesa e seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Parte-se do pressuposto 

de que as aulas são semelhantes, mas não são iguais e de que é o cronótopo a definir o gênero 

aula. Mobilizam-se conceitos como aula, cronótopo, enunciação/enunciado, gêneros 

discursivos, interação, a fim de explicitá-los e, em seguida, a partir de sua compreensão, 

caracteriza-se a configuração cronotópica da aula de Língua Portuguesa. Trata-se de pesquisa 

de abordagem etnográfica, com análise de práticas discursivas da aula de Língua Portuguesa 

de duas turmas da 2ª série do ensino médio, uma no turno matutino e outra no vespertino, com 

a mesma professora, numa escola da rede estadual de educação da Bahia, com o objetivo de 

compreender, por meio de análise comparativa, os cronótopos presentes nos dois contextos 

interacionais e seus impactos na e para a organização do ensino e aprendizagem. Pretendeu-

se, ainda, projetar distinção entre as duas turmas, quanto às possibilidades de 

constituição/presença de indícios específicos da cultura escolar das classes estudadas e na 

ação pedagógica da professora com os alunos e entre os alunos. Entre os processos de 

produção de dados figuram a observação, entrevistas semiestruturadas, notas de campo, além 

de gravações em áudio e fotografias. Os resultados confirmam o pressuposto do qual se parte, 

isto é, a concepção da aula como evento, e indicam o cronótopo como importante categoria de 

investigação para os estudos e pesquisas em Linguística Aplicada e formação de professores.  

Palavras-chave: Aula. Cronótopo. Enunciação/enunciado. Interação. Palavra/discurso. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, M. N. The chronotope in the discourse genre Portuguese language class: a 

dialogical approach to school culture. 2014. Pesquisa de Mestrado (Mestrado em Letras: 

Cultura, Educação e Linguagens) – PPGCEL, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

Vitória da Conquista – Bahia. 

 

Abstract: Based on the assumptions of Dialogic Discourse Analysis and the Applied 

Linguistics contributions to interpret the processes of verbal interaction in the classroom, this 

research intends to investigate the chronotope(s) of the discourse genre Portuguese language 

class and its role in the process of teaching and learning. We go in with the assumption that 

the classes are similar but are not the same and that is the chronotope to define the genre class. 

We exploit concepts like class, chronotope, enunciation / utterance, speech genres, and 

interaction in order to clarify them and then, from their understanding, we describe the 

chronotope of the Portuguese language class. This is an ethnographic study with analysis of 

discursive practices of Portuguese language class from two classes of the 2nd year of high 

school, one in the morning shift and another one in the afternoon, with the same teacher, in a 

public school in Bahia. The goal of this research is understand, through comparative analysis, 

the chronotopes present in both interactional contexts and their impact on and for the 

organization of teaching and learning. The intention was also distinguish between the two 

classes, in regard to the possibilities of formation / presence of specific indications of the 

school culture of the studied classes and about the pedagogical action of the teacher with the 

students and among the students. The processes to produce data include the observation, 

semi-structured interviews, field notes, and audio recordings and photographs. The results 

confirm the assumption of which we part, that is, the conception of class as an event, and 

indicate the chronotope as an important category of investigation for studies and research in 

Applied Linguistics and teacher training.  

Keywords: Lecture. Chronotope. Enunciation / utterance. Interaction. Word / discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 

O percurso de construção do objeto da pesquisa que resultou nesta dissertação foi 

marcado por muitos questionamentos e resultou da nossa prática como professora de 

português há quase vinte anos. No quefazer cotidiano de ensinar, e sobretudo ensinar Língua 

Portuguesa a falantes de português, que cotidianamente adjetivam a própria língua como 

difícil, sempre nos questionamos acerca de um modo mais eficaz de realizar a tarefa de 

ensinar, já que acreditávamos que ensinar e aprender fossem ações que se complementam. 

Depois de quase quinze anos ensinando português como língua materna, 

experienciamos uma mudança profissional significativa ao começar a ensinar português como 

língua estrangeira. A primeira diferença que salta aos olhos é que muitos aspectos 

considerados óbvios na perspectiva do falante nativo – ou pelo menos do professor que lida 

com falantes nativos – não são nada óbvios para o não nativo. Este tem dúvidas e faz 

perguntas acerca de questões da língua que não representam dificuldades nem mesmo para 

crianças muito pequenas, o que nos leva como professores a refletir acerca de como se ensina 

e se aprende a língua em questão, planejando situações de uso de variados gêneros orais e 

escritos em uma perspectiva diversa da sala de aula de língua materna.  

Essa realidade nos levou inclusive a repensar o ensino de português como língua 

materna, no sentido de desnaturalizar aspectos da língua e do ensino, com o intuito de obter 

resultados mais satisfatórios nas interações didáticas. Entendemos que nossa relação com a 

língua materna é quase como se esta fosse natural, inata ao indivíduo, e seu uso ocorre de 

maneira aparentemente espontânea e não planejada. Assim, quando falamos em 

“desnaturalizar” aspectos da língua e do seu ensino, estamos nos referindo a enfatizar o fato 

de que a língua não é natural, mas adquirida, nem é espontânea, mas planejada, ainda que nem 

sempre o pareça. Perguntamo-nos, então: seria possível e proveitoso utilizar, no ensino de 

português como língua materna, abordagens semelhantes às de que nos servimos no ensino de 

português como língua estrangeira? Como se caracteriza o espaço-tempo no gênero discursivo 

aula de Língua Portuguesa? 

Partimos do pressuposto de que a aula é um acontecimento, ou seja, o seu espaço-

tempo é único e irrepetível, uma vez que são diversos os sujeitos envolvidos na sua 

efetivação, assim como o espaço-tempo em que o evento se dá. Dito de outro modo, ainda que 

seja uma mesma professora, a elaborar um único plano de trabalho para ensinar os mesmos 

conteúdos didáticos em turmas diversas do mesmo ano e nível de ensino, cada aula, resultado 

de tal plano, apresentará aspectos que a diferem das demais. 
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A partir desses questionamentos e desse pressuposto, definimos então os objetivos 

da pesquisa. 

Objetivo geral:  

 Investigar o cronótopo da aula de Língua Portuguesa analisando os enunciados 

que constituem o gênero discursivo aula de Língua Portuguesa e 

demonstrando a importância de tais enunciados nas tarefas de ensino e 

aprendizagem. 

Objetivos específicos: 

 Analisar os enunciados produzidos nos cronótopos da aula de Língua 

Portuguesa; 

 Revisar a literatura pertinente a fim de compreender as implicações do 

discurso na prática pedagógica; 

 Identificar e caracterizar o(s) cronótopo(s) do gênero discursivo aula de 

Língua Portuguesa. 

Entendemos que para alcançar tais objetivos torna-se necessário investigar e 

definir alguns conceitos-chave. Assim, interessa-nos neste trabalho alguns conceitos da 

chamada Análise Dialógica do Discurso (ADD), fundamentada nos estudos de Mikhail 

Bakhtin e daquele que ficou conhecido como o Círculo de Bakhtin: as noções de palavra, aqui 

entendida como discurso, numa leitura dos escritos bakhtinianos, especialmente Bakhtin 

[Volochínov] (2009); enunciado; interação verbal; cronótopo; gênero discursivo; e aula como 

gênero discursivo. Declaramos, portanto, a filiação da pesquisa à ADD e ao campo de estudo 

da Linguística Aplicada. 

Uma vez que concebemos a turma que convive numa sala de aula como um grupo 

cultural, decidimos por realizar uma pesquisa de abordagem etnográfica, fundamentando-nos 

em estudiosos que se ocupam da etnografia da sala de aula, como Erickson (1984; 2001), 

André (2013), Fino (s.d.), Oliveira (2009), Magnani (2002), entre outros. Consideramos 

importante sublinhar que o que aqui fazemos é relatar uma investigação realizada em dois 

grupos culturais e os resultados encontrados, mais que o que de fato acontece nesses grupos, 

refletem a leitura – ou caricatura, como quer Erickson (2001) – que deles produzimos, já que 

acreditamos, com Fino (s.d., p. 3), que a etnografia na escola assume “a subjectividade do 

investigador como utensílio”.   

Esta dissertação está organizada em três capítulos: no primeiro, são apresentados 

os procedimentos metodológicos. Discorremos aí brevemente sobre a etnografia educacional e 
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apresentamos os instrumentos utilizados para a coleta de dados, assim como fazemos também 

uma primeira apresentação do cronótopo da pesquisa. 

No segundo capítulo, tratamos dos pressupostos teóricos que fundamentam a 

pesquisa, advindos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), inspirada em Bakhtin e seu 

Círculo, discutindo os conceitos que fundamentam nosso estudo: a palavra, o enunciado, os 

gêneros do discurso, a interação verbal e o cronótopo. Concluímos a seção com considerações 

acerca de algumas pesquisas que têm como objeto a aula e relacionamos esses estudos com os 

conceitos da ADD, descrevendo o cronótopo da aula de Língua Portuguesa. 

Em seguida, temos no terceiro capítulo a análise dos dados obtidos durante a 

pesquisa de campo, vale dizer, nossa leitura dos dados coletados, à luz da teoria na qual nos 

assentamos. Assim, apresentamos a composição do gênero aula no corpus da pesquisa, 

identificando seus temas, estilo e construção composicional e, a seguir, descrevemos os 

cronótopos da aula de Língua Portuguesa identificados, quais sejam: o cronótopo da formação 

humana, o cronótopo da aprendizagem e o cronótopo da formação do sujeito. 

As conclusões apontam para a confirmação do pressuposto do qual partimos, ou 

seja, que as aulas são semelhantes, mas não iguais, já que a análise comparativa das aulas 

ministradas pela professora sujeito da pesquisa demonstrou que, embora partindo do mesmo 

plano e iniciando o evento interacional de modo semelhante, o tempo histórico de construção 

da aula, assim como os sujeitos envolvidos na sua construção, contribuíram para que fossem 

diversos os cronótopos das aulas analisadas. Apresentamos, ainda, na conclusão, propostas de 

pesquisa suscitadas pelo presente trabalho. 
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1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A transformação mais importante que a etnografia realiza se dá 

naqueles que a praticamos, em nossas concepções sobre a realidade. 

A experiência de campo e o trabalho analítico deve mudar-nos, deve 

mudar a maneira de olhar a realidade escolar. Por isso, a 

contribuição que a etnografia pode trazer se encontra no terreno 

conceitual e depende da perspectiva teórica a partir da qual se 

descreve e se interpreta a realidade educativa.
2
 

(Elsie Rockwell) 

 

1.1 A etnografia educacional 

 

Ao pensarmos a pesquisa que viria a resultar nessa dissertação, sobreveio-nos a 

pergunta: como realizá-la, ou seja, qual(is) método(s) e/ou procedimentos utilizar para 

responder às questões norteadoras da pesquisa? Nesse aspecto, as leituras sobre os percursos 

de outros pesquisadores foram decisivas para definir os rumos do trabalho. 

Assim, decidimos por uma pesquisa de natureza etnográfica e, como esta seria 

desenvolvida na sala de aula, buscamos, então, entender o que é e como se realiza a etnografia 

educacional, através da leitura de outros pesquisadores do campo, dentre os quais, Erickson 

(1984; 2001), André (1997), Green, Dixon e Zaharlick (2005), Rockwell (1986). 

André (1997), em um artigo em que descreve a trajetória da pesquisa na escola, 

afirma que até o final da década de 1970, as pesquisas acerca da sala de aula eram realizadas 

“com base em instrumentos de observação que tinham como objetivo o registro e a análise 

dos comportamentos de professores e alunos numa situação de interação”. Tais estudos eram 

orientados teoricamente pelos princípios da psicologia comportamental e ficaram conhecidos 

como “análises de interação”. Contudo, ainda segundo a autora, em meados da década de 70, 

começam a surgir críticas “tanto aos fundamentos quanto aos resultados das pesquisas que 

faziam uso desses instrumentos” (ANDRÉ, 1997). Entre tais críticas, André destaca o livro 

Explorations in classroom, em cujo primeiro capítulo Delamont e Hamilton (1976) tecem 

uma análise crítica dos estudos de interação e afirmam que  

                                                
2
 “La transformación más importante que logra la etnografía se da en quienes la practicamos, en 

nuestras concepciones sobre la realidad. La experiencia de campo y el trabajo analítico debe 

cambiarnos, debe cambiar la manera de mirar la realidad escolar. Por ello, la contribución que la 

etnografía puede hacer se encuentra en el terreno conceptual y depende de la perspectiva teórica 
desde la cual se describe y se interpreta la realidad educativa”. Nota: A tradução de todos os textos 

em língua estrangeira é de nossa responsabilidade. 
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a maior parte dos instrumentos de observação procura reduzir os 

comportamentos de sala de aula a unidades passíveis de tabulação e 

mensuração, [...] contribuindo muito pouco para a compreensão do processo 
ensino-aprendizagem. Esses instrumentos, segundo eles, em geral ignoram o 

contexto espaço-temporal em que os comportamentos se manifestam; 

focalizam estritamente o que pode ser observado; utilizam unidades de 

observação derivadas de categorias preestabelecidas, que por sua vez 
dirigem a análise, criando uma certa circularidade na interpretação. Além 

disso, buscando registrar um grande volume de dados, exigidos pelo 

tratamento estatístico, segmentam os comportamentos em unidades 
mensuráveis, o que coloca limites arbitrários em algo que é contínuo. Pode-

se dizer, assim, que, nesse tipo de estudo, há uma supervalorização da 

metodologia em detrimento da teoria – é o que acontece, por exemplo, ao se 

usar um sistema de categorias que separa o cognitivo do afetivo – e uma 
preocupação exagerada com a objetividade, que leva a valorizar mais o 

número de observações que seu conteúdo (ANDRÉ, 1997). 

 

A alternativa, então, para superar os problemas citados, segundo Delamont e 

Hamilton (1976), nas palavras de André (1997) 

 

é a abordagem antropológica. Justificam tal proposição dizendo que as 
interações de sala de aula ocorrem sempre num contexto permeado por uma 

multiplicidade de significados que, por sua vez, fazem parte de um universo 

cultural que deve ser estudado pelo pesquisador. Para entender e descrever 
esse universo, o pesquisador deve fazer uso da observação participante, que 

envolve observação, anotações de campo, entrevistas, análises de 

documentos, fotografias, gravações. Os dados são considerados sempre 

inacabados. O observador não pretende comprovar teorias nem fazer 
generalizações estatísticas. O que busca, sim, é compreender e descrever a 

situação, revelar seus múltiplos significados, deixando que o leitor decida se 

as interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em sua 
sustentação teórica e em sua plausibilidade. 

 

A autora descreve ainda outros trabalhos determinantes para a aproximação da 

etnografia com a educação, como um seminário realizado em Cambridge, Inglaterra, em 

1972, no qual foram discutidos métodos alternativos de avaliação do currículo e destaca, 

nesse seminário, o trabalho de Parlett e Hamilton, que critica o paradigma vigente nas 

pesquisas de avaliação e sugere como alternativa a abordagem socioantropológica. Segundo 

esses autores deve-se dar especial atenção ao contexto particular em que as práticas escolares 

se desenvolvem, levar em conta as várias dimensões – sociais, culturais, institucionais – que 

cercam cada programa ou situação investigada, assim como deve-se retratar os pontos de vista 

dos diversos grupos envolvidos no programa ou situação avaliada. 

Ainda no mesmo artigo, Marli André relata, a seguir, o trabalho de Sara 

Delamont, convidada para um estágio na Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, no fim dos 
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anos 70, ocasião em que “fez vários seminários divulgando e sugerindo o uso da abordagem 

antropológica no estudo da sala de aula” (ANDRÉ, 1997). 

Ainda segundo essa autora, a abordagem etnográfica ganhou muita popularidade 

nos anos 1980, nos programas de pós-graduação do Brasil, resultando em numerosos 

trabalhos e pesquisas voltadas “para a descrição das atividades de sala de aula, para as 

relações construídas no dia-a-dia da experiência escolar e para o estudo das representações 

dos atores escolares” (ANDRÉ, 1997). 

Tratando das contribuições que a abordagem etnográfica trouxe para o estudo da 

prática escolar, a autora afirma: 

 

Ao considerar a multiplicidade de significados presentes numa dada 

situação, fez com que a investigação da prática pedagógica deixasse de lado 
o enfoque nas variáveis isoladas para considerá-las em seu conjunto e em 

sua relação dinâmica. Deslocou, assim, o foco de atenção das partes para o 

todo e dos elementos isolados para sua inter-relação. 
Outra importante contribuição da etnografia para a pesquisa das situações 

escolares decorre da atitude aberta e flexível que deve manter o pesquisador 

durante a coleta e a análise dos dados, o que lhe permite detectar ângulos 
novos do problema estudado. Essa perspectiva trouxe às pesquisas que 

focalizam a escola um enriquecimento muito grande tanto do ponto de vista 

metodológico, pela possibilidade de ajustes durante o processo, quanto do 

ponto de vista teórico, pela identificação de elementos não previstos no 
planejamento inicial da pesquisa, mas essenciais para a análise e a 

compreensão da prática pedagógica (ANDRÉ, 1997). 

 

Já Carlos Nogueira Fino, Docente do Departamento de Ciências da Educação da 

Universidade de Madeira, em artigo intitulado A etnografia enquanto método: um modo de 

entender as culturas (escolares) locais, caracteriza os estudos de natureza etnográfica na 

escola como: 

 

• tendentes à compreensão e interpretação dos fenómenos educativos 

mediante imersão na cultura local; 

• que entendem as turmas e as escolas como entidades culturais autónomas e 
diferenciadas; 

• que incidem sobre relações entre escola e comunidade envolvente e que 

implicam observação participante; 
• que assumem a subjectividade do investigador como utensílio; 

• que contribuam para a clarificação e consolidação epistemológica da 

etnografia enquanto método de investigação em educação (FINO, s.d., p. 2-

3). 

 

É ainda Fino (s.d., p. 4) quem afirma que 
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De facto, a etnografia da educação, sobretudo por recusar qualquer 

possibilidade de arranjo de natureza experimental, e por, ao invés, estudar os 

sujeitos nos seus ambientes naturais, pode constituir uma ferramenta 
poderosíssima para a compreensão desses intensos e complexos diálogos 

inter-subjectivos que são as práticas pedagógicas. Um diálogo inter-

subjectivo, o que decorre entre os actores que povoam um contexto escolar, 

e narrado “de dentro”, como se fosse por alguém que se torna também actor  
para falar como um deles. 

 

A pesquisa de natureza etnográfica, como é realizada no âmbito educacional 

brasileiro, deve muito à etnografia e à microetnografia da interação na sala de aula, do 

Professor Frederick Erickson, da Universidade da Pensilvânia (cf. COX; ASSIS-PETERSON, 

2001). De acordo com o teórico estadunidense, “a aparente similaridade observada entre salas 

de aula é enganadora. [...] De uma sala para outra, há diferenças sutis na organização da 

interação entre os vários participantes e na organização da interação deles com os materiais 

educacionais” (ERICKSON, 2001, p. 10-11). E acrescenta, um pouco adiante, que  

 

Práticas discursivas diferentes, aparentemente, oferecem aos alunos 

diferentes situações de envolvimento com a aprendizagem como também 

fazem a diferença na prática pedagógica. [...] Assim, podemos dizer que o 
ensino e aprendizagem na sala de aula são questões de práticas e de 

formações discursivas (ERICKSON, 2001, p. 12). 

 

Caracterizando a etnografia e a microetnografia educacional, o autor afirma que 

 

Os propósitos essenciais dessas abordagens são documentar em detalhe o 

desenrolar dos eventos cotidianos e identificar os significados atribuídos a 

eles tanto por aqueles que deles participam, quanto por aqueles que os 

observam. O trabalho idealmente envolve observação e participação de 
longo prazo no cenário que está sendo estudado com a finalidade de 

propiciar familiarização com os padrões rotineiros da ação e interpretação 

que constituem o mundo cotidiano local dos participantes. A ênfase nessa 
pesquisa é descobrir tipos de coisas que fazem a diferença na vida social; 

ênfase na qualitas mais do que na quantitas (ERICKSON, 2001, p. 12, grifos 

do autor). 

 

Entende-se, então, que a pesquisa etnográfica e, no nosso caso específico, a 

etnografia educacional, é um tipo de investigação a ser realizado, entre outros procedimentos, 

por meio da observação participante de longo prazo, a fim de se poder identificar os 

significados das práticas culturais do grupo a partir do ponto de vista do grupo mesmo, 

caracterizando o que Magnani (2002; 2009) chama de “olhar de perto e de dentro, mas a 

partir dos arranjos dos próprios atores sociais” (MAGNANI, 2009, p. 132, grifos do autor), ou 
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seja, a partir de uma perspectiva êmica (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p. 24, grifos 

do autor).  

A perspectiva êmica na pesquisa etnográfica refere-se à descrição a partir do 

ponto de vista e com a língua dos atores da pesquisa, em oposição à perspectiva ética, que 

representa o ponto de vista do pesquisador. As origens dos termos êmico e ético são, 

respectivamente, os adjetivos (fon)êmico e (fon)ético, sendo que ambos têm como 

equivalentes no inglês os termos emic e etic, formas reduzidas de phonemic e phonetic. Desse 

modo, o termo ético nesse caso não deve ser confundido com o adjetivo ético ou o substantivo 

ética, como utilizados no âmbito da filosofia.
3
  

Continuando no campo da etimologia das palavras, tomemos como objeto de 

análise o próprio termo etnografia. O radical grego ethnos, geralmente traduzido para o 

português como “raça, nação, povo”, leva à compreensão da etnografia, literalmente, como 

escrita, estudo sobre uma nação, uma raça ou um povo. No entanto, segundo Erickson (1984, 

p. 2), Liddel and Scott’s Greek Lexicon apresenta uma definição mais refinada de ethnos, qual 

seja, “um número de pessoas acostumadas a viver juntas, uma companhia, um grupo de 

homens”. Daí resulta, continua o autor, que  

 

o “ethnos”, a unidade de análise para o etnógrafo, não precisa ser uma nação, grupo 
linguístico, região ou aldeia, mas qualquer rede social que forme uma entidade 

corporativa em que as relações sociais são reguladas pelo costume. Nas sociedades 

modernas a família, uma sala de aula, uma escola inteira, um grupo de trabalho em uma 
fábrica, uma fábrica inteira são unidades sociais que podem ser descritas 

etnograficamente (assim como não etnograficamente). O que faz um estudo etnográfico é 

que ele não só trata uma unidade social de qualquer tamanho como um todo, mas que a 
etnografia retrata eventos, pelo menos em parte, a partir dos pontos de vista dos atores 

neles envolvidos
4
 (p. 2, grifos do autor). 

 

Um aspecto importante da etnografia é que as unidades de análise não são 

consideradas de forma fragmentada, mas compondo um todo, ou seja, de forma holística. 

Assim, como afirma Erickson (apud GREEN; DIZON; ZAHARLICK, 2005, p. 43), “a 

etnografia é ‘holística’ não em razão do tamanho da unidade social sob análise, mas porque as 

                                                
3
 Para uma explicação mais detalhada a esse respeito, ver, ao final do artigo de Green; Dixon; 

Zaharlick (2005), nota de autoria de Marcos Bagno, revisor técnico do referido artigo. 
4
 “[…] the ‘ethnos’, the unit of analysis for the ethnographer, need not be a nation, linguistic group, 
region, or village, but any social network forming a corporate entity in which social relations are 

regulated by custom. In modern societies a family, a school classroom, an entire school, a work 

group in a factory, a whole factory are social units that can be described ethnographically (as well as 

non-ethnographically). What makes a study ethnographic is that it not only treats a social unit of any 
size as a whole but that the ethnography portrays events, at least in part, from the points of view of 

the actors involved in the events”. 
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unidades de análise são consideradas como um todo, seja este todo uma comunidade, um 

sistema educacional [...] ou o começo de uma aula numa única turma de alunos”. 

Nas palavras de Green, Dixon e Zaharlick (2005, p. 43), a natureza holística da 

etnografia no sentido apontado por Erickson quer dizer não que um único evento possa ser 

considerado ou descrito como etnografia, mas que “a análise deve considerar como as partes 

se relacionam com o todo (p. ex., momentos iniciais de outras aulas, outros aspectos das 

aulas, outros aspectos da vida da sala de aula e os momentos iniciais de outros tipos de 

eventos discursivos que acontecem fora da sala de aula)”. 

Assim, após essa breve contextualização acerca da etnografia educacional, 

passamos a descrever os instrumentos utilizados para a construção dos dados da pesquisa. 

 

1.2 Os instrumentos de coleta de “fontes para dados potenciais” 

 

A expressão acima destacada é de Erickson (2001), o qual argumenta, justamente, 

que nem tudo o que é coletado se constitui como dado. Nas palavras do autor:  

 

Documentos contendo informações em potencial são construídos durante o 

curso da pesquisa de campo, como, por exemplo, notas de campo, 

entrevistas, gravações e documentos locais. Eles, na sua forma bruta, não 
constituem dados; são mais apropriadamente considerados como fontes para 

dados potenciais. Essas fontes documentais contêm milhares de 

informações, nem todas diretamente relevantes para a investigação que está 
sendo conduzida (p. 14, grifos do autor). 

 

Existem variados instrumentos que podem ser utilizados numa pesquisa 

etnográfica, alguns dos quais já citados como exemplos. Tais instrumentos, naturalmente, 

podem ser utilizados por outras metodologias de pesquisa, não sendo a sua utilização garantia 

da realização de uma pesquisa etnográfica: “O que faz desse trabalho um trabalho de 

interpretação ou qualitativo é muito mais uma questão essencial de foco e de intenção do que 

de procedimento de coleta de dados; isto é, uma técnica de pesquisa não constitui um método 

de pesquisa” (ERICKSON, 1986 apud GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p. 19, grifos 

no original). 

Levando em conta nossa experiência de trabalho pedagógico e nossa vivência no 

cronótopo escolar, consideramos que a etnografia é a metodologia mais adequada para atender 

aos objetivos dessa pesquisa, como afirma Fino: 
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[...] que outra maneira haveria de compreender a cultura escolar, 

presumindo-se que sou nativo dela, sem a tornar estranha? E, 

paradoxalmente, como entendê-la sem me submergir nela e olhá-la de 
dentro? O problema era, e continua a ser, o como se concretiza essa 

contradição, apenas aparente, entre afastar-me, para ser estranho, e integrar-

me para (voltar a) ser um com o objecto do meu estudo, ao ponto de me 

tornar, eu, o novo estrangeiro, numa voz legítima, de dentro (FINO, s.d., p. 
9, grifos do autor). 

 

A seguir, apresentaremos brevemente apenas aqueles instrumentos por nós 

utilizados quando da pesquisa de campo. 

 

1.2.1 Observação participante 

 

Como afirmado anteriormente, uma das principais características da pesquisa 

etnográfica é a observação participante de longo prazo numa determinada cultura, a fim de 

identificar os conceitos relevantes para os membros, a organização do grupo, como se dá a 

participação e a interação entre os membros, entre outras informações que se apresentarem no 

curso da observação. Desse modo, “através de um processo interativo ou responsivo, 

recursivo por natureza, o etnógrafo avalia o que os membros precisam saber, produzir, 

entender e prever, a fim de participar como um membro desse grupo” (GREEN; DIXON; 

ZAHARLICK, 2005, p. 28). 

Um outro aspecto importante da pesquisa etnográfica em educação é que ao 

negociar sua entrada no grupo e ao interagir no cronótopo da investigação, a postura que o 

etnógrafo assume é a do aprendiz que estuda, junto com os demais componentes do grupo, 

embora estejam estudando objetos diferentes, uma vez que o pesquisador ali se encontra no 

intuito de captar o conhecimento cultural que muitas vezes é implícito ou até mesmo invisível 

para os membros do grupo (GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005, p. 32). 

Deve-se considerar, outrossim, que a presença do pesquisador impactará na 

organização do grupo – daí um dos motivos para a necessidade de uma participação a longo 

prazo, a fim de que sua presença se torne o mais natural possível para os membros – e suas 

observações serão não a descrição objetiva do que aí sucede, mas a reconstrução que ele fará 

do ocorrido e observado a partir de seus conhecimentos e experiência, dos pressupostos 

teóricos que servem de base à pesquisa, dos (pré)conceitos que carrega consigo. Erickson 

(1984, p. 6-7) chama de caricaturista o etnógrafo, uma vez que a descrição por este realizada – 

uma caricatura – enfatizará alguns detalhes da realidade observada, deixando de lado outros. 

Nessa caricatura é possível ler o ponto de vista de quem a desenhou. 
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1.2.2 Gravações 

 

Uma vez que a simples observação do pesquisador não será capaz de captar as 

várias manifestações verbais e não verbais dos sujeitos da pesquisa, é recomendável que se 

realizem gravações durante o período de observação. Tais gravações podem ser de áudio ou 

áudio e vídeo, de acordo com os interesses e as condições da pesquisa e do cronótopo em que 

esta se desenvolve. 

Decidimo-nos, então, pelas gravações em áudio das aulas e complementamos as 

gravações com notas de campo e fotografias de aspectos que consideramos relevantes da 

interação e das microinterações, assim como algumas fotografias da lousa com o intuito de 

fundamentar futuras análises a serem realizadas acerca das manifestações de ações didáticas e 

da prática pedagógica da professora. 

Começamos a realizar as gravações, em ambas as turmas, no quarto dia de 

observação, a fim de que nossa presença se tornasse mais naturalmente aceita pelos membros 

dos grupos e, consequentemente, impactasse menos na rotina interacional deles.  

Para levar a efeito a transcrição do conteúdo das gravações de áudio foram 

seguidas as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no tocante às 

transcrições do português brasileiro que, segundo informação do próprio documento, diferem 

daquelas do português de Portugal
5
.  

Foram gravadas catorze aulas de cada turma e, desse total, foram selecionadas 

quatro para serem transcritas e analisadas. Para a escolha das aulas que seriam transcritas, 

começamos por descartar as primeiras gravações, por considerar que, com o passar dos dias, a 

nossa presença e o fato de estarem sendo gravados se tornaria mais natural para os grupos. Em 

seguida, selecionamos do turno matutino uma aula que nos interessou particularmente, uma 

vez que, além do conteúdo planejado pela professora (um tema gramatical), foram ali 

abordados outros assuntos, como um debate, proposto pela professora, acerca de uma briga 

ocorrida na escola no dia anterior e uma discussão do currículo, esta iniciada por uma aluna. 

Selecionamos, então, no turno vespertino a aula em que a professora tratou do mesmo 

conteúdo programático, ou seja, o tópico gramatical. As outras duas aulas foram escolhidas 

por permitirem a diversificação dos conteúdos, nesse caso, a análise de um poema. 

 

                                                
5
 O texto completo das recomendações encontra-se no sítio 

<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Item
id=58> Acesso em 18 Out. 2013. No início deste trabalho constam as normas aqui utilizadas 

seguidas de exemplos para melhor identificação de cada ocorrência. 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58
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1.2.3 Entrevistas semiestruturadas 

 

Segundo Erickson (2001, p. 13), “o etnógrafo usa dois meios primários de coleta 

de dados: observar e perguntar”. Sendo assim, com o intuito de complementar as informações 

obtidas através da observação e das gravações, sentimos a necessidade de realizar entrevistas 

com alguns membros do grupo, no caso, o diretor da escola e a professora das turmas. 

Decidimo-nos pela entrevista semiestruturada por considerar que esta se aproxima mais do 

estilo da conversação natural, ou seja, parte não de perguntas prévia e rigidamente elaboradas, 

mas de perguntas que são endereçadas ao ator da pesquisa e cuja resposta conduz ou pode 

conduzir a nova pergunta. Assim, há obviamente uma preparação e planejamento prévios, mas 

trata-se sobretudo de uma definição de temas e grande parte das perguntas específicas para 

aquela entrevista são definidas in situ, a partir do fluxo de respostas e da condução do próprio 

sujeito. 

Representando um dos meios principais com que o pesquisador conta para realizar 

a coleta de dados, a entrevista semiestruturada é privilegiada por Triviños (1987, p. 145-146), 

“porque esta, ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação”. 

Além das entrevistas, contribuíram para obter informações e fontes para dados 

potenciais os contatos informais com as pessoas envolvidas no fenômeno social, ou seja, a 

professora e os alunos, tanto no período inicial da observação, como forma de entabular 

relações mais amigáveis e acolhedoras, quanto mais tarde, com o avançar da pesquisa, quando 

os informantes já nos consideravam um membro do grupo e interagiam conosco com 

naturalidade, fornecendo pistas para melhor compreender a organização cultural de cada uma 

das classes. 

 

1.2.4 Questionários  

 

Devido à dificuldade em entrevistar um grande número de sujeitos da pesquisa, 

decidimo-nos por entrevistar somente o diretor da escola e a professora e, para os alunos das 

duas turmas, elaboramos um questionário misto, para que respondessem. 

Considerando que o questionário com questões abertas deve ter poucas perguntas, 

de duas a cinco somente (TRIVIÑOS, 1987, p. 171), elaboramos um questionário com cinco 

questões abertas em que os estudantes deveriam discorrer sobre suas crenças e valores em 
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relação à escola e mais cinco questões em que deveriam selecionar as alternativas que 

correspondiam a sua identificação, como o propósito ou não de continuar estudando após o 

Ensino Médio e a escolaridade dos outros membros da família, por exemplo
6
.  

Foram distribuídos setenta e sete questionários, trinta e nove para os alunos do 

turno matutino e trinta e oito para os do vespertino e foram recebidos trinta e cinco 

questionários respondidos, dezesseis dos alunos do turno matutino e dezenove do vespertino. 

 

1.2.5 Notas de campo 

 

As notas de campo são extremamente importantes para complementar os dados 

construídos com as gravações em áudio e vídeo e/ou fotografias, assim como para explicitar 

algum aspecto que porventura permaneça obscuro nas gravações. Trata-se de anotações do 

pesquisador, onde constam observações e reflexões a partir de falas e atitudes dos sujeitos da 

pesquisa. Podem ser de dois tipos: i) descritivas, quando, como o próprio nome diz, 

descrevem manifestações verbais ou não verbais dos sujeitos e ii) reflexivas, quando 

expressam insights e reflexões do pesquisador acerca do que observa. “Elas representam ou 

podem representar as primeiras buscas espontâneas de significados, as primeiras expressões 

de explicações” (TRIVIÑOS, 1987, p. 154-5). 

As notas de campo destacam aspectos que chamam a atenção do pesquisador 

como pistas para a compreensão do cronótopo da pesquisa. No nosso caso específico, de 

pesquisa realizada em salas de aula, tais anotações permitem recuperar momentos particulares 

de interação e microinteração relevantes para o estudo e que poderiam passar despercebidos 

na gravação devido ao fato de acontecerem tais microinterações em concomitância com o 

evento principal da interação, como, por exemplo, no caso em que alunos interagem enquanto 

o professor conduz alguma atividade ou de um aluno que se dirige ao professor e não é 

considerado talvez por não ter sido ouvido. Naturalmente, as notas de campo não abrangem 

todos os detalhes da sala de aula (ou outro campo de estudo), o que seria impossível, mas 

aborda os aspectos mais relevantes para a investigação em curso, uma vez que “tudo o que 

acontece dentro da escola é potencialmente significativo, mas algumas coisas são mais 

significativas que outras
7
” (ERICKSON, 1984, p. 7). 

                                                
6
 O apêndice A apresenta o modelo de questionário utilizado. 

7
 “Everything that happens inside the school is potentially significant, but some things are more 

significant than others”. 
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É ainda Erickson quem destaca um outro aspecto fundamental da pesquisa de 

campo, a ser considerado, em primeiro lugar, pelo próprio pesquisador e também por quem se 

interesse pelo relatório de sua pesquisa: trata-se do aspecto indutivo do trabalho que, porém, 

deve ser sustentado pela teoria e pelo planeamento cuidadoso. Segundo o autor: 

 

O trabalho de campo é fortemente indutivo, mas não há somente induções. O 
etnógrafo traz para o campo um ponto de vista teórico e um conjunto de 

perguntas, explícitas ou implícitas. A perspectiva e as perguntas podem 

mudar no campo, mas o pesquisador tem uma ideia base da qual começar
8
 

(ERICKSON, 1984, p. 1, grifo no original).  

 

Assim, procuraremos, nesse texto, relatar essa relação entre a perspectiva teórica 

que adotamos, as perguntas que nos moveram e as induções que o trabalho de campo nos 

permitiu realizar.  

 

1.3 O(s) cronótopo(s) da pesquisa 

 

Os aspectos que se relacionam ao ambiente socio-histórico da realização da aula 

são decisivos para a sua caracterização, pois o evento aula, como todos os eventos da vida 

social, não se dá num vácuo de tempo e espaço, mas em situação bem concreta situada e 

datada historicamente. Em vista disso é que destacamos a importância de analisar o conceito 

bakhtiniano de cronótopo
9
 e aplicá-lo ao trabalho de caracterizar a aula de língua portuguesa. 

Bakhtin (1998, p. 211) define o conceito de cronótopo, que significa o espaço-

tempo, isto é, a “interligação fundamental das relações temporais e espaciais”, conceito que 

utilizou para analisar o romance antigo. O termo é empregado nas ciências matemáticas e foi 

introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade de Einstein, de onde Bakhtin 

afirma tê-lo tirado, transportando-o daí para a esfera da crítica literária como uma “quase 

metáfora” (BAKHTIN, 1998, p. 211). Segundo o autor, o cronótopo possui um significado 

fundamental para os gêneros em literatura, afirmando que o gênero e suas variedades são 

determinadas exatamente por ele e que na literatura o princípio condutor do cronótopo é o 

tempo (BAKHTIN, 1998, p. 223).  

                                                
8
 “Fieldwork is heavily inductive, but there are no pure inductions. The ethnographer brings to the 

field a theoretical point of view and a set of questions, explicit or implicit. The perspective and 

questions may change in the field, but the researcher has an idea base to start from”. 
9
 Tal conceito será desenvolvido de forma mais aprofundada no próximo capítulo, quando trataremos 

dos pressupostos teóricos da pesquisa. Para tanto, leia-se o item 2.5.  
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O cronótopo, porém, não se limita à compreensão da literatura, mas pode ser 

aplicado ao estudo de outras esferas da cultura, da vida e dos costumes, o que fundamenta 

nossa utilização de tal conceito para a compreensão da realidade cultural da escola – como, 

aliás, já fizeram outros estudiosos, como, por exemplo, Oliveira (2009) e Casado Alves 

(2012) – e, mais especificamente, da sala de aula de Língua Portuguesa. 

A pesquisa de que trata o presente trabalho foi desenvolvida em uma escola da 

rede pública estadual localizada na região sudoeste do estado da Bahia e para preservar o 

anonimato dos sujeitos colaboradores serão omitidos neste texto o nome e endereço da escola, 

assim como dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Trata-se de uma escola de ensino fundamental e médio, fundada em 1954, 

portanto com sessenta anos de existência, que já formou várias gerações de técnicos em 

contabilidade, em enfermagem e professores, esses tanto por meio do antigo curso de 

Magistério, quanto através do curso de Ensino Médio Modalidade Normal, hoje extintos. 

Atualmente oferece o ensino regular nos níveis: ensino fundamental II (do sexto ao nono ano, 

antigas quinta a oitava série) e ensino médio. 

As duas turmas observadas, ambas da 2ª série do ensino médio, regidas pela 

mesma professora, desenvolvem suas atividades uma no turno matutino e outra no vespertino. 

A sala de aula também é a mesma para as duas turmas: a sala 13 está no andar térreo da 

instituição, de frente para o pátio onde se encontra uma das quadras. As janelas, na parede 

oposta à porta, dão para o jardim próximo ao portão de entrada da escola e na parede oposta 

às janelas há um ventilador. Há também um ventilador no teto, mas não é utilizado, ao passo 

que o da parede está meio pendente, ameaçando cair, e, sempre que é ligado, alguém solicita o 

seu desligamento por medo que caia, provocando um acidente. Há um aparelho de televisão 

(TV pen drive) na frente da sala ao lado do quadro (à esquerda do professor). 

No turno matutino, as carteiras estão enfileiradas, embora não respeitando filas 

perfeitas. A turma que ocupa a sala é formada por trinta e nove alunos e alguns sentam-se 

bem próximos, formando grupos de acordo com as relações de amizade desenvolvidas. No 

turno vespertino, a organização das carteiras é mais livre, uma vez que, embora haja quase o 

mesmo número de alunos (trinta e oito matriculados) há espaço suficiente para que os alunos 

se posicionem a seu gosto, já que nem todos frequentam. Além da diferença quanto ao 

número de alunos, sua origem também é diversa: no turno matutino, os alunos são, na sua 

maioria, residentes nos diversos bairros da cidade, enquanto no vespertino quase todos são 

moradores da zona rural e para frequentar as aulas dirigem-se diariamente à sede do 

município utilizando o transporte escolar.  
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Cada turma tem três aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (LPLB) 

por semana, assim distribuídas: a turma do matutino tem uma aula na quarta-feira no primeiro 

horário, uma na quinta-feira no segundo horário e outra na sexta-feira no quarto horário, 

enquanto a turma do vespertino tem uma aula na quarta-feira no último horário e duas na 

sexta-feira no primeiro e segundo horários. Cada aula tem duração de 50 (cinquenta) minutos, 

com início e final marcados pelo toque de uma sirene. O intervalo, de quinze minutos, 

acontece entre a terceira e a quarta aulas.  

Os quadros a seguir ilustram os horários das aulas de LPLB de cada uma das duas 

turmas. 

 

Quadro 1 – Horário das aulas de LPLB da 2ª série A turno matutino 

Dias  

Horas  
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

7h30min   LPLB   

8h20min    LPLB  

9h10min      

10h Intervalo  Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

10h15min     LPLB 

11h05min      

 

Quadro 2 – Horário das aulas de LPLB da 2ª série A turno vespertino 

Dias  

Horas  
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

13h     LPLB 

13h50min     LPLB 

14h40min      

15h30min Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo 

15h45min      

16h35min   LPLB   

 

1.4 Procedimentos de coleta de fontes: a (con)vivência com os grupos selecionados 

 

No início do ano letivo de 2014, quando da distribuição das aulas, dirigimo-nos à 

direção da escola, com o intuito de solicitar a autorização para realizar a pesquisa de 

mestrado, detalhando os passos a serem seguidos para tanto. Assim, após sermos informadas 

acerca de quem eram as professoras de LPLB do ensino médio, entramos em contato com elas 

para iniciar a pesquisa na sala de aula.  

Nosso propósito inicial era realizar tal pesquisa na 1ª série do ensino médio, uma 

vez que consideramos esse um momento importante de passagem para o aluno, que vem de 
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concluir o ensino fundamental e se apresta para iniciar uma nova etapa de sua vida estudantil. 

Alunos, professores e pais encaram esse momento com expectativa e já anteveem a 

continuação dos estudos com a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

entrada na universidade ou o ingresso no mercado de trabalho. Além disso, o ensino de 

Português apresenta uma mudança significativa nesse ano, qual seja, a introdução dos estudos 

literários, o que já se percebe mesmo no nome da disciplina, até então Língua Portuguesa e 

que a partir da 1ª série do ensino médio, é substituída por Língua Portuguesa e Literatura 

Brasileira. Nosso intento era descobrir como essas mudanças impactariam o ensino de 

Português, comparando a interação de duas turmas de 1ª série de ensino médio regidas pela 

mesma professora, mas em turnos diferentes.  

Já ao falar com a direção fomos informadas, porém, que não havia nenhuma 

professora lecionando para duas turmas de 1ª série do ensino médio em turnos opostos, o que 

se confirmou durante o contato com as professoras. Em cada turno havia professoras 

diferentes para essa disciplina da primeira série. Desse modo, se apresentavam duas 

alternativas: desistir de fazer um estudo comparativo, concentrando a pesquisa em somente 

uma turma de 1ª série ou mudar o enfoque da pesquisa para outra série em que fosse possível 

acompanhar a mesma professora em dois turnos diferentes. Como um dos aspectos que mais 

nos instigava e que mais entusiasmou os colegas pesquisadores do grupo de pesquisa
10

 era 

justamente a possibilidade de realizar um estudo comparativo, optamos pela segunda 

alternativa, deslocando o foco da pesquisa da 1ª para a 2ª série do ensino médio. Encontramos 

na 2ª série do ensino médio uma professora que lecionava LPLB no matutino e no vespertino 

e que prontamente se dispôs a autorizar a realização da pesquisa em duas de suas turmas. 

Desse modo, começamos as observações nas duas turmas A da 2ª série do ensino médio, uma 

no turno matutino e outra no vespertino. 

No primeiro dia de observação em cada uma das duas turmas a professora nos 

apresentou para os alunos, explicando brevemente que o objetivo de nossa presença na sala 

era observar as aulas de LPLB daquela turma durante a primeira unidade para a realização de 

uma pesquisa de mestrado. Escolhemos uma carteira no fundo da sala e nos predispusemos a 

iniciar nossa observação participante naqueles grupos. Em ambas as turmas a acolhida foi 

muito cortês, os grupos aceitaram prontamente nossa participação e já na primeira aula de 

observação os alunos mais próximos começaram a fazer perguntas sobre nosso trabalho, sobre 

a pesquisa e até pediam ajuda quando não compreendiam algo que a professora havia dito, 

                                                
10

 Grupo de Pesquisa Linguagem e Educação (GPLED), da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. 
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como se tivessem ali uma colega nova. Especialmente na turma do matutino, algumas vezes 

uma ou outra aluna solicitou nossa cumplicidade para esconder da professora algo que não 

deveria estar fazendo ali, como quando uma aluna resolveu pintar as unhas da colega 

enquanto a professora visava os cadernos. Naturalmente, não dissemos nada à professora 

naquele momento para não criar uma situação constrangedora no grupo e perder a simpatia 

conquistada, mas o fizemos no final da aula, de modo que ela poderia em outra oportunidade 

observar mais frequentemente o que se passava no fundo da sala. 

A despedida ocorreu de forma muito simples: naquele que seria o último dia de 

observação, ao final da aula, além da despedida costumeira acrescentamos um agradecimento 

especial pela colaboração de todos para a realização de nosso trabalho e desejamos boa sorte 

ao grupo. Em contrapartida, os alunos e a professora responderam ao agradecimento e se 

disseram disponíveis caso eu necessitasse de mais alguma colaboração. 

Conforme informado anteriormente, cada turma tem três aulas semanais da 

disciplina, distribuídas conforme quadros de horário acima expostos (cf. Quadro 1 e Quadro 

2, na página 31). Excluindo os feriados de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, foram 

observadas dezoito aulas na segunda série do turno matutino e dezoito no vespertino, 

perfazendo um total de trinta e seis aulas, conforme indicadas nos quadros abaixo. Foram 

destacados em azul os dias em que houve aulas, ressaltando que a turma do vespertino tinha 

uma aula na quarta-feira e duas na sexta-feira, enquanto a turma do matutino tinha uma aula 

por dia, na quarta, quinta e sexta-feira. 

 

Quadro 3 – Cronograma da pesquisa na 2ª série A, turno matutino 

FEVEREIRO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  

 

MARÇO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
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MARÇO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

ABRIL 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 4 – Cronograma da pesquisa na 2ª série A, turno vespertino 

FEVEREIRO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28  
 

MARÇO 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

ABRIL 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
Fonte: elaborado pela autora 
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Apresentaremos, a seguir, o perfil dos participantes da pesquisa, aspecto 

indispensável para a análise dos dados selecionados entre os produzidos e organizados nos 

dois grupos. Tal análise será por nós realizada no último capítulo deste texto. 

 

1.5 Os sujeitos da pesquisa 

 

A turma da 2ª série A do turno matutino é formada por 24 alunas (62%) e 15 

alunos (38%), perfazendo um total de 39 estudantes, conforme ilustra o gráfico 1 a seguir. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

O grupo da 2ª série A no turno vespertino, por sua vez, é constituído por 20 alunas 

(53%) e 18 alunos (47%), num total de 38 estudantes. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Gráfico 1 - Gênero dos estudantes da 2a série A matutino 

Alunos

Alunas

Gráfico 2 - Gênero dos estudantes da 2a série A vespertino 

Alunos

Alunas
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Assim, com relação ao gênero dos alunos, ambas as turmas têm maioria de 

meninas, embora na turma do matutino essa porcentagem seja maior. 

Quanto à idade dos alunos, temos na turma do matutino uma aluna com quinze 

anos, vinte e três alunos com dezesseis anos, onze com dezessete anos, dois com dezoito anos 

e dois com dezenove. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Já na 2ª série A do turno vespertino há quatro alunos com dezesseis anos, onze 

com dezessete, oito com dezoito anos, seis alunos com dezenove, três alunos com vinte anos, 

um aluno com vinte e cinco, dois com vinte e seis anos, uma aluna com vinte e nove anos, 

uma com trinta e dois e, finalmente, uma com trinta e seis anos. Nesse grupo a média de idade 

é maior e, além disso, há uma maior variação, uma vez que há alunos de dezesseis até trinta e 

seis anos, enquanto na turma do matutino as idades variam entre quinze e dezenove anos. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Gráfico 3 - Idade dos estudantes da 2a A matutino 

15 anos

16 anos

17 anos

18 anos

19 anos

Gráfico 4 - Idade dos estudantes da 2a A vespertino 

16 anos

17 anos

18 anos

19 anos

20 anos

25 anos

26 anos

29 anos

32 anos

36 anos
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Como afirmado anteriormente, além da observação, utilizamos como instrumentos 

de construção de dados as gravações em áudio das aulas, as anotações de campo, assim como 

algumas fotografias da distribuição dos alunos na sala, de anotações da professora na lousa e 

das apresentações realizadas pelos alunos ao final da unidade.  

Acerca da importância da etnografia, não tanto para a transformação do cronótopo 

da pesquisa, visto que essa metodologia tende a trabalhar de uma perspectiva êmica, mas 

sobretudo para a formação do pesquisador, reiteramos a ideia de Rockwell utilizada como 

epígrafe dessa sessão, segundo a qual  

 

a etnografia não é uma prática que, por si mesma e de maneira imediata, 
transforme a escola. A transformação social da escola se origina em 

processos políticos, em ações coletivas de outra ordem, dentro das quais 

pode ser relevante, de acordo com a perspectiva assumida, o conhecimento 
que resulta da investigação. A transformação mais importante que a 

etnografia realiza se dá naqueles que a praticamos, em nossas concepções 

sobre a realidade
11

 (ROCKWELL, 1986, p. 8, ênfase acrescida). 

 

Essa opinião, corrobora-a Magnani (2009, p. 133) que, citando Lévi-Strauss 

(1991), afirma:  

 

É por uma razão muito profunda, que se prende à própria natureza da 

disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto, que o antropólogo necessita 

da experiência do campo. Para ele, ela não é nem um objetivo de sua 

profissão, nem um remate de sua cultura, nem uma aprendizagem técnica. 
Representa um momento crucial de sua educação, antes do qual ele poderá 

possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão um todo, e após o 

qual, somente, estes conhecimentos se “prenderão” num conjunto orgânico 
e adquirirão um sentido que lhes faltava anteriormente (ênfase acrescida).  

 

Foi em busca dessa transformação do nosso olhar, à procura desse “momento 

crucial” de iluminação em que os conhecimentos formariam um todo e ganhariam sentido, 

que saímos a campo para a realização da pesquisa que resultou nesse texto. Mais que mudar a 

escola, atitude necessária que procuramos realizar com nossas escolhas político-pedagógicas 

cotidianas, o intuito desse trabalho tem sido contribuir para a nossa formação como 

pesquisadora, assim como para a nossa mudança pessoal e profissional para atuar de forma 

sempre mais eficaz no nosso quefazer cotidiano de ensinar.   

                                                
11

 “[…] la etnografía no es una práctica que, en sí misma y de manera inmediata, transforme la 

escuela. La transformación social de la escuela se origina en procesos políticos, en acciones 

colectivas de otro orden, dentro de las cuales puede ser relevante según la perspectiva asumida, el 
conocimiento que resulta de la investigación. La transformación más importante que logra la 

etnografía se da en quienes la practicamos, en nuestras concepciones sobre la realidad”. 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O objeto é objetivamente inexaurível, mas ao se tornar tema do 

enunciado (por exemplo, de um trabalho científico) ele ganha uma 

relativa conclusibilidade em determinadas condições, em certa 

situação do problema, em um dado material, em determinados 

objetivos colocados pelo autor, isto é, já no âmbito de uma ideia 

definida do autor. 

(Mikhail Bakhtin) 

 

2.1 A palavra em Bakhtin 

 

Já no primeiro capítulo do Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin 

[Volochínov] (2009) aborda o conceito de palavra e destaca várias de suas características, 

como o fato de a palavra ser um signo ideológico e, ao mesmo tempo, um signo neutro – vez 

que a mesma palavra pode ser carregada com funções ideológicas diferentes –, destaca a 

palavra como material por excelência do discurso interior, da consciência, assim como do 

discurso exterior, ou seja, de todos os atos de compreensão, de comunicação e de 

interpretação humanas. 

Considerando a importância da palavra concebida nessa perspectiva e atentando 

ainda para o fato de que nos propomos a caracterizar a aula de Língua Portuguesa, contexto 

em que utilizamos a palavra, seja como objeto de estudo e ensino seja como instrumento 

através do qual estudo e ensino se concretizam, apresentamos, a seguir, de modo resumido, as 

considerações do filósofo russo acerca do tema.  

A palavra, como a entende Bakhtin [Volochínov] (2009), é a um tempo signo 

ideológico e neutro. Segundo o autor, o universo dos signos e o universo do ideológico 

mantêm entre si uma relação de correspondência, ou seja, onde se encontra o signo também se 

encontra a ideologia, “[t]udo que é ideológico possui um valor semiótico” (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2009, p. 33, grifo do autor). A palavra, porém, mais que os outros signos, 

está carregada de ideologia. 

A compreensão ou não dessa realidade por parte do professor assume uma 

importância crucial para a configuração da aula de português, no que concerne à definição dos 

conteúdos de ensino, da metodologia aplicada, assim como da própria interação que será 

instaurada na sala de aula. Que palavra(s) será(ão) objeto de ensino pelo professor? Como ele 

tomará a palavra ou se deixará ser tomado por ela? Qual a importância da palavra dos vários 

sujeitos que povoam a sala de aula, o livro didático, os textos para leitura? As respostas a 
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todas essas perguntas mantêm estreita relação com as concepções que norteiam as escolhas do 

professor e com que grau de consciência ele as faz. 

Segundo Bakhtin, “[a] palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A 

realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada 

que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela” (BAKHTIN 

[VOLOCHÍNOV], 2009, p. 36, grifo do autor). A palavra, no entanto, é também um signo 

neutro, vez que, ao contrário dos outros signos, que são criados por uma função ideológica 

precisa e permanecem inseparáveis dela, a palavra “pode preencher qualquer espécie de 

função ideológica: estética, científica, moral, religiosa” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, 

p. 37). Essa neutralidade da palavra é que lhe garante a riqueza de sentidos, a infinidade de 

acepções, a profusão de empregos que serão (ou deveriam ser) ricamente analisados na aula 

de língua portuguesa.  

O filósofo russo aborda também “o papel da palavra como material semiótico da 

vida interior, da consciência (discurso interior)” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, p. 37, 

grifo do autor), ressaltando que a consciência não poderia se desenvolver a não ser por meio 

de um material flexível como a palavra. No entanto, não é possível compreender tal fenômeno 

a partir dos conceitos usuais de palavra e de língua definidos pela linguística e pela filosofia 

da linguagem não-sociológica. É necessário, afirma Bakhtin [Volochínov] (2009, p. 38), 

“fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para compreender seu 

funcionamento como instrumento da consciência”. Assim também, a construção dos papéis 

sociais de professor e de aluno passará forçosamente pela compreensão e utilização da palavra 

como signo social. 

E como “[a] palavra está presente em todos os atos de compreensão e em todos os 

atos de interpretação” (BAKHTIN [VOLOCHÍNOV], 2009, p. 38), está presente também na 

configuração da aula de qualquer disciplina. Consideramos, porém, com Souza (2009, p. 103), 

que a palavra compõe de forma especial a aula de Língua Portuguesa, uma vez que aí “a 

linguagem é objeto de ensino e instrumento” por meio do qual se apreende o próprio objeto. 

Ou, como afirma Matencio (2001, p. 41), “[...] no ensino de línguas, a linguagem, além de 

viabilizar a interação, é também objeto de ensino”. 

O modo como o professor utiliza a palavra em contextos didáticos, na sala de 

aula, comunica de modo mais ou menos eficaz os conteúdos de ensino e, ao mesmo tempo, 

auxilia a formar alunos usuários da palavra no sentido bakhtiniano. As escolhas lexicais do 

professor, o vocabulário específico que utiliza, o fato de explicar ou não os termos utilizados, 

tudo isso contribui para a formação do conhecimento linguístico dos alunos. De maneira 
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semelhante, o franqueamento ou não da palavra aos alunos serve para ensinar-lhes a fazer uso 

desta: quando a palavra é franqueada aos alunos, em atividades programadas de comunicação 

oral, estes aprendem a utilizá-la de forma sistemática na comunicação de suas ideias, opiniões 

e conhecimentos construídos. Por outro lado, quando, por exemplo, a palavra é negada ao 

aluno que introduz um assunto alheio ao que se discute no momento, ou quando o aluno que 

conversa com o colega é chamado de volta à participação nas atividades da aula, os alunos 

têm a possibilidade tanto de entender que nem tudo pode ser dito em todos os lugares e 

situações como também de aprender a organizar suas falas de acordo com o ambiente em que 

se encontram. 

Entendemos, com Geraldi (2014), que o conceito de palavra no Círculo não é um 

conceito fechado e que tal termo é usado ambiguamente, às vezes no sentido de logos do 

grego, portanto, de discurso, às vezes no sentido de uma tomada de palavra, ou seja, o turno 

da conversação. No entanto, segundo o autor, o modo de realizar uma leitura mais proficiente 

das obras do Círculo é tendo na consciência o sentido grego de logos e abandonando a 

concepção de palavra como item lexical, como vocábulo. Assim, assumimos nesse texto a 

compreensão de palavra para o Círculo de Bakhtin como um conceito aberto, deslizante, 

como o caracteriza Geraldi, embora, como ele, privilegiando a concepção de palavra no 

sentido de discurso, de logos. 

Desse modo, as várias palavras – enunciados e discursos – em circulação entre os 

sujeitos interactantes na sala de aula, assim como no enunciado oral que resulta do evento 

aula, materializam o dialogismo bakhtiniano, entendido não apenas como o diálogo direto 

entre interlocutores, senão também como o diálogo entre discursos, o qual está sempre se 

realizando, visto o caráter eminentemente dialógico da língua(gem). 

 

2.2 O enunciado 

 

Entendemos, com Bakhtin (2011, p. 261), que “[t]odos os diversos campos da 

atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” e que esse uso se dá  

 

em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos 

pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses 

enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional 

(BAKHTIN, 2011, p. 261). 
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Ainda segundo o autor, esses três elementos que compõem o enunciado – o 

conteúdo temático, o estilo e a construção composicional – estão ligados de modo 

indissolúvel no conjunto do enunciado e “são igualmente determinados pela especificidade de 

um determinado campo da comunicação” (BAKHTIN, 2011, p. 261). 

Podemos, então, conceber a aula como um enunciado concreto por meio do qual a 

língua entra na vida e a vida entra na língua e cujo tema, estilo e construção composicional 

estão indissoluvelmente ligados tanto no todo da aula quanto ao campo dos discursos de 

transmissão de conhecimentos do qual o discurso didático faz parte
12

.  

Uma das características mais importantes do enunciado, segundo Bakhtin, é a 

responsividade, que se observa seja em relação ao ouvinte, seja no que se refere ao falante. A 

responsividade, quanto ao ouvinte, é caracterizada não só pela resposta concreta que se dá a 

um outro enunciado, mas inclusive pela simples compreensão que, para o autor, é uma 

compreensão responsiva, uma vez que ao compreender um enunciado, podemos concordar 

com ou discordar dele, podemos completá-lo, aplicá-lo, utilizá-lo. “Portanto, toda 

compreensão plena real é ativamente responsiva e não é senão uma fase inicial preparatória da 

resposta (seja qual for a forma em que ela se dê)” (BAKHTIN, 2011, p. 272).  

Tal resposta é preparada durante o processo de escuta e compreensão do discurso 

de outrem, muitas vezes já a partir da primeira palavra ouvida. “Toda compreensão da fala 

viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo 

seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a 

gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2011, p. 272). A compreensão 

responsiva sempre se realiza numa ação, o que pode acontecer imediatamente ou pode se dar 

como uma “compreensão responsiva de efeito retardado” (BAKHTIN, 2011, p. 272), isto é, 

aquilo que foi ouvido e compreendido mais cedo ou mais tarde surgirá nos discursos ou nas 

atitudes do ouvinte, sendo que a maioria dos gêneros discursivos da comunicação cultural 

foram concebidos exclusivamente para essa compreensão de efeito retardado.  

Com relação ao falante, podemos falar também em responsividade, visto que este 

 

não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa mas 

também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os 
quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 

polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). 

Cada enunciado é um elo da corrente complexamente organizada de outros 
enunciados (BAKHTIN, 2011, p. 272, ênfase acrescida). 

                                                
12

 A expressão “discursos de transmissão de conhecimentos” é de Matencio (2001). 
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Assim, todo enunciado é uma espécie de resposta a todos os outros enunciados já 

proferidos, seja porque retoma seu tema, ratificando-os ou polemizando com eles, seja porque 

é impossível falar de algo absolutamente novo, nomear pela primeira vez os objetos do mundo 

exterior ou interior. Tudo o que existe já foi nomeado de alguma forma e nossos enunciados 

respondem ao que está posto. 

Transpondo esses conceitos para o campo da configuração da aula, destacamos o 

fato de que esta se relaciona a outras aulas – precedentes e subsequentes –, seja no que se 

refere ao tema, que retoma e/ou antecipa, seja com relação ao estilo e à sua construção 

composicional. A partir da convivência nas duas turmas de segunda série do ensino médio, 

sujeitos da pesquisa que ora divulgamos, podemos parafrasear o filósofo russo, afirmando que 

cada aula é um elo da corrente complexamente organizada de outras aulas. 

Em consonância com Matencio (2001), entendemos a aula como um evento 

intermediário entre o ritual e o espontâneo e, em sintonia com Souza (2009; 2011; 2012), 

percebemos que, de um lado há a presença das dimensões rotineiras e rituais da aula  e, de 

outro, ações e reações diversificadas do sujeito investido da função social de professor em 

relação aos alunos. Como exemplo, citamos pesquisa realizada por Cajal (2003, p. 126) em 

duas classes de pré-escola com o intuito de “compreender os modos de fala praticados em sala 

de aula”, especificamente como o professor reage às falas iniciadas pelos alunos. A 

pesquisadora observa que as duas professoras regentes das duas classes de pré-escola 

observadas reagem de modo semelhante, atendendo sempre e prontamente, ao que ela chama 

de “conversas ou falas escolares” (CAJAL, 2003, p. 139), ou seja, aquelas que se relacionam 

com as atividades desenvolvidas na sala de aula. No entanto, quando se trata de “conversas ou 

falas não escolares” (CAJAL, 2003, p. 139), isto é, as relacionadas aos fatos da vida pessoal 

das crianças, as professoras reagem diferentemente: uma delas tende a admitir as conversas 

não escolares e a participar delas, a alongar a conversa, proporcionando à criança a 

possibilidade de exercitar sua linguagem numa conversa com um adulto; a outra, por sua vez, 

não costuma incentivar as conversas não escolares, o que, segundo a autora, leva as crianças 

dessa sala a aprenderem que não podem tomar o turno de fala para qualquer conversa. Assim, 

nas palavras de Cajal (2003, p. 155), “[a] sala de cada professora se constitui em um 

agenciamento semiótico único, fervilhante de ações linguajeiras miúdas que, compartilhadas, 

estruturam a vida ali existente, o ser-estar-junto”. 

Em vista disso, entendemos a aula como um enunciado concreto, que se relaciona 

de forma responsiva a outros enunciados do mesmo tipo (ou seja, outras aulas), evento 

intermediário entre o ritual e o espontâneo, que obedece a rotinas e rituais, sem, contudo, 
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deixar de refletir, ainda que parcialmente, a individualidade do falante, tanto na função social 

de professor, quanto na de aluno. 

 

2.3 Os gêneros do discurso 

 

Após abordar os conceitos de palavra e de enunciado, aproximamo-nos dos 

gêneros do discurso, terceiro aspecto da teoria bakhtiniana que nos propomos a analisar nesse 

texto, com vistas a caracterizar a aula de Língua Portuguesa. Consideramos importante a 

abordagem desse conceito, seja porque, como se verá a seguir, caracterizamos a aula como 

um gênero do discurso, seja porque o ensino de português nos últimos anos tem se pautado no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas centradas nos gêneros do discurso. Defendemos a 

importância de tratar, no contexto das aulas de línguas – materna e estrangeira –, os mais 

variados gêneros discursivos, uma vez que não nos comunicamos por palavras e frases, mas 

por gêneros do discurso, tanto na comunicação cotidiana e informal quanto em situações 

formais de comunicação, como comunicações científicas, artísticas, religiosas, políticas etc. 

Para Bakhtin o conceito de gêneros do discurso está inter-relacionado ao de 

enunciado, uma vez que o autor define os gêneros como “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 262, grifo do autor) e afirma que cada esfera de utilização 

da língua elabora seus enunciados relativamente estáveis aos quais chamamos gêneros do 

discurso. Em seguida, afirma a extrema heterogeneidade dos gêneros do discurso, da qual 

advém a dificuldade em definir a natureza geral do enunciado e destaca a classificação dos 

gêneros discursivos como primários e secundários. Os gêneros primários, ditos simples, 

abrangem as comunicações da vida cotidiana, enquanto os secundários, que ele define como 

complexos, figuram em circunstâncias de comunicação cultural mais complexa e 

preponderantemente escrita, como uma comunicação artística, científica ou sociopolítica. Os 

gêneros secundários podem absorver no seu interior gêneros primários, como, por exemplo, 

uma réplica de um diálogo cotidiano inserida em um romance. Nesse caso, o gênero primário 

se transforma, perdendo sua relação com a realidade existente e ganhando significado apenas 

dentro do gênero secundário, ou seja, considerando o exemplo citado, a réplica do diálogo 

cotidiano só se integra à realidade por meio do romance concebido como fenômeno da vida 

artístico-literária e não da vida cotidiana. 

A partir dessa primeira abordagem do gênero, já podemos classificar a aula como 

um gênero do discurso complexo, portanto secundário, que se manifesta por meio de 

enunciados orais na interação entre professor e alunos na sala de aula. Tal interação, embora 
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materializada como um enunciado oral, aproxima-se/deve aproximar-se mais da escrita que da 

fala devido ao caráter formal da linguagem utilizada na sua produção. No entanto, no 

enunciado oral que compõe a aula, percebe-se, tanto por parte do professor quanto por parte 

dos alunos, uma produção discursiva que resulta em um enunciado que oscila entre o oral e o 

escrito, o que permite supor uma consciência por parte dos sujeitos em interação de que ali a 

escrita é mais privilegiada, mas, ao mesmo tempo, o oral é mais facilmente acessado. É como 

se se construísse um gênero que mesclasse características dos primários e dos secundários, no 

que tange à linguagem. Observamos, nos grupos pesquisados, que embora a professora 

conscientemente se esforce para produzir um enunciado de gênero secundário, característico 

da tradição escrita, emergem de sua produção discursiva aspectos peculiares da tradição oral e 

até mesmo da linguagem familiar, que, muitas vezes, ela substitui por outras expressões mais 

adequadas ao gênero secundário que deseja produzir e ensinar aos alunos. Esse aspecto 

singular do enunciado oral da aula também será considerado quando da análise dos dados 

dessa pesquisa.  

Além desse seu caráter mais próximo da escrita que da fala, outro aspecto a 

caracterizar a aula como um gênero do discurso secundário é o fato de que por meio dela se 

realiza uma comunicação científica, uma vez que consideramos, como Matencio (2001) o 

discurso didático como um subconjunto dos discursos de transmissão de conhecimentos. 

Para Bakhtin (2011, p. 265), “[t]odo estilo está indissoluvelmente ligado ao 

enunciado e às formas típicas de enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso”. Segundo ele, 

todo enunciado, seja oral ou escrito, primário ou secundário e pertencente a qualquer campo 

da comunicação discursiva, é um enunciado individual e por isso pode refletir a 

individualidade do falante (ou de quem escreve), ou seja, pode ter estilo individual, 

ressaltando, porém, que nem todos são igualmente adequados a tal manifestação da 

individualidade. Os gêneros mais favoráveis à manifestação do estilo individual são aqueles 

da literatura de ficção, enquanto os menos apropriados para tanto são os que demandam uma 

forma padronizada, como documentos oficiais, por exemplo. E acrescenta: 

 

Na imensa maioria dos gêneros discursivos (exceto nos artístico-literários), o 

estilo individual não faz parte do plano do enunciado, não serve como um 

objetivo seu mas é, por assim dizer, um epifenômeno do enunciado, seu 
produto complementar. Em diferentes gêneros podem revelar-se diferentes 

camadas e aspectos de uma personalidade individual (BAKHTIN, 2011, p. 

265-6). 

Concebemos o gênero discursivo identificado como aula de português compondo 

esse conjunto dos gêneros em que a manifestação da individualidade funciona como um 
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“epifenômeno”, um “produto complementar” do enunciado, que, embora não sirva como seu 

objetivo, faz-se presente no gênero. Na aula, como evento intermediário entre o ritual e o 

espontâneo (MATENCIO, 2001) e como gênero do discurso secundário em que há atividades 

rotineiras e rituais, revelam-se também aspectos do estilo individual. Como para a 

materialidade dos diferentes gêneros são necessários pelo menos dois interactantes e como 

cada sujeito imprime no seu agir aspectos de sua personalidade individual, o gênero aula 

recebe tais influências que contribuem para caracterizar o seu estilo e fazer de cada aula um 

evento único e irrepetível.  

Por meio dessa compreensão da aula como um gênero discursivo, dialogamos 

com outros estudiosos que, antes de nós, assim a conceberam, como Souza (2012, p. 69), que 

afirma: 

 

Concebo a aula como um gênero do discurso, alicerçando essa afirmação 

nos pressupostos da teoria bakhtiniana. Nesse espaço discursivo que é a aula 

se encontra certa organização discursiva já conhecida pelos seus sujeitos, 
portanto estável, mas ao mesmo tempo esse espaço é suscetível a rupturas 

pela ação, pela interação (ênfase acrescida). 

 

Segundo a autora, essa ação e interação que ocorre na aula se dá por meio da 

oralidade, da escrita e até mesmo através do silêncio: 

 

A aula, enquanto um gênero do discurso, é embate de enunciados, nas 
esferas da comunicação oral, escrita, e mesmo no silêncio que muitas vezes 

nela predomina. Não é necessário falar para interagir. Com essa ancoragem 

da compreensão de aula e enunciado, podemos vestir a sala de aula com as 

peças do traje dialógico bakhtiniano (SOUZA, 2012, p. 71, ênfase 
acrescida). 

 

Também Matencio (2001), ao tratar da aula, declara que “é possível classificá-la 

como um dos gêneros pelos quais se atualiza o discurso didático” (p. 75, ênfase acrescida). 

Mais adiante, na mesma obra, a autora reafirma sua caracterização da “aula como um gênero 

atualizado em um evento de interação cuja materialidade reflete uma organização social 

relativamente estável e uma configuração temática predominantemente didática” 

(MATENCIO, 2001, p. 99).  

Como afirmamos anteriormente, não nos comunicamos por meio de palavras ou 

frases, mas por intermédio dos gêneros do discurso. Sendo assim, é indispensável que nos 

apropriemos dos gêneros necessários à comunicação dentro das diversas esferas da atividade 

humana. Em vista disso, nos últimos anos, a organização do ensino de português vem sendo 
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pautada a partir da seleção de gêneros discursivos. Tanto os documentos oficiais, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1999) quanto pesquisadores que se 

debruçam sobre as questões da sala de aula, afirmam a importância de expor os alunos a uma 

grande variedade de gêneros, dando-lhes a oportunidade de interagir seja oralmente seja por 

escrito, assim como por meio da recepção e produção de uma grande variedade de gêneros 

(HORNBERGER, 2001, p. 49).  

No desenvolvimento das atividades de estudo dos diversos gêneros há que se 

considerar o que afirma Bakhtin (2011, p. 262, grifos do autor) ao definir os gêneros como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados”, ou seja, no trabalho com os gêneros discursivos 

o professor deve deixar claro que não há uma fórmula fixa e pronta a ser seguida na produção 

dos gêneros, mas, em vez disso, ressaltar os aspectos que compõem o gênero em estudo: seu 

estilo verbal, seu conteúdo temático e sua forma composicional, enfatizando o fato de que 

esses aspectos se organizam sempre de modo novo, levando em consideração também os 

aspectos da personalidade individual dos interactantes no momento da produção. Ressaltamos 

que para a produção dos gêneros são fundamentais ambos os interactantes e não apenas o 

falante (ou quem escreve), uma vez que ao organizar o próprio discurso, seja oral ou escrito, o 

autor leva em consideração as possíveis respostas de seu interlocutor, caracterizando o que 

Bakhtin chama de contrapalavras (BAKHTIN, 2011; GERALDI, 2002). 

Concordamos com Kleiman (2006, p. 33) quando afirma que no trabalho com os 

gêneros deve-se “adotar a prática social como ponto de partida do trabalho escolar”, a fim de 

mobilizar gêneros de diversas instituições e desenvolver no aluno as competências que lhe 

possibilitarão assumir o papel de sujeito produtor de conhecimento. Se, porém, ao invés de 

abordar o gênero do ponto de vista da prática social, forem priorizadas nas aulas de língua as 

atividades de análise do gênero, tal abordagem poderá ter como resultado “mais um conjunto 

de descrições metalinguísticas” (ou metatextuais) a ser aprendido. Nas palavras da autora, “a 

diferença nos dois enfoques equivale à diferença existente entre, de um lado, saber conhecer 

os mapas (conhecimento do gênero) e, de outro, consultar o mapa para ir, de fato a um lugar 

(prática social)” (KLEIMAN, 2006, p. 33).  

Além das diferentes camadas e facetas da personalidade individual, como já 

citado, contribuem também para a caracterização do estilo na aula e para a sua configuração 

geral, aspectos relacionados ao ambiente socio-histórico de sua realização, como veremos a 

seguir, ao discorrer sobre o cronótopo e sua utilização na compreensão da sala de aula. Antes, 

porém, abordaremos o que Bakhtin chama de a realidade fundamental da linguagem, isto é, a 

interação verbal. 
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2.4 A interação verbal 

 

Como afirmamos anteriormente, a aula não se realiza num vácuo de tempo e de 

espaço, mas é o resultado da interação verbal de sujeitos socio-historicamente definidos. Todo 

enunciado é o resultado da interação de pelo menos dois sujeitos, vale dizer, ainda que o 

sujeito se exprima supostamente para o mundo, ou para ninguém em especial, o enunciado 

produzido se relaciona com o meio social concreto em que vive tal sujeito. De forma 

semelhante, a aula é também o resultado da interação de pelo menos dois sujeitos empíricos 

investidos discursivamente nos papéis de professor e de aluno.  

Ao discorrer sobre a interação verbal Bakhtin (2009) afirma que a enunciação é 

sempre 

 

o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 

que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo 

representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A palavra 
dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor 

(BAKHTIN, 2009, p. 116, grifo do autor). 

 

Desse modo, o enunciado variará de acordo com a pessoa do interlocutor, ou seja, 

se se trata de alguém do mesmo grupo social, se é hierarquicamente superior ou inferior, se se 

liga ao locutor por laços de amizade ou parentesco etc. Ainda que tenhamos a pretensão de 

nos dirigir a qualquer pessoa de maneira generalizada, nós o faremos a partir do ponto de vista 

do nosso horizonte social, como afirma o autor: “[s]e algumas vezes temos a pretensão de 

pensar e de exprimir-nos urbi et orbi, na realidade é claro que vemos ‘a cidade e o mundo’ 

através do prisma do meio social concreto que nos engloba” (BAKHTIN, 2009, p. 116). 

Consideramos oportuno, para o fim a que nos propomos, destacar uma afirmação 

bem conhecida e exaustivamente repetida do filósofo russo acerca dessa realidade da 

interação verbal. Diz ele: “[n]a realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte” 

(BAKHTIN, 2009, p. 117, grifos do autor). Também muito conhecida é a metáfora de que ele 

se utiliza para sublinhar a importância da interação verbal, ao afirmar que a palavra é como 

uma ponte lançada entre mim e o outro, ponte que numa extremidade se apoia em mim e, na 

outra, no meu interlocutor. 

No capítulo central do Marxismo e filosofia da linguagem, por meio de uma 

argumentação sempre mais contundente, o autor chega ao ponto nevrálgico de sua enunciação 
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ao afirmar que a interação verbal constitui a realidade fundamental da língua, a sua verdadeira 

substância, acrescentando que a palavra “diálogo” pode ser compreendida num sentido amplo, 

referindo-se não somente à comunicação em voz alta de duas pessoas postas face a face, mas 

a toda e qualquer comunicação verbal, de qualquer tipo que seja (BAKHTIN, 2009, p. 127). 

Olhamos, então, com esses óculos para a interação na sala de aula de língua 

portuguesa a fim de caracterizá-la a partir desses conceitos aqui retomados. Assim, podemos 

afirmar, em primeiro lugar, que o enunciado oral que compõe a aula é o resultado da interação 

dos sujeitos socialmente organizados e instituídos nos papéis sociais de professor e alunos. 

Se, como afirma Bakhtin, a palavra se dirige a um interlocutor e é função desse interlocutor, 

então a palavra/os enunciados do professor se dirigem aos alunos (e os destes ao professor e 

colegas) e variam/devem variar a depender de quem sejam esses alunos. Desse modo, cada 

aula é um acontecimento definido pelos e definidor dos sujeitos sociais em interação, uma vez 

que é na interação que o sujeito
13

 se origina e se constrói (MATENCIO, 2001, p. 53). 

Em segundo lugar, entendemos a interação na sala de aula como uma interação 

assimétrica em que cabe ao professor definir explícita ou implicitamente a “gramática 

interacional” (CAJAL, 2003, p. 132) que subjaz às conversações materializadas no ambiente 

da sala de aula. Segundo Cajal, “em sala de aula o aluno convive com dois interlocutores: o 

professor – interlocutor oficialmente constituído
14

 – e os colegas – interlocutores constituídos 

no desenvolvimento das atividades pedagógicas” (CAJAL, 2003, p. 139). Daí resulta 

inclusive a diversidade dos enunciados dos alunos, quer se dirijam ao professor, quer o façam 

aos colegas, ou seja, a interação professor/aluno apresentando-se como assimétrica e a 

interação aluno/aluno como preferencialmente simétrica. 

Matencio (2001) também ressalta a importância do aspecto sociointeracional na 

dinâmica da sala de aula ao afirmar que: 

 

                                                
13

 Utilizamos aqui o termo sujeito como pode ser depreendido a partir das leituras dos trabalhos do 
Círculo de Bakhtin, isto é, um sujeito construído em sua interação com a sociedade: do mesmo 

modo como precisa da sociedade para existir como sujeito, ele também constitui a sociedade na sua 

interação com outros sujeitos, resultando no que Sobral (2005) chama de “sujeito situado” (p. 22). 
Para um aprofundamento dessa questão, remetemos para Volochínov (1925) e Sobral (2005;2009). 

14
 Embora reconhecendo que o professor, assim como os alunos, também é um “interlocutor 

constituído no desenvolvimento das atividades pedagógicas”, agrada-nos essa caracterização de 
Cajal (2003) do professor como um “interlocutor oficialmente constituído”, sobretudo nesses 

tempos em que, no Brasil, profissionais das mais diversas áreas podem trabalhar na educação, 

chegando inclusive a termos estudantes do ensino médio como professores do ensino fundamental, 

como aponta Geraldi (2010), “como se dar aulas não fosse uma função de profissionais” (p. 87). 
Assim, reiteramos nossa concepção do professor como, a um tempo, constituído (ou talvez seja mais 

adequado afirmar instituído) oficialmente e no desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
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a organização de uma aula inclui dimensões cognitivas e socioinstitucionais 

– ligadas tanto ao conhecimento sobre o objeto de estudo e o saber fazer 

como ao conhecimento sobre esse tipo de interação e o saber dizer – que 
orientam efetivamente o processo de planejamento e execução textual 

(MATENCIO, 2001, p. 81-2, grifos da autora). 

 

Ou seja, segundo a autora, no planejamento e na execução do enunciado da aula 

há que se considerar o seu tema, ou seja, o “objeto de estudo”, a “dimensão cognitiva”, assim 

como o que se deve saber sobre esse tipo de interação, isto é, o que a autora define como “o 

saber dizer”, a “dimensão socioinstitucional”. 

Citando Dabène et alii (1990), Matencio (2001, p. 91) destaca as três funções 

principais do professor, a saber, as funções de informador, animador e avaliador, uma vez que 

no decorrer da aula o professor informa os alunos acerca do objeto de estudo, anima a 

interação, tratando de direcioná-la e mantê-la em movimento e avalia a participação e 

produção dos alunos. A autora acrescenta, ainda, que professor e aluno possuem intenções, 

funções e relações de lugares e papéis complementares, o que faz dos alunos também em 

certo sentido informadores, animadores e avaliadores, vale dizer, "as intervenções realizadas 

pelos alunos podem ser classificadas como visando informar ao professor o que sabem, dar 

continuidade à interação e manifestar-se quanto ao que é dito/estudado, o que ocorre por 

intermédio de suas perguntas e de suas respostas" (MATENCIO, 2001, p. 91). 

Concluímos nossa caracterização da interação de sala de aula, reportando três 

importantes aspectos que a definem segundo Matencio (2001, p. 97-8): 

 

1) a aula é constituída no quadro das práticas socio-históricas institucionais 

de ensino/aprendizagem
15

 e pressupõe a articulação entre diferentes 

modos de apropriação da realidade e de materialização discursiva; 
2) o professor gerencia a interlocução – originariamente de natureza 

assimétrica e coletiva – à luz de objetivos didáticos de longa, média e 

curta duração, com base em um projeto de interação, tendo as funções 
básicas de animador, informador e avaliador; 

3) a materialização didático-discursiva do projeto de interação está 

subordinada tanto a aspectos cognitivos como a aspectos sociais 

emergentes da interação; configura-se, assim, um evento intermediário 
no contínuo entre os rituais e espontâneos, efeito de ajustes em seus 

ritmos social e acadêmico. 

 

                                                
15 Embora seja comum referir-se ao processo de “ensino/aprendizagem”, consideramos oportuno sublinhar que 

preferimos a construção “ensino e aprendizagem”, por entender que se trata de duas ações relativamente 

independentes, o ensino a encargo do professor e a aprendizagem responsabilidade do aluno. Tal conceituação 

será mais detalhada no item 3.6, quando trataremos especificamente da aula. 
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Acrescentamos ao ponto 2) apresentado acima um outro aspecto da interação na 

sala de aula que sobressaiu dos dados coletados durante a pesquisa que ora apresentamos e 

dos quais trataremos mais detalhadamente no capítulo referente à análise de dados: trata-se da 

formação em F, conceito de Kendon (1990), apresentado por Moita Lopes (2001, p. 167) 

como trocas conduzidas pelos alunos entre si, em paralelo àquelas conduzidas pela professora 

com toda a turma ou um dos alunos em particular e que são “mostradas através da postura do 

corpo e da orientação espacial”. Esses sistemas de formação em F “são usados pelos 

participantes para indicarem uns para os outros que compartilham ‘uma perspectiva de 

atenção comum’” (MOITA LOPES, 2001, p. 167). 

 

2.5 O cronótopo 

 

Como acenado anteriormente, Bakhtin (1998, p. 211) introduz o conceito de 

cronótopo, isto é, o espaço-tempo, para analisar o romance antigo, sublinhando a “interligação 

fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura”. 

Segundo o autor, o cronótopo possui um significado fundamental para os gêneros em 

literatura, afirmando que o gênero e suas variedades são determinadas exatamente por ele e 

que na literatura o princípio condutor do cronótopo é o tempo (BAKHTIN, 1998, p. 223).  

Em nota, o filósofo russo se reporta a Kant, o qual define o espaço e o tempo 

como formas imprescindíveis de todo conhecimento, ressaltando, porém, que utiliza esse 

conceito de Kant, mas, à diferença deste, não compreende o espaço e o tempo como formas 

“transcendentais” e sim como “formas da própria realidade efetiva” (BAKHTIN, 1998, p. 

212). Neste trabalho, que ora apresentamos, o cronótopo é entendido como o concebe 

Bakhtin, ou seja, como um tempo histórico e um espaço social. Destacamos a leitura que 

Morson e Emerson (2008) fazem do conceito bakhtiniano: “Na literatura e na cultura em 

geral, o tempo é sempre, de um modo ou de outro, histórico e biográfico, e o espaço é sempre 

social; assim, o cronótopo na cultura deve ser definido como um ‘campo de relações 

históricas, biográficas e sociais’” (MORSON; EMERSON, 2008, p. 388, grifos dos autores). 

Na visão desses autores o cronótopo é 

[...] uma maneira de compreender a experiência; é uma ideologia 

modeladora da forma específica para a compreensão da natureza dos 

eventos e ações. [...] As ações são necessariamente praticadas num 

contexto específico; os cronótopos diferem segundo os modos pelos 

quais compreendem o contexto e a relação que as ações e os eventos 

mantêm com ele. Todos os contextos são moldados fundamentalmente 
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pelo tipo de tempo e espaço que operam dentro deles (MORSON; 

EMERSON, 2008, p. 384). 

 

Esses autores reafirmam, assim, a concepção bakhtiniana de que o cronótopo 

define os gêneros, não só na literatura, como afirmara o filósofo russo, como também em 

outras esferas da cultura, ao declarar que todos os contextos são definidos de modo 

fundamental pelo seu cronótopo. Essa é uma afirmação cara para nós, como veremos no 

próximo capítulo, quando da análise dos dados da pesquisa. 

Consideramos oportuno também destacar um aspecto relativo à ortoepia do termo 

cronótopo e à variação prosódica que optamos por utilizar nesse trabalho. Na tradução do 

russo para o português os tradutores optaram por utilizar o termo cronotopo em sua forma 

paroxítona, conforme pudemos observar na tradução que utilizamos (BAKHTIN, 1998). Essa 

mesma grafia é a adotada por outros estudiosos, como Oliveira (2009) e Casado Alves (2012). 

Já Amorim (2006) utiliza o termo cronotopo ao lado da forma “cronotopos”, como um 

substantivo masculino de dois números. Encontramos ainda Marchezan (2006), Morson e 

Emerson (2008) e Ferreira (2013) que adotam o termo cronótopo. Diante de tal diversidade de 

grafias para se referir ao mesmo conceito, adotamos neste trabalho, em consonância com os 

últimos autores citados, a forma cronótopo, assim como seu sinônimo espaço-tempo. No 

entanto, conservamos o termo como aparece em outros autores quando os citamos, daí 

algumas ocorrências neste texto da variante prosódica cronotopo. 

 

2.5.1 O motivo do encontro 

 

O autor russo aborda os vários motivos “cronotópicos por natureza” (BAKHTIN, 

1998, p. 222) que constituem os enredos dos romances, destacando como o mais importante o 

motivo do encontro. A este se relacionam outros motivos como “a separação, a fuga, o 

reencontro, a perda, o casamento, etc., que são semelhantes pela unidade das definições 

espaço-temporais ao motivo do encontro” (BAKHTIN, 1998, p. 223, grifos do autor). Esse 

pode servir de lente por meio da qual podemos observar várias esferas da vida cultural, como 

afirma o próprio autor: 

 

O motivo do encontro é um dos mais universais não só na literatura (é difícil 

deparar com uma obra onde esse motivo absolutamente não exista), mas em 

outros campos da cultura, e também em diferentes esferas da vida e dos 

costumes da sociedade. No campo científico e técnico, onde impera o 
pensamento puramente conceitual, não se encontram os motivos como tais, 
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mas sim o conceito de contato, que é seu equivalente (até certo ponto) 

(BAKHTIN, 1998, p. 223, ênfase acrescida). 

 

Portanto, a partir do que afirma o próprio Bakhtin sobre a utilidade desse conceito 

na compreensão de outras esferas da cultura, da vida e dos costumes, assim como observando 

as pesquisas de outros estudiosos, como Oliveira (2009), Casado Alves (2012), transpomos o 

conceito de cronótopo para a esfera educacional, relacionando-o com a interação em sala de 

aula. Assim, uma primeira abordagem mais geral do conceito nos permite identificar o motivo 

do encontro na escola como um todo, mas mais especificamente no espaço-tempo da sala de 

aula, ao pensarmos nas finalidades da instituição escolar de construção de conhecimentos e de 

socialização. Esta se dá de forma mais acentuada nos primeiros anos de vida escolar, mas se 

estende por toda a vida escolar do aprendiz. Acreditamos, com Cajal (2001, p. 158), que 

 

Se a sala de aula se caracteriza por ser uma microcultura, se a cultura de 

cada sala a distingue de outras, parece certo pensar que as crianças, ao longo 

de sua carreira escolar, têm contato, a cada ano, com salas culturalmente 

diferentes. [...] Em cada tempo de convivência, a construção de uma cultura 
local. Em todo o tempo de interação, uma aprendizagem. [...] sejam novos 

recursos linguísticos, novas formas de linguagem, sejam novas gramáticas de 

comunicação escolar. 

 

Destacamos, porém, que não somente a socialização, mas todos os conhecimentos 

construídos na escola e fora dela são construídos no encontro, na interação com o outro que 

nos está defronte ou com o outro que se nos apresenta através das produções históricas e 

culturais da sociedade. Ou, como já afirmou o grande mestre Paulo Freire (1987, p. 68), 

“ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo”. 

 

2.5.2 A cultura escolar ou o cronótopo da escola 

 

Consideramos oportuno retomar aqui uma afirmação que já ficou patente no 

capítulo anterior, ao discorrermos sobre a metodologia da pesquisa que aqui relatamos. Trata-

-se da compreensão das escolas e também das turmas como entidades culturais autônomas, 

compreensão, aliás, que possibilita a justificação de uma pesquisa de natureza etnográfica, 

visto que a etnografia nasce no campo da antropologia como forma de estudo de grupos 

culturais. Justificamos, desse modo, a utilização da expressão “cultura escolar”, assim como 

esclarecemos que ao utilizá-la nos referimos à cultura local do grupo pesquisado. Tal aspecto 
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será mais bem elucidado no próximo capítulo quando trataremos da análise dos dados 

construídos durante a pesquisa de campo. 

É, pois, possível analisar a interação em sala de aula considerando os 

componentes do espaço-tempo não somente como um contexto, um entorno onde se dá a 

interação; mas, a partir da “indissolubilidade de espaço e de tempo” (BAKHTIN, 1998, p. 

211), sublinhada por Bakhtin, o cronótopo da sala de aula ganha novo realce, tempo e espaço 

como constituídos por e constituintes dos sujeitos que aí interagem. 

Como afirma Casado Alves (2012, p. 316): 

 

Conceber a sala de aula de língua a partir dessa visão implica considerar que 
as práticas de leitura e de escrita que aí são gestadas não se dão em um 

vazio, em um vácuo de tempo e de espaço, mas que o tempo-espaço escolar 

é singularmente construído e marcado para essas atividades. 
 

Ou como afirma Larrosa (informação verbal)
16

, a escola vem do grego scholé, que 

significa ócio, tempo livre e não é um “dispositivo universal”, mas uma invenção ocidental, 

contemporânea de duas outras invenções – a democracia e a filosofia. Escola, democracia e 

filosofia estão também ligadas a um espaço separado e têm em comum o fato de que são 

lugares de palavras – a ágora para a democracia, a academia para a filosofia e a sala de aula 

para a escola. Têm todos esses três espaços como condição de sua existência a 

democratização do tempo livre. Então, no caso específico da escola, essa foi inventada 

quando a sociedade decidiu tirar as crianças do trabalho e da família, portanto, levá-las a um 

espaço separado e dar a elas tempo livre, não somente tempo livre do trabalho, mas tempo 

livre para se ocupar do comum, um tempo livre público. 

Acerca do tempo livre, Larrosa destaca que esse deve também ser indeterminado, 

porque “se o tempo está determinado, se as horas estão contadas, o diálogo não pode começar, 

porque o diálogo não pode ter final, não pode ter hora”. Ao final da conferência, quando foi 

franqueada a palavra para interrogações e comentários, perguntamos como fica a situação do 

diálogo na escola, organizada por meio de currículos, calendários, horários, se levarmos em 

conta sua afirmação de que “se as horas estão contadas o diálogo não pode começar”. Na sua 

resposta, ele relembrou um comentário que tinha feito acerca de Sócrates, que ao encontrar 

alguém na praça pública perguntava se seu interlocutor tinha tempo e, caso o tempo fosse 

                                                
16

 Conferência proferida no III SELED – Seminário de Estudos em Linguagem e Educação: rede de 

discursos, práticas e saberes, realizado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de 
Vitória da Conquista, de 11 a 13 de dezembro de 2013. As ideias do autor aqui relatadas provêm de 

nossas anotações pessoais durante a conferência. 
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restrito, não iniciava o diálogo; ou ainda, quando do seu julgamento, o filósofo não falou 

porque o tempo para a sua defesa era medido pela clepsidra, ao passo que a filosofia exige um 

tempo indeterminado – assim, Sócrates foi condenado pela lógica do tempo, porque o tempo 

da filosofia é diferente do tempo da clepsidra.  

Então, segundo Larrosa, Sócrates pede tempo livre e indeterminado, mas sabe que 

isso é impossível, porque ele, como nós, tem as horas contadas. O tempo humano é o tempo 

da clepsidra; a filosofia, a política e a escola exigem tempo indeterminado. Logo, a solução 

para esse aparente dilema na escola é criar um tempo que não se conta dentro do tempo que se 

conta, um tempo indeterminado dentro do tempo determinado. A escola é um artefato porque 

cria um tempo que não existe – tempo que não se mede. 

Tal afirmação nos conduz a Casado Alves (2012) e suas considerações acerca das 

representações do tempo na antiguidade. Segundo a autora, os gregos se valiam de três 

imagens para representar o tempo: Chronos, Aiôn e Kairós, o primeiro representando o tempo 

medido, a linearidade, a ordem cronológica dos eventos; o segundo, o jogo, que se relaciona à 

intensidade do tempo e não pode ser medido numericamente – “assim, enquanto Chronos é 

limite, Aiôn é duração” (CASADO ALVES, 2012, p. 314); e, finalmente, Kairós, que é a 

oportunidade, a temporada, a proporção.  

Se, de um lado, Chronos se consolidou como o representante do tempo medido 

pelo relógio e por outros instrumentos, de outro, a heterogeneidade do tempo é indiscutível: 

tudo o que nos acontece, assim como tudo o que fazemos, apresenta ritmo diferente. Assim, 

os cinquenta minutos de uma aula apresentam ritmo e duração diferentes dos cinquenta 

minutos passados numa conversa com um amigo íntimo no pátio. Podemos, então, dizer com 

a autora que 

 

No chão da escola, Chronos, o tempo oficial e linear, precisa conviver com o 

tempo subjetivo (Aiôn) dos alunos marcado pelos seus desejos, pelos seus 

jogos, pela intensidade de sua vida e pela insubordinação à voracidade de 
Chronos. Na escola, também se encontra o tempo da oportunidade (Kairós), 

do momento propício para a aprendizagem e para o aproveitamento desse 

tempo para trabalhar a criatividade, a construção do conhecimento com os 
alunos (CASADO ALVES, 2012, p. 315). 

 

Sendo assim, o desafio da escola, vale dizer dos profissionais que no seu quefazer 

cotidiano constroem esse espaço-tempo a que chamamos escola, é o de criar condições para 

que, nesse espaço social, o tempo biográfico e histórico dos que aí atuam e interagem na 

posição social de alunos seja vivido como tempo indeterminado, intenso, como ocasião 
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propícia para a formação humana, a aprendizagem e a construção de sujeitos. Quando, 

porém, falamos desse tempo indeterminado, intenso, não estamos querendo com isso afirmar 

que o tempo da escola deva ser de diversão, uma vez que seu objetivo, sua razão de existir, 

não é a diversão, mas o ensino e a aprendizagem, já que a escola não é um parque de 

diversões, mas um local de trabalho, para todos que aí interagem, inclusive para os alunos. Tal 

trabalho, no entanto, deve fazer sentido para todos os sujeitos nele envolvidos, deve ser 

instigante, interessante; não necessariamente divertido, mas interessante. 

 

2.5.2.1 O cronótopo da escola: espaço-tempo de formação humana 

 

A escola, como primeira instituição a que crianças e jovens são introduzidos 

depois da família, é o espaço-tempo que, com a família, co-labora na formação humana dos 

que aí chegam para serem educados. Segundo Larrosa (2013), a escola acolhe as crianças do 

ponto de vista da igualdade, isto é, faz com que a criança vire aluno. “Assim, Luisinho já não 

é Luisinho, na escola Luisinho é aluno, qualquer um, um a mais, um entre outros” 

(LARROSA, 2013). Consideramos pertinente retomar aqui a etimologia do termo aluno, que, 

segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de Antenor Nascentes (1955, p. 23), 

provém do latim “alumnu, criança que se dá para criar”, o que, diga-se de passagem, não 

abona a falsa etimologia que circula até mesmo por meios que se querem bem informados 

(por uma questão de ética não citamos nenhum desses), segundo a qual a palavra aluno viria 

do latim a-, prefixo negativo, que significa sem, acrescido de lumem, lume, luz, resultando o 

termo aluno como “sem lume, sem luz”. Uma simples consulta a qualquer bom dicionário 

resolve a questão, mas, infelizmente, as histórias fantasiosas que se fazem passar por 

verdadeiras ganham adeptos com facilidade. 

Retomando, porém, nossa argumentação, entendemos o cronótopo da escola como 

o espaço-tempo em que a criança se torna aluno, ou seja, alguém que foi dado para criar, para 

se alimentar, para se formar. A escola, cronótopo por excelência da palavra, com a qual  

 

o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume 

conscientemente sua essencial condição humana. E o método que lhe 

propicia essa aprendizagem comensura-se ao homem todo, e seus princípios 
fundam toda pedagogia, desde a alfabetização até os mais altos níveis do 

labor universitário. 

A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o 
movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o 

homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A 

pedagogia é antropologia (FIORI, 1987, p. 13, ênfase acrescida). 
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É, pois, por meio da palavra que o homem se faz homem e, no mesmo movimento 

dialético, faz o mundo, que não é uma realidade dada, mas um construto humano. Como 

afirma Larrosa (2013), não existe uma coisa que possamos chamar de mundo, mas sim 

diferentes formas de fazê-lo. Então qual seria a maneira escolar de fazer mundo? Não pode 

certamente ser uma maneira econômica: o mundo para a economia é uma matéria prima, uma 

mercadoria, um recurso, ao passo que o mundo para a escola existe do ponto de vista da sua 

transmissão, existe para ser transmitido, isto é, para se colocar à disposição de todos. Desse 

modo, o cronótopo escolar como espaço-tempo de formação humana é onde e quando a 

infância tornada aluno aprende a dizer a sua palavra, assumindo responsavelmente sua missão 

de homem e, com a palavra, “constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se constitui; 

instaura o mundo em que se humaniza, humanizando-o” (FIORI, 1987, P. 13). 

 

2.5.2.2 O cronótopo da escola: espaço-tempo de aprendizagem 

 

A escola é o espaço-tempo separado, criado para que a criança, que nesse 

cronótopo se torna aluno, tenha um tempo livre do trabalho para se ocupar do comum, ou seja, 

um tempo livre público (LARROSA, 2013). Esse tempo livre público, no espaço público que 

é a escola, será utilizado para que os sujeitos que aí interagem se ocupem do que é público, ou 

seja, do que é de todos. O que aí se aprende, além da formação humana de que nos ocupamos 

acima, é o conjunto de conhecimentos produzidos pela humanidade e de que a escola se faz 

não somente guardiã, mas principalmente portadora, entendendo aqui portador como “que ou 

aquele que conduz ou leva alguma coisa”, que é “encarregado de apresentar algo a alguém” 

(Dicionário Priberam da Língua Portuguesa).  

Essa concepção da escola como portadora do conhecimento dialoga com uma 

imagem apresentada por Larrosa (2013), segundo a qual a escola é uma sala de aula conectada 

a uma biblioteca. E o professor é alguém que transporta coisas de uma à outra, alguém que 

leva livros da biblioteca para a sala de aula e que leva alunos da sala de aula para a biblioteca. 

Segundo essa visão, o professor ainda teria algo do pedagogo, “do grego paidagogós, o 

escravo que conduzia (ágo) os meninos (paides) à escola” (NASCENTES, 1955, p. 387). O 

professor, então, é alguém que produz movimento, que transporta coisas: ele vai para a sala de 

aula carregado de livros e vai para a biblioteca carregado de alunos.  

Para além dessa função de transportador do professor, a diferença fundamental 

entre esse dois cronótopos é que a biblioteca é lugar da leitura silenciosa e a sala de aula é o 
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lugar da leitura pública. Essa é uma diferença fundamental, porque no dizer de Larrosa 

(2013), a sala de aula é necessária e a biblioteca não basta. Se a biblioteca bastasse, se 

ensinasse as crianças a como manejar os computadores, como se conectar ao mundo, como 

acessar as informações etc., então a sala de aula já não seria necessária. Se, porém, a sala de 

aula é necessária, é justamente porque conserva esse seu caráter público, sem o qual não seria 

absolutamente necessária. O pesquisador espanhol argumenta que a sala de aula está 

desaparecendo a toda velocidade, justamente porque está perdendo esse seu caráter público, 

está cada vez mais procurando atender a interesses particulares, seja da família, seja do 

mundo do trabalho. 

É importante ressaltar que o que faz da sala de aula um espaço público, para além 

da dicotomia escola pública versus escola privada, é o caráter público do objeto de ensino e 

aprendizagem, construto cultural da humanidade e que serve para uso de todos, da 

coletividade. É nesse sentido que se compreende a afirmação de Larrosa segundo a qual a sala 

de aula está perdendo o seu caráter público: o que aí se ensina e se aprende, segundo o autor, 

não serve ao interesse de todos, mas de alguns. 

Sendo assim, compreendemos a escola como o espaço-tempo adequado para a 

aprendizagem, que se dará como resultado da interação entre os sujeitos aí constituídos nos 

papéis interacionais de professor e de aluno.  

 

2.5.2.3 O cronótopo da escola: espaço-tempo de construção do sujeito 

 

Além de ser o espaço-tempo de formação humana e de aprendizagem, a escola é 

também o cronótopo da construção do sujeito. Como afirmamos anteriormente, a escola é a 

primeira instituição depois da família na qual as crianças são introduzidas e é aí, nessa 

instituição pública, a primeira que as crianças e jovens conhecem depois da família – 

instituição privada –, que se fará a passagem do privado para o público, ou seja, que a criança 

se constrói sujeito, aprende a ser cidadão. 

É ainda a escola o cronótopo da construção do sujeito do discurso: não obstante a 

importância de outros cronótopos que contribuem para tanto, como o ambiente da religião, as 

redes sociais na internet, grupos de teatro, dança ou outras manifestações culturais, é no 

espaço-tempo escolar que a criança se torna aluno, é este o cronótopo por excelência em que 

se aprende a interagir por meio da utilização de gêneros do discurso secundários, diferentes 

daqueles aprendidos na esfera familiar (gêneros primários), mais adequados para a interação 
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no campo da cultura, das artes, das ciências. É também papel da escola ensinar o que Morin 

(2000) chama de “cidadania terrestre”. 

 

2.6 A aula 

 

A aula tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores, das mais diversas 

correntes de pensamento. Ela tem sido abordada mais frequentemente, segundo Rojo (2007, p. 

339), “ou como atividade didática – pelas disciplinas ligadas à área de Educação (Sociologia 

da Educação, Psicologia da Aprendizagem etc.) – ou como um tipo específico de interação 

face a face ou conversação”, por algumas áreas de pesquisa, como a Sociolinguística 

Interacional e a Microetnografia da Fala. Tal estado de coisas resulta numa análise separada 

dos temas (no sentido bakhtiniano) e da organização formal da aula, uma vez que esses dois 

campos de investigação ou se voltam para os objetos e os métodos de ensino, sua organização 

e como impactam na aprendizagem ou se atentam para a interação, as trocas conversacionais 

na sala de aula. Concordamos com a autora quando afirma que “essa dicotomia e esse olhar 

parcial” (ROJO, 2007, p. 339) precisam ser superados, pois entendemos que é a linguagem e o 

discurso que concretizam os processos de ensino e aprendizagem na sala de aula. Como 

afirma Souza (2012, p. 69, ênfase acrescida): 

 

A aula, enquanto evento discursivo, é o espaço por excelência de 

manifestações de pontos de vista sobre fatos do mundo e a apropriação de 
conhecimentos linguísticos e não linguísticos, por meio de experiências dos 

sujeitos que constituem a sala de aula. A aula é entendida, por sua vez, como 

instância discursiva, no aporte teórico da concepção interacionista da 

linguagem. 

 

Retomamos, então, brevemente, alguns trabalhos de estudiosos brasileiros que nos 

últimos anos têm se debruçado sobre a aula, especificamente sobre a aula de língua materna, e 

cujos achados apontam na direção aonde queremos chegar. Definiremos, a seguir, aquele que 

optamos por chamar o cronótopo da aula de Língua Portuguesa, a partir da leitura que fizemos 

de tais autores, relacionando seus estudos com o conceito bakhtiniano que elegemos para 

nortear nosso trabalho. 
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2.6.1 O cronótopo da aula de Língua Portuguesa 

 

Iniciamos com Batista (1997) que apresenta, no dizer de Magda Becker Soares ao 

prefaciar sua obra, uma “nova e original inflexão” (SOARES, 1997, p. XIII) no campo dos 

estudos sobre o tema, representada pelo enfoque que já se percebe no título do livro: aula de 

Português, uma vez que os estudos até então se centravam sobretudo no ensino de Português. 

Assim, diferenciando-se dos estudos então em voga, que buscavam explicar a crise e o 

fracasso do ensino de Português, apresentando-lhe propostas de solução, Batista (1997) volta 

seu olhar para a aula de Português, buscando descobrir, nas interações cotidianas entre 

professor-alunos-livro didático-material escolar, a resposta à pergunta: “Quando se ensina 

Português, o que se ensina?” (BATISTA, 1997, p. 1).  

Na análise da aula, o autor identifica duas instâncias de produção do discurso que 

ele denomina como a instância da aula e a instância do exercício. A primeira se realiza 

oralmente, por meio da interação entre o professor e a turma como um todo (BATISTA, 1997, 

p. 35), enquanto a segunda se manifesta por meio da interação de cada aluno, isoladamente, 

com alguma atividade proposta pelo professor, como “um texto a ser lido, um exercício a ser 

feito, uma redação a ser produzida, em sala ou fora dela” (BATISTA, 1997, p. 80).  

Dentro da instância da aula se manifestam, segundo o autor, três estratégias 

discursivas. As primeiras são “as estratégias de organização local e intermediária do discurso” 

(BATISTA, 1997, p. 39), que se organizam localmente, em sequências triádicas, compostas 

por uma pergunta do professor, uma resposta do aluno e finalmente uma reação do professor a 

tal resposta. Tais sequências triádicas lembram a “estrutura ternária, iniciação-resposta-

avaliação”, presentes nas trocas livres, como as entende Sinclair & Coulthard (MATENCIO, 

2001, p. 114). O segundo conjunto de estratégias discursivas são “as estratégias de 

constituição dos polos da interlocução” (BATISTA, 1997, p. 51), que, segundo o autor, são 

mais visíveis no início da aula, quando o professor, frequentemente por meio de uma 

repreensão, busca chamar a atenção dos alunos que se encontram dispersos a fim de reduzir a 

heterogeneidade das possibilidades de interação e constituir os polos da interlocução 

(BATISTA, 1997, p. 52). Enfim, o terceiro grupo é composto pelas “estratégias de 

organização global da interlocução” (BATISTA, 1997, p. 62), através das quais o professor 

apresenta, por exemplo, a organização de uma aula, descrevendo as “sequências de 

atividades” (BATISTA, 1997, p. 64, grifos do autor) constituídas pelas várias atividades a 

serem desenvolvidas na aula. O diagrama a seguir esquematiza esses conceitos: 
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Diagrama 1- Instâncias de produção do discurso na aula segundo Batista (1997) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Embora apresentadas separadamente, as instâncias da aula e do exercício mantêm 

entre si uma relação de constituição. As atividades discursivas realizadas numa instância 

supõem, como condição, as atividades realizadas na outra: “é a alternância da realização da 

atividade discursiva em cada uma das duas instâncias que assegura a continuidade do discurso 

na sala de aula” (BATISTA, 1997, p. 95, grifo do autor). 

Como resposta à pergunta lançada no início do livro, qual seja, “[q]uando se 

ensina Português, o que se ensina?” (BATISTA, 1997, p. 1), o autor afirma que, da pesquisa 

por ele realizada, é possível depreender que quando se ensina Português, “ensina-se, 

fundamentalmente, a disciplina gramatical” (BATISTA, 1997, p. 101, grifo do autor), 

afirmando que a interlocução na sala de aula observada se desenvolve basicamente em torno 

de saberes relacionados à teoria gramatical e de usos da língua, sendo que os primeiros se 

destacam em relação aos segundos, “cujos saberes tornam-se um resíduo, um fundo sobre o 

qual fica em relevo a figura dos saberes ligados à tradição gramatical” (BATISTA, 1997, p. 

101-2, grifo do autor). 

Por sua vez, Matencio (2001) propõe-se a “apresentar um modelo para o estudo da 

aula” (p.10), trabalhando com dados que permitam o acesso a diferentes formas de 

organização desse gênero do discurso (p. 20). Ao propor tal modelo de análise para a aula de 

língua materna, a autora apresenta dois grandes objetivos para a obra: “contribuir teórica e 

metodologicamente para a investigação da interação didática na aula de língua materna e 

defender a integração do estudo das interações em sala de aula à formação inicial e/ou 

continuada do professor de língua materna” (MATENCIO, 2001, p. 13). Mais adiante a autora 

acrescenta que:  
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a principal vantagem de integrar à formação de professores o estudo da 

língua falada [...] é a de permitir que os alunos, ao desvendarem novos 

objetos de estudo – os gêneros orais dialogados –, desvelem paralelamente 
uma prática reflexiva sobre esses gêneros e possam atualizá-los/monitorá-los 

de forma mais consciente (MATENCIO, 2001, p. 14). 

 

Concordamos com a autora no que tange à inserção do estudo dos gêneros orais 

na formação do professor, de modo especial, o gênero aula, o que permitirá a compreensão de 

que mais do que alterar os conteúdos no ensino da língua materna, é necessário modificar as 

práticas de ensino e aprendizagem então em uso (MATENCIO, 2001, p. 14). Moita Lopes 

(2001) também advoga a modificação das práticas de ensino e aprendizagem ao analisar os 

resultados de pesquisa acerca dos padrões interacionais em sala de aula de língua materna, em 

uma turma que apresentava padrões interacionais divergentes do modelo proposto pela 

professora, no qual ela controlaria a interação. O autor sugere a investigação “junto com os 

professores (e enfatizo: junto com os professores), [de] outras maneiras de aprender nesse 

contexto que se adaptem ao sistema de formações em F já existentes” (MOITA LOPES, 2001, 

p. 174). 

Matencio (2001) defende a identificação das regularidades da aula, porque, 

segundo ela, somente a partir de tal atitude “[…] pode-se avançar no conhecimento da 

heterogeneidade discursiva que se manifesta nas atualizações do gênero, sem que se incorra 

no risco de tratar as regularidades como traços ocasionais, ou vice-versa” (p. 13). No que 

tange ao modo como se organiza a aula, a autora observa que esta “[... ] inclui dimensões 

cognitivas e socioinstitucionais – ligadas tanto ao conhecimento sobre o objeto de estudo e o 

saber fazer como ao conhecimento sobre esse tipo de interação e o saber dizer – que 

orientam efetivamente o processo de planejamento e execução textual” (MATENCIO, 2001, 

p. 81-82, grifos da autora). E acrescenta: 

 

Embora esses conhecimentos refiram-se tanto à ordem oral quanto à 

escritural, a escola privilegia como instância de produção dos sentidos 

aquela que se fixa na tradição escrita. Assim, a escolarização objetiva 
desenvolver o processo de letramento – isto é, levar à inclusão dos sujeitos 

no universo da escrita –, o que confronta uma série de conhecimentos já 

estabilizados pelo aluno a outros estabilizados na (e através da) instituição 
educacional. Pode-se concluir, portanto, que os conflitos entre a ordem do 

oral e do escritural são perceptíveis tanto no texto em construção que é a 

aula quanto nas representações de escrita que ali são veiculadas” 

(MATENCIO, 2001, p. 84-85, ênfase acrescida). 
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Além dessa articulação entre a ordem oral e escritural, constituintes do conjunto 

das interações verbais, observa-se que “[...] a aula baseia-se em um projeto de gerenciamento 

do evento, definido, de um lado, pela existência de um objetivo que é fundamentalmente 

didático e, de outro, pela consciência de que há alternância de papéis e lugares, embora a 

palavra final sempre caiba ao professor” (MATENCIO, 2001, p. 97). Esse projeto de 

gerenciamento do evento aula é um projeto autoral do professor que, a partir dos objetivos 

didáticos estabelecidos para o nível de ensino/ano/turma, planeja e define as atividades e 

sequências de atividades que comporão o evento aula. Uma frase habitual entre os professores 

é a que afirma que “o planejamento é flexível”, referindo-se justamente ao fato de que a 

efetivação do projeto professoral se dará por meio da interação com os sujeitos instituídos na 

função social de alunos, os quais, dada a sua individualidade, contribuirão para a criação de 

um cronótopo de aula único e irrepetível. Em outras palavras, a mesma professora elabora um 

único plano para ensinar os mesmos conteúdos didáticos em turmas variadas do mesmo ano e 

nível de ensino, mas cada aula apresenta aspectos que a tornam única e a diferem das demais, 

uma vez que os sujeitos em interação são diversos, assim como o espaço-tempo da aula. Esse 

é um pressuposto do qual partimos quando nos propusemos a realizar essa pesquisa 

comparativa entre duas turmas do mesmo ano de ensino, na mesma escola, gerenciadas pela 

mesma professora de Língua Portuguesa. Dialogamos com Souza (2012) quando a autora 

afirma:  

 

Concebo a aula como um gênero do discurso, alicerçando essa afirmação nos 

pressupostos da teoria bakhtiniana. Nesse espaço discursivo que é a aula se 

encontra certa organização discursiva já conhecida pelos seus sujeitos, 
portanto estável, mas ao mesmo tempo esse espaço é suscetível a rupturas 

pela ação, pela interação. Mesmo sendo uma organização condicionada e 

determinada, não perde o caráter de acontecimento precário e repetível. Será 
essa precariedade do acontecimento o que lhe confere vigor? (SOUZA, 

2012, p. 69, ênfase acrescida). 

 

Intentamos nesse trabalho voltar nossa atenção para essa precariedade do 

acontecimento da aula, analisando as rupturas que nela venham a acontecer como resultado 

da ação e interação dos sujeitos aí envolvidos. 

Ao analisar detidamente como se dá a interação na sala de aula, Matencio (2001) 

cita os estudos de Sinclair & Coulthard, para quem, 

 

em sala de aula ocorrem duas formas típicas de trocas – as limites e as 
didáticas. As primeiras são definidas, estruturalmente, pela ocorrência de 

movimentos de enquadramento ou de mudança de assunto e por terem a 
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função de delimitar um módulo da aula. Já para caracterizar as trocas 

propriamente didáticas, os autores sugerem a existência de dois subtipos: as 

trocas livres e as trocas ligadas (MATENCIO, 2001, p. 114). 

 

As trocas livres são aquelas que apresentam o modelo da estrutura ternária 

Iniciação–Resposta–Avaliação, o conhecido padrão IRA. Sua função é:  

 

informar, ordenar, solicitar ou verificar em relação às atividades 

didáticas. Já as trocas ligadas são consideradas mais complexas, 

basicamente por incluírem atos de reformulação ou reiteração da 

questão, solicitação da resposta de mais de um aluno, um reforço ou 

uma repetição (MATENCIO, 2001, p. 114). 

 

É pertinente observar que, a partir da descrição que os autores fazem das formas 

típicas de trocas, pode-se depreender que a iniciativa de todas elas parte preponderantemente 

do professor: salvo os casos em que, a depender do ambiente sociointeracional instaurado na 

classe, um aluno pode tomar a iniciativa em qualquer dessas trocas, é o professor que indica 

as mudanças de assunto e marca o início e o fim de cada módulo da aula; é ele que informa os 

alunos acerca das atividades didáticas a serem desenvolvidas, ordena e verifica sua realização; 

é ele ainda que reformula os conceitos expostos e solicita a participação ou a repetição por 

parte de outro aluno.  

A partir do exposto, as trocas que, segundo os autores, caracterizam a interação na 

sala de aula podem ser esquematizadas como segue: 

 

Diagrama 2- Formas típicas de trocas na interação da sala de aula (Sinclair & Coulthard) 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Rojo (2007), ao comentar as pesquisas acerca da linguagem na aula, realizadas 

nas décadas de 1970-1980, observa que estas se concentram na análise da interação e do fluxo 
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da conversação na sala de aula, criando interfaces com disciplinas como a Antropologia e a 

Sociologia. No entanto, tais pesquisas pecam pela falta, segundo a autora: 

 

[...] em geral nessas pesquisas, a parte se tratar dos tópicos ou temas que têm 

lugar na aula – ou seja, de seu conteúdo temático –, pouco ou nada se diz 

sobre a esfera específica em que essas interações e conversas têm lugar: a 
escola e suas finalidades. Não são priorizados no enfoque nem os processos 

de ensino-aprendizagem (como se ensina) nem os objetos de ensino 

enquanto tais (o que se ensina) – resultantes do processo histórico de 
disciplinarização de conhecimentos (ROJO, 2007, p. 341). 

 

Sendo assim, acreditamos que a pesquisa que ora apresentamos dá um passo 

avante nesse sentido, uma vez que, ao concebermos a aula como um gênero discursivo, 

buscamos, na análise dos dados construídos, abordar o conteúdo temático, a forma e o estilo 

composicional da aula. Dito de outro modo: interessa-nos o conteúdo da aula, os temas que a 

compõem, assim como a forma como foi pensada para acontecer e, finalmente, o que resulta 

como objeto de ensino e de aprendizagem na interação entre os sujeitos que a compõem. 

Desse modo, queremos nos incluir no grupo do qual Rojo (2007, p. 341) afirma: “alguns 

pesquisadores brasileiros que buscam enfocar a aula não como interação/conversação, mas 

como discurso aproximam-se um pouco mais do funcionamento da esfera ou do campo 

discursivo escolar”. A autora destaca entre tais pesquisadores Matencio (2001), Batista (1997) 

e Schneuwly, Cordeiro & Dolz (2005). Segundo ela, tais trabalhos demonstram “que o 

discurso ou enunciação de sala de aula não é meramente uma conversa sobre tópicos, mas 

uma interlocução que coloca em circulação significações específicas sobre objetos de ensino – 

construindo, assim, o objeto efetivamente ensinado” (ROJO, 2007, p. 346, ênfase acrescida). 

Da primeira afirma que: 

 

Matencio (2001), por exemplo, com base em Kerbrat-Orecchioni (1990-92), 

incorpora a seu estudo a análise da situação comunicativa escolar, situando-a 

no quadro espacio-temporal e discutindo seu objetivo global e o número e 
natureza de seus participantes. Nessa obra, a autora, embora não desenvolva 

essa idéia, também aponta para a possibilidade de a aula ser encarada como 

um gênero escolar, além de como um evento interativo. Neste sentido é que 
analisa a estruturação desse evento interativo/gênero como composto de 

diferentes etapas. A autora aponta as etapas introdutórias da aula (abertura 

e preparação), as etapas  instrumentais que compõem seu desenvolvimento e 
as etapas finais de conclusão e encerramento” (ROJO, 2007, p. 341, grifos 

da autora). 

 

Analisando os estudos de Batista, Rojo (2007, p. 342) afirma que ele  
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chega mesmo a apontar a eleição e o tratamento do objeto de ensino como 

uma das variáveis envolvidas na enunciação e nas atividades. 

No entanto, a interpretação desse aspecto ainda aparece pouco desenvolvida 
em seu trabalho e, nos dois estudos, ainda pouca atenção é dada aos 

processos de ensino-aprendizagem presentes, isto é, ao modo como os 

enunciados do professor têm efeitos na aprendizagem e nos enunciados dos 

alunos. 

 

Finalmente, a autora se volta para Schneuwly, Cordeiro & Dolz (2005) para 

observar que, segundo eles,  

 

a construção do objeto ensinado está essencialmente sob a responsabilidade 

do professor. A gestão dessa construção pode ser mais ou menos aberta aos 

processos de aprendizagem dos alunos ou à co-gestão parcial desses 
processos. É, entretanto, pelos gestos profissionais fundadores do trabalho 

do professor que avança essa construção: a introdução do objeto e de seus 

elementos na aula e a elaboração dos conhecimentos a seu respeito” (ROJO, 
2007, p. 345, grifos da autora). 

 

Destacamos desses estudiosos a afirmação de que a construção do objeto 

ensinado está essencialmente sob a responsabilidade do professor, ao passo que – 

acrescentamos – o processo de aprendizagem está necessariamente a cargo dos alunos. 

Reconhecemos que ensino e aprendizagem têm entre si uma relação de constituição: o ensino 

implica a aprendizagem e essa encerra aquele. Trata-se de uma via de mão dupla. No entanto, 

é necessário sublinhar que o ensino e a aprendizagem só se efetivam como resultado do 

esforço conjunto de ambos os sujeitos envolvidos no processo. Muitas vezes, a afirmação de 

Dewey segundo a qual “se o aluno não aprendeu o professor não ensinou; se o aluno não 

aprendeu, o esforço do professor foi uma tentativa de ensinar, mas não ensinou” tem sido 

interpretada como um responsabilizar o professor pelo êxito ou fracasso dos processos de 

ensino e aprendizagem. No entanto, a leitura que dela fazemos nos leva a afirmar não que o 

professor seja necessariamente responsabilizado pela não aprendizagem de determinado aluno 

(eventualmente poderá sê-lo, devemos admitir!), mas que a não aprendizagem do aluno 

significa que o labor de ensinar não se realizou com aquele aluno; pode ter se realizado com a 

maioria dos alunos, mas não com aquele e isso na maioria das vezes independe do professor, 

porque estão envolvidos no sucesso da aprendizagem, além da ação do aluno, outros fatores 

de ordem econômica e social, por exemplo. Não se trata aqui, na melhor das hipóteses, de 

definir os responsáveis nem, na pior delas, de apontar culpados: desejamos, entretanto, 

destacar que ensino e aprendizagem são ações que se complementam na interação de 

professor e alunos.  
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Tratando dos gêneros que são objetos de ensino na escola, assim como daqueles 

por meio dos quais tal ensino se realiza, Rojo (1999, p. 9) distingue os gêneros escolares e os 

gêneros escolarizados, sendo os primeiros aqueles que são utilizados como “meios de 

comunicação no interior da escola, eminentemente orais (definições, explicações, 

exposições)” e os segundos “aqueles que a instituição escolar toma, explicitamente, por seu 

objeto (ou conteúdo) de ensino, especificamente, de escrita”. Tal diferenciação é inspirada em 

Schneuwly, cuja citação a autora apresenta como epígrafe do próprio texto. Afirma o 

psicólogo suíço: 

 

Esta é a primeira diferença a ser feita: há gêneros escolares e gêneros 
escolares. Há alguns gêneros escolares que são de fato gêneros construídos 

pela escola, além do fato de que eles funcionam no sentido bakhtiniano do 

termo, que são aqueles utilizados na escola para ensinar. Esse é o gênero 
escolar como uma ferramenta de comunicação na instituição de ensino. Para 

operar numa instituição, esta cria gêneros. Assim, a escola criou uma série 

de gêneros, como explicar, argumentar etc., que devem funcionar, porque a 
instituição só funciona se houver gêneros. Desse modo, há os “gêneros 

escolares 1”. Em seguida, há os “gêneros escolares 2”, ou seja, gêneros que 

são o objeto do ensino: a narração escolar, a descrição escolar, a dissertação! 

A dissertação é o protótipo absoluto dos gêneros escolares. Este é um gênero 
que é feito para a escrita, para o ensino da escrita, para toda a escolaridade e 

que, obviamente, não existe absolutamente fora da escola [Entrevista com B. 

Schneuwly]
17

 (ROJO, 1999, p. 1). 

 

Reiteramos, portanto, ser a aula um enunciado (d)e um gênero do discurso 

complexo, predominantemente oral, constituído pela utilização de enunciados de gêneros 

outros, orais e escritos, que, na aula, adquirem outro caráter e funções particulares. Como 

também afirma Rohling (2013, p. 205): “a aula, como enunciado, incorpora enunciados de 

outros gêneros a fim de cumprir o seu objetivo discursivo (objetivo didático-pedagógico), 

para que a aula (como enunciado) aconteça”. 

Souza (2012, p. 71), por sua vez, avança no entendimento da aula como um 

“embate de enunciados, nas esferas da comunicação oral, escrita, e mesmo no silêncio que 

                                                
17

 “Voilà la première différence qu’il faut faire: il y a des genres scolaires et des genres scolaires. Il y a 

des genres scolaires qui sont en fait les genres que l’école construit, à part le fait qu’ils fonctionnent 
au sens bakhtinien du terme, qui sont ceux qui fonctionnent dans l’école pour enseigner. C’est le 

genre scolaire comme outil de communication dans l’institution scolaire. Pour pouvoir fonctionner 

dans une institution, l’institution crée des genres. Alors, l’école elle a créé toute une série de genres, 
comme expliquer, argumenter, etc., qui doivent fonctionner, parce que l’institution ne fonctionne 

que s’il y a des genres. Alors, ça c’est “genres scolaires 1”. Puis, après, il y a “genres scolaires 2”, 

c’est-à-dire, des genres qui sont l’objet de l’enseignement: la narration scolaire, la description 

scolaire, la dissertation! La dissertation est le prototype absolu des genres scolaires. C’est un genre 
qui est fait pour l’écriture, pour l’enseignement de l’écriture, pour toute la scolarité et qui n’existe 

évidemment pas du tout hors de l’école” [Entretien avec B. Schneuwly] (ROJO, 1999, p. 1). 
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muitas vezes nela predomina. Não é necessário falar para interagir”, afirma a autora, 

atentando para a importância basilar de se entender os silêncios, a linguagem corporal, ou 

seja, a gramática da interação não-verbal, tão importante na comunicação quanto aquela da 

interação verbal. 

Como afirma justamente Bakhtin no fragmento que selecionamos como epígrafe 

dessa seção, o objeto é inexaurível e muito mais poderia ser dito tanto acerca da aula de modo 

geral quanto da aula de Língua Portuguesa em particular. No entanto, selecionamos como 

nosso “projeto de dizer” alguns aspectos que a nosso ver são fundamentais para compreendê-

la e apreendê-la na sua complexidade, reconhecendo sempre que o objeto é definido pelo 

olhar. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Um observador não tem posição fora do mundo observado, e sua 

observação integra como componente o objeto observado. 

(Mikhail Bakhtin) 

 

Os conceitos orientadores da pesquisa, a saber, a palavra, o enunciado, os gêneros 

do discurso, a interação verbal e o cronótopo, sobre os quais discorremos no capítulo anterior, 

serão os fios condutores da análise que ora iniciamos. Para tanto, selecionamos excertos das 

aulas observadas e transcritas, que nos permitirão levar a efeito a tarefa de observar o diálogo 

entre a teoria sobre a qual nos apoiamos e os dados que provêm da prática pedagógica 

observada. 

 

3.1 A composição do gênero aula no corpus da pesquisa 

 

Segundo Bakhtin (2011, p. 261), os enunciados “refletem as condições específicas 

e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 

mas, acima de tudo, por sua construção composicional”. Sendo assim, lançamos nosso olhar 

para as aulas de Língua Portuguesa que são objeto de nosso estudo buscando, antes de tudo, 

identificar, nos enunciados que as compõem, os conteúdos, o estilo e a construção 

composicional que nos permitam caracterizar tais enunciados como relativamente estáveis, 

compondo o gênero discursivo aula de Língua Portuguesa. 

 

3.1.1 Identificação dos conteúdos nos enunciados das aulas 

 

Observamos uma pequena diferença entre os dois grupos observados já no que se 

refere ao conteúdo das aulas: no turno matutino houve sete aulas de literatura, quatro de 

gramática, duas aulas em que os alunos formaram grupos de trabalho e a professora deu 

orientações acerca de como cada grupo deveria se organizar, preparar e realizar a 

apresentação de um seminário sobre o Romantismo, três aulas dedicadas às apresentações dos 

grupos e duas aulas de prova escrita, uma do romance lido e outra de gramática, perfazendo 

um total de dezoito aulas. No turno vespertino, das quinze aulas observadas, ocorreram seis 

aulas de literatura, uma aula de gramática, duas aulas para a organização dos trabalhos dos 

grupos, três aulas com a apresentação dos grupos, duas aulas de provas e uma aula com um 
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conteúdo diferente da turma do matutino, a saber, um trabalho de grupos com a leitura e 

discussão de textos que visavam à conscientização dos alunos acerca das funções de um líder 

para que em seguida fosse eleito o representante da turma. Tal atividade, no turno matutino, 

foi objeto de outra disciplina, visto ter sido uma atividade proposta pela equipe gestora da 

escola para acontecer no segundo horário de aulas de cada turno, em todas as turmas, exceto 

onde houvesse programada alguma atividade de avaliação. No horário seguinte, o terceiro, 

aconteceria a eleição, que não observamos, uma vez que ocorreu na aula de outro professor. O 

número de aulas no turno vespertino foi menor por dois motivos: o primeiro, um problema na 

elaboração do horário da professora, no início da unidade, o qual marcava aulas no mesmo 

horário para duas turmas diferentes e ela faltou porque estava com outra turma; o segundo 

motivo foi uma falta da professora para acompanhar um familiar hospitalizado. 

Além dos conteúdos listados acima, a professora desenvolveu, na primeira aula de 

cada turma, uma explicação acerca de como os alunos deveriam se organizar para estudar. Fez 

no quadro um modelo de cabeçalho que os alunos deveriam fazer no próprio caderno no início 

de cada atividade, em que constava o nome da escola, a data, o título da atividade e a página 

do livro, se se tratasse de atividade realizada a partir de um texto do livro didático. Essa 

explicação foi relembrada várias vezes durante a unidade, sempre que algum aluno deixava de 

fazer o cabeçalho ou o fazia de forma incompleta. Por exemplo, no dia dezenove de fevereiro, 

a professora se dirige para a turma do matutino nos seguintes termos: “O cabeçalho, como 

vocês sabem, deve começar com a data, em seguida deve constar o título do texto e a página 

do livro para que vocês saibam o que é que estão respondendo”. O “como vocês sabem” 

indica que a informação já tinha sido dada em outra oportunidade. No dia vinte e seis de 

fevereiro, ela escreve no quadro, para a turma do vespertino, o seguinte modelo de cabeçalho, 

que recuperamos das anotações do diário de campo:  

[nome da escola], 26/02/2014 

1ª geração romântica 

Música: Um índio 

Nesse caso, não se tratava de uma atividade realizada a partir de um texto do livro 

didático, mas de um texto solicitado pela professora e que os alunos obtiveram por meio de 

pesquisa na internet. Os alunos deveriam fazer o cabeçalho e, em seguida, colar abaixo dele a 

folha com o texto impresso. Para a professora, era muito importante que todas as tarefas 

realizadas no caderno fossem precedidas de um cabeçalho para especificar de que tarefa se 

tratava e em que data fora realizada. 
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3.1.2 O estilo nos enunciados das aulas de Língua Portuguesa analisadas 

 

Quanto ao estilo, como afirma Volochínov (1926, p. 97) , esse é “pelo menos dois 

homens ou, mais exatamente, é o homem e seu grupo social na pessoa de seu representante 

ativo – o ouvinte, que é o participante permanente do discurso interno e externo do homem”. 

Desse modo, o estilo do gênero aula é definido pela interação entre professor e alunos, tanto 

no cronótopo da aula, quanto já na sua preparação e planejamento, uma vez que o falante 

elabora e planeja sua fala em função do seu interlocutor. Com relação a esse aspecto, 

observamos, no discurso da professora, escolhas lexicais, retomadas e utilização de um 

sinônimo logo após ter dito uma palavra que ela considere difícil para os alunos, como se 

observa no fragmento a seguir, da aula do dia vinte de fevereiro de 2014, na turma da 2ª série 

A, turno matutino.  

Recursos do estilo do gênero aula de Língua Portuguesa 

 

45. Professora: é:: seguindo o mesmo parâmetro de ontem né em relação a 
(  ) esse texto a gente é: pode classificar o texto como um texto poético 

principalmente por quê? por que ele é denominado um texto poético? que 

características apresen/ ele apresenta para ser classificado como tal? né? por 

que é que eu não digo que isso aqui é um texto... é uma narração por 
exemplo? (na tipologia) por que é que eu não posso dizer que esse texto aqui 

é um texto argumentativo? CAda texto ele apresenta características comuns 

que o diferencia um do outro a depender de cada eh tipologia textual... por 
que que a gente afirma que canção do exílio é um texto poético? qual é o (  ) 

colocado sobre isso? hum?  

46. Jardel: [começa pela estrutura professora?  

47. Professora: [é um texto que possui rimas? 
48. Jardel.: começa pela estrutura dele também? ((o aluno repete o que 

havia dito no turno 46 porque a professora não o ouviu, já que continuava 

falando)) 
49. Professora: começa pela estrutura, ou seja, pela aparência... ó... a gente 

vai partir da aparência do texto pra tentar identificá-lo e defini-lo como 

poético... lá é Jardel colocou assim professora olhando o texto a gente já vê 
pela sua aparência que é poético... que aparência é essa? como é que ele se 

apresenta? ele possui o quê?  

50. Grupo de alunos: estrofes 

51. Professora: pra surgir essas estrofes o escritor escreveu usando o quê?  
52. Grupo de alunos: versos 

53. Professora: versos o conjunto desses versos vai surgindo e forma o 

quê? as estrofes a colega disse professora é poético também porque possui o 
quê?  

54. Grupo de alunos: rimas 

 

Observamos que nos turnos 46 e 48 um aluno utiliza a palavra estrutura, 

respondendo a uma pergunta da professora. Segundo ele, já a partir da “estrutura” do texto, 
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podemos afirmar que Canção do exílio é um texto poético. A professora, então, no turno 49, 

retoma a fala do aluno explicando o termo por ele utilizado para facilitar a compreensão do 

restante da classe. Para tanto, ela repete o termo estrutura utilizado pelo aluno, acrescenta 

“aparência” como seu sinônimo nesse contexto e, em seguida, constrói um diálogo com os 

alunos no qual explicita como se forma a estrutura do poema, isto é, com versos que 

compõem as estrofes. Ela diz:  

 

49. Professora: começa pela estrutura, ou seja, pela aparência... ó... a gente 

vai partir da aparência do texto pra tentar identificá-lo e defini-lo como 
poético... lá eh Jardel colocou assim professora olhando o texto a gente já vê 

pela sua aparência que é poético... que aparência é essa? como é que ele se 

apresenta? ele possui o quê? 

 

Observamos que ela não só substitui o termo utilizado pelo aluno por outro 

equivalente, como também elabora uma frase que o aluno não disse: “Jardel colocou assim 

professora olhando o texto a gente já vê pela sua aparência que é poético...”. Com isso, leva 

os alunos a perceberem o que ela deseja, ou seja, que só ao olhar para como o texto está 

distribuído na página, é possível identificá-lo como poético. As perguntas que faz a seguir têm 

o intuito de conduzir os alunos à conclusão de que tal aparência ou estrutura é formada por 

versos organizados em estrofes. Mais adiante neste texto teremos a oportunidade de observar 

novamente a utilização dessas perguntas orientadoras pela professora. 

Os exemplos a seguir, retirados da aula do dia doze de março, na turma do 

vespertino, demonstram a utilização das mesmas estratégias pela professora. No enunciado 

128, esta lê no livro didático uma questão da atividade que está corrigindo com os alunos e 

interrompe a leitura para explicitar o termo devaneio que ela considera difícil para os 

estudantes: 

 

128. Professora: terceira questão é o significado da imagem do pai e da 

mãe... significam né a imagem/ pra ele eram imagens puras serenas... 
observe a parte catorze... já não é mais a doze é a parte catorze... nela como 

nas outras partes do poema os momentos de devaneio motivados pelo fumo 

pelo álcool e pela solidão são interrompidos por momentos de lucidez... 

devaneio é a mesma coisa que inconsciência né que está fora da consciência 
não está lúcido tá sonhando tá/ quando ele tá alcoolizado tá num mundo de 

devaneios... na letra a do quarto pede... reconheça as estrofes que revelam 

lucidez e as que revelam devaneio na parte do/ catorze ca/ catorze... onde é 
aqui na parte catorze quais versos... ou passagens aí que você percebe que o 

eu lírico tá lúcido e tem momentos aqui dentro que a gente percebe que ele 

está eh::: inconsciente  
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Podemos observar como ela intercala os trechos de leitura e explicação. Ela 

começa a ler no livro didático o enunciado da questão: “observe a parte catorze” e logo 

interrompe para chamar a atenção dos alunos: “já não é mais a doze é a parte catorze”. Em 

seguida, continua a leitura: “nela como nas outras partes do poema os momentos de devaneio 

motivados pelo fumo pelo álcool e pela solidão são interrompidos por momentos de lucidez”; 

tal leitura logo será interrompida para explicar: “devaneio é a mesma coisa que inconsciência 

né que está fora da consciência não está lúcido tá sonhando tá/” e exemplificar: “quando ele tá 

alcoolizado tá num mundo de devaneios”. Finalmente, ela conclui a leitura da questão, 

pedindo que os alunos reconheçam as estrofes que revelam lucidez e as que revelam devaneio 

na parte catorze do poema. 

No entanto, apesar da explicação do termo devaneio, percebemos, pelo silêncio 

que se instala na classe, assim como pelas expressões fisionômicas de grande parte dos 

alunos, que estes encontram dificuldade para localizar no poema o que se pede. Destacamos 

aqui um exemplo de situação em que o estar em campo permite compreender a gramática 

interacional da sala de aula, o modo como o silêncio também comunica. Observamos que será 

a própria professora, nos enunciados 142 e 144, que concluirá a resposta da questão. 

 

142. Professora: ainda tá em devaneio... a colega leu aqui os meus olhos 
ardentes se escurecem e no cérebro passam delirosos assomos de poesia 

dentre a sombra vejo num leito d’ouro/ d’oiro a imagem dela palpitante que 

dorme e que suspira que seus braços me estende... ele ainda tava sonhando 
né? tava no mundo... eh: de fantasia... e eu me esquecia faz-se noite traz fogo 

e dois charutos e na mesa do estudo acende... a lâmpada... nessa estrofe final 

a gente observa que é um ou/ é um momento que a gente percebe que ele 
volta ao estado de quê?  

143. Aluno: de devaneio 

144. Professora: de lucidez...  

 

No enunciado 175 a seguir, da mesma aula do turno vespertino, encontramos a 

professora novamente explicitando para os alunos um termo do livro didático que ela 

considera de difícil compreensão para eles: “175. [...] embora Ideias íntimas seja um poema 

subjetivo e egocêntrico/ subjetivo porque trata-se de um poema de linguagem expressiva e 

pessoal né? é possível dizer que tem também uma conotação social?”. Novamente 

percebemos como a professora intercala a leitura do enunciado da questão do livro com a 

explicação do termo considerado mais difícil: ela começa lendo “embora Ideias íntimas seja 

um poema subjetivo e egocêntrico”, intercala a explicação sobre o que significa subjetivo: 

“subjetivo porque trata-se de um poema de linguagem expressiva e pessoal né?” para, em 

seguida, continuar a leitura: “é possível dizer que tem também uma conotação social?”.  
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Destacamos, na explicação da professora, o “né?”, que, a nosso ver, não é 

somente um marcador conversacional que caracteriza a fala, mas, nesse caso, serve também 

para conquistar a anuência dos alunos, como se dissesse: “vocês se lembram do que significa 

subjetivo, não é? nós já falamos sobre isso em outra oportunidade”. De fato, ela havia 

explicado aos alunos o significado de subjetivo/subjetivismo, quando da primeira aula acerca 

do Romantismo, ao falar sobre as principais características do estilo, no que se refere à 

linguagem. Com isso, percebemos aí uma outra característica do estilo do gênero aula, como 

de todo e qualquer gênero, a saber, o fato de o enunciado se relacionar a outros enunciados, 

anteriores e subsequentes, como um elo na cadeia enunciativa, sobre o qual falamos no 

capítulo anterior, quando discorremos sobre o enunciado (seção 2.2, página 40). 

É interessante observar como os alunos já começam a utilizar esse estilo na 

interação com os colegas. Um exemplo disso temos na aula do dia vinte e seis de fevereiro na 

segunda série A, turno vespertino, que não foi transcrita para análise, visto se tratar de uma 

das primeiras aulas observadas. A professora iniciou a aula corrigindo a tarefa dos alunos: 

estes deveriam destacar na letra da canção Um índio, de Caetano Veloso, fragmentos que 

pudessem ser relacionados às características por ela abordadas na aula anterior referentes à 

primeira geração romântica. Em seguida, passaram a ler e analisar o poema Canção do exílio, 

de Gonçalves Dias. Durante a análise desse poema, ela pede que os alunos classifiquem os 

versos quanto ao número de sílabas poéticas. Temos, a seguir, um fragmento recuperado de 

nosso diário de campo:  

 

No momento em que a professora pede a classificação dos versos analisados 

quanto ao número de sílabas poéticas, um aluno no fundo da sala diz que se 

trata de redondilhas maiores. E depois acrescenta em voz baixa, dirigindo-se 

ao colega do lado: “redondilha menor é cinco”. 

 

Nesse caso, o aluno que respondeu à pergunta da professora, ao acrescentar essa 

explicação para o colega do seu lado, demonstra que pelo fato de o colega não ter respondido 

talvez este não saiba por que se fala de redondilha maior. Já havia sido observado 

anteriormente que os versos do poema em análise tinham sete sílabas poéticas, ele disse que 

se tratava de redondilhas maiores e quis esclarecer que essas eram maiores porque havia 

também as menores, no caso, de cinco sílabas poéticas. Não deu, porém, essa informação para 

a professora, talvez porque ela já o soubesse, nem para todos os colegas, deixando novamente 

o turno da conversação para a professora. Deu a explicação para o colega e continuou a 

prestar atenção ao sucessivo desenvolvimento da aula.  
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Ainda com relação ao estilo, observamos no discurso da professora o movimento 

inverso ao que acabamos de destacar, ou seja, além de substituir termos por sinônimos na 

tentativa de simplificar os conceitos e favorecer a compreensão, ela também substitui termos 

mais gerais ou da linguagem cotidiana por outros específicos e que considera mais 

apropriados para o contexto em questão. Por exemplo, em catorze de março de 2014, na turma 

do matutino, explicando a uma aluna o trabalho com produção de textos na escola, a 

professora afirma: “110. Professora: [agora] o conceito técnico né de redação de produção 

textual trabalha-se em Língua Portuguesa”. A aluna tinha perguntado sobre o ensino de 

redação na segunda série, então ela responde utilizando o mesmo termo usado pela aluna e em 

seguida acrescenta “produção textual” como seu substituto mais adequado. Em várias 

situações a professora se vale dessa estratégia, como se observa nesse excerto da aula do 

mesmo dia catorze de março: 

 

69. Mariluz: oh pró mas sabendo que a pessoa tá certa que faz as coisas 
certas a primeira oportunidade que ela erra todo mundo fica crucificando 

ninguém tá justificando o que L. fez porque ela foi erradíssima mesmo 

entendeu? foi muito errado ninguém é melhor do que/ ninguém é melhor do 
que ninguém pra poder falar que um é pobre, que o outro (  ) sabe assim eu 

acho que as pessoas que estão falando mal dela que acharam/ que acham que 

isso é errado tão fazendo pior ainda de/ dene/ denegrindo 
70. Professora: denegrindo né? ela é uma menina de dezesseis anos  

71. Paulo: eu acho que esse/ essa não foi a primeira vez ela já tentou zoar 

várias pessoas aqui na sala e todo mundo já viu  

72. Professora: então essa questão assim sabe Paulo que muitas vezes as 
nossas atitudes os nossos erros levam a gente pra... um caminho pra gente 

tentar acertar certo? porque a gente não sabe o que vai acontecer então 
quando a gente erra aí sim persistir no erro é que não pode né então muitas 

vezes as nossas ações erradas levam a fazer com que a gente o quê? reflita 

um pouco pra tentar... não cometer mais erros você acabou de colocar aí 

então ela também tá sendo eh denegrindo aí denegrindo a imagem né [eu não 
sabia/ eu não sabia] 

 

A turma está discutindo acerca de uma briga que aconteceu na escola no dia 

anterior e o aluno diz que a menina envolvida “já tentou zoar” várias pessoas na sala. Ao 

responder, a professora utiliza o verbo “denegrir”, usado por outra aluna no turno 69,  para 

substituir a gíria usada, e  deixa isso claro ao afirmar que foi o próprio aluno que disse isso: 

“você acabou de colocar aí então ela também tá sendo eh denegrindo aí denegrindo a imagem 

né”. Com essa estratégia de reforçar o vocábulo usado por uma colega para substituir outro 

usado pelo aluno a quem se dirige, a professora está ensinando não só para esse aluno, mas 

para toda a turma que podem substituir um termo pelo outro. Ela não faz nenhum juízo de 

valor, não diz que devem falar desse ou daquele modo, apenas dá as alternativas. 
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Com isso, podemos então afirmar que esse estilo corresponde ao gênero aula, se 

considerarmos, como afirma Bakhtin (2011, p. 266), que “o estilo integra a unidade de gênero 

do enunciado como seu elemento”. Segundo o autor,  

os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão estilos de 

gênero de determinadas esferas da atividade humana e da comunicação. Em 

cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que correspondem 

determinados estilos (BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 

Assim, se levarmos em consideração a esfera de atividade humana onde é 

empregado o gênero aula, a saber, a esfera discursiva escolar, podemos, então, afirmar que o 

gênero aula corresponde às condições específicas de tal esfera e que as características de 

estilo que vislumbramos nos dados construídos a partir do corpus analisado correspondem ao 

modo como nesses grupos culturais o gênero aula de Língua Portuguesa é concebido pelos 

sujeitos que se utilizam de tal gênero nas suas interações didáticas, a professora e seus alunos. 

 

3.1.3 A construção composicional das aulas de Língua Portuguesa da sala 13
18

 

 

No que concerne à construção composicional, a aula é construída seguindo uma 

estrutura relativamente estável que se compõe das seguintes seções: 

1. uma abertura do evento que se dá por meio de saudação da professora dirigida 

aos alunos assim que entra na sala e chamada nominal dos alunos;  

2. retomada discursiva que relaciona a aula presente com a anterior ou uma das 

anteriores, o que se dá por meio de cobrança e correção de alguma atividade ou 

comentário sobre um assunto que tenha sido anteriormente anunciado e de que 

agora se tratará;  

3. desenvolvimento da atividade central da aula;  

4. conclusão por meio de proposta de atividade a ser realizada extraclasse, como 

preparação para a(s) próxima(s) aula(s); e  

5. encerramento do evento, com a despedida.  

O diagrama a seguir ilustra essa composição que ora apresentamos. 

 

 

 

                                                
18

 Como explicitado no capítulo da metodologia, ambas as turmas têm suas aulas na sala 13, uma no 

turno matutino e outra no vespertino. 
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Diagrama 3 – Construção composicional da aula 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Encontramos em Matencio (2001) uma organização global de uma aula que 

obedece a etapas muito semelhantes às que identificamos. A autora observa a presença de 

cinco etapas na organização da aula, as quais ela chamou de etapa de abertura, preparação, 

desenvolvimento, conclusão e encerramento, sendo que as três etapas centrais, isto é, 

preparação, desenvolvimento e conclusão da atividade didática são, para a autora, as “etapas 

instrumentais” (MATENCIO, 2001, p. 105). 

Outra similaridade entre as pesquisas é que, assim como as etapas observadas por 

Matencio (2001), as seções por nós identificadas não são fixas. Quando há mais de um 

conteúdo didático programado, a seção introdutória do evento didático, assim como seu 

desenvolvimento e conclusão, se repetem. Além disso, pode acontecer vez ou outra que 

alguma seção não se efetive na aula, como, por exemplo, o encerramento do evento, já que em 

algumas aulas a seção de conclusão da atividade didática pode coincidir com o encerramento 

do evento interacional. 

O destaque que damos à relativa estabilidade de tal estrutura se deve ao fato de 

que, como em todas as esferas da atividade humana, aqui também o gênero obedece a uma 

estrutura que, embora relativamente estável, varia de acordo com o cronótopo de sua 

realização. Tal variação se deve, como afirma Bakhtin (1998) e como veremos na próxima 

seção, principalmente à variável tempo. 

Abertura 

Retomada 
discursiva 

Atividade 
didática 

Conclusão 

Encerramento 
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3.2 Os cronótopos da aula de Língua Portuguesa 

 

De acordo com Bakhtin (1998, p. 212), é o cronótopo que determina o gênero e as 

variedades do gênero. O autor afirma, ainda, que na literatura “o princípio condutor do 

cronotopo é o tempo”. Identificamos a categoria do cronótopo como fundamental para a 

compreensão da aula e percebemos que aqui também o tempo é o princípio condutor do 

cronótopo, tanto na caracterização de vários cronótopos dentro da mesma aula, como 

esquematizado no gráfico 3 acima, quanto na relação entre o horário e os diversos cronótopos 

da aula. Ilustram esse aspecto enunciados da professora que apresentam o tempo como 

decisivo para a caracterização dos cronótopos, como quando avisa que os alunos do turno 

matutino devem chegar pontualmente às 7h30min para a apresentação do seminário, porque 

essa é uma atividade avaliativa e eles devem agir nesse dia como em um dia de prova. Ou 

ainda quando, ao se combinar as datas de apresentação do seminário no turno vespertino, a 

professora diz que na aula da quarta-feira apenas um grupo apresentará o seminário porque se 

trata do último horário e não haverá tempo suficiente para dois grupos se apresentarem, como 

ordinariamente se faz. 

Para estudar o cronótopo na aula de Língua Portuguesa desses grupos culturais, 

selecionamos quatro aulas, duas de literatura e duas de gramática, por terem sido esses os 

conteúdos mais recorrentes no conjunto das aulas observadas, conforme já relatado na seção 

3.1.1, acima. Escolhemos, inicialmente, as duas aulas de gramática: a primeira, do dia catorze 

de março, no turno matutino, que dividimos em seis seções nas quais identificamos diferentes 

espaços-tempos. Assim, temos a introdução da aula com a chamada, em seguida o cronótopo 

da formação humana, a introdução do conteúdo programado para a aula, uma discussão do 

currículo, a seguir novamente a inserção do conteúdo gramatical programado e, finalmente, a 

conclusão da aula
19

.  

Em seguida, fizemos uma análise comparativa da aula do dia vinte e oito de 

março, no turno vespertino, selecionada por se tratar de aula desenvolvida a partir do mesmo 

planejamento que resultou na aula de catorze de março no turno matutino. Apesar de partir do 

mesmo planejamento, essa aula não resultou, na nossa leitura, em seis seções, mas em apenas 

quatro: num primeiro momento, identificamos algumas microinterações dos alunos, em 

seguida a chamada nominal feita pela professora, o conteúdo gramatical programado e a 

                                                
19

 Confira o anexo C para transcrição integral do enunciado da aula. 
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conclusão da aula, nesse caso, sem despedida, porque nesse dia essa turma teria duas aulas 

seguidas de LPLB
20

.  

As aulas de literatura selecionadas foram as do dia seis de março no turno 

matutino e do dia doze de março no vespertino. Na primeira, identificamos quatro seções, a 

saber: a introdução da aula com a chamada, seguida da retomada discursiva do conteúdo da 

aula anterior, a atividade didática programada para a aula e, finalmente, a conclusão da aula 

com um breve aceno ao conteúdo da aula seguinte
21

. Na segunda aula, no turno vespertino, 

também identificamos quatro seções: em primeiro lugar a chamada, em seguida, o que 

chamamos de cronótopo da formação humana, o desenvolvimento da atividade didática 

planejada e, por fim, a conclusão da aula com o anúncio do conteúdo da aula subsequente e a 

despedida
22

. Passamos, agora, a analisar mais detidamente cada seção das aulas que, a nosso 

ver, representam espaços-tempo diversos, os quais procuramos identificar nas quatro aulas 

aqui analisadas, o que não nos impede de, eventualmente, trazer exemplos também de outras 

aulas observadas, mas não transcritas neste trabalho.. 

 

3.2.1 O cronótopo da formação humana e da formação do sujeito 

 

Para a identificação do cronótopo da formação humana e da formação do sujeito, 

tomamos para análise a seção 2 da aula de catorze de março do matutino, na qual a professora, 

logo após a chamada, introduz uma discussão com os alunos acerca de uma briga que 

aconteceu na escola no dia anterior e cujas consequências extrapolaram os muros da escola, 

com insultos e ofensas sendo desferidos pelas redes sociais. Apresentamos, então, a 

transcrição desse excerto da aula e, a seguir, a análise que dela fizemos. 

Seção 2: O cronótopo da formação humana na aula de LPLB do matutino 

 

64. Professora: ((em voz baixa)) estamos na décima quarta aula da 

unidade... estou achando a sala [(  )] 

65. Mariluz: [vazia não tá?] ((dois ou três alunos falam ao mesmo tempo 

e não se entende o que dizem))  
66. Professora: eh: em relação ao acontecido de ontem né que a gente 

soube inclusive eu tou... até assim um pouco surpresa com algumas 

informações que eu acabei de ouvir eu não sabia que tinha chegado a tal 
proporção certo? de já ter colocado até: na/ em redes sociais... então nós 

como professores estávamos assim refletindo um pouquinho a respeito disso 

né porque vocês são jovens estudantes são né eh: adolescentes e muitas 

                                                
20

 Confira o anexo D para transcrição integral do enunciado da aula. 
21

 Confira o anexo A para transcrição integral do enunciado da aula. 
22

 Confira o anexo B para transcrição integral do enunciado da aula. 
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vezes têm que pensar um pouquinho nas ações né porque se a gente é levado 

pela emoção e:: fazer com que muitas vezes até nós adultos fazemos muitas 

coisas levados pela emoção que nos/ e nós acabamos nos arrependendo então 
é/ a gente queria PEDIR a vocês assim pra... né... não ficar assim muito 

assim batendo na mesma te::cla né colocando mais fogo na fogueira vamos 

tentar/ não é que eu tou querendo justificar nada aqui né porque na realidade 

todos/ todas as pessoas têm a sua opinião né o seu conceito a depender do 
comportamento de cada um... né negativo positivo eh: mas o problema que 

eu estou pedindo pra falar é o seguinte coloca uma situação dessa do ((diz o 

nome da escola)) em redes sociais isso pode chegar numa proporção de cair 
né na/ na/ na mídia aí e tentar se fazer uma investigação a respeito disso 

vocês já viram acontecimentos de briga de alunos assim na porta da escola 

assim né no Fantástico [(  )] 

67. Mariluz: [aqui também teve o ano passado tudo isso] 
68. Professora: então... então não realidade não é questão nem de/ a gente 

tem que tentar trabalhar isso né valo:res eh tentar eh aquela questão igual 

algumas pessoas colocam né contar até dez pra tentar ver né se a gente/ o 
quanto que a gente suporta porque pra não ficar/ porque é uma coisa que eu 

não sabia que tava em redes sociais eu acaBEI de saber ali agora 

69. Mariluz: oh pró mas sabendo que a pessoa tá certa que faz as coisas 
certas a primeira oportunidade que ela erra todo mundo fica crucificando 

ninguém tá justificando o que L. fez porque ela foi erradíssima mesmo 

entendeu? foi muito errado ninguém é melhor do que/ ninguém é melhor do 

que ninguém pra poder falar que um é pobre, que o outro (  ) sabe assim eu 
acho que as pessoas que estão falando mal dela que acharam/ que acham que 

isso é errado tão fazendo pior ainda de/ dene/ denegrindo 

70. Professora: denegrindo né? ela é uma menina de dezesseis anos 
71. Paulo: eu acho que esse/ essa não foi a primeira vez ela já tentou zoar 

várias pessoas aqui na sala e todo mundo já viu 

72. Professora: então essa questão assim sabe Paulo que muitas vezes as 
nossas atitudes os nossos erros levam a gente pra... um caminho pra gente 

tentar acertar certo? porque a gente não sabe o que vai acontecer então 

quando a gente erra aí sim persistir no erro é que não pode né então muitas 

vezes as nossas ações erradas levam a fazer com que a gente o quê? reflita 
um pouco pra tentar... não cometer mais erros você acabou de colocar aí 

então ela também tá sendo eh denegrindo aí denegrindo a imagem né [eu não 

sabia/ eu não sabia 
73. Mariluz: [nem só ela como (  ) 

74. Professora: eu não sabia que tava nessa proporção assim 

75. Mariluz: assim eu sabia [ela chamou]... ela chamou o menino de 

pobre... 
76. Professora: [acabei de saber no intervalo aí] 

77. Mariluz: e de outros nomes que eu (  ) mas xingar de vadia de outras 

coisas 
78. Lúcia: filha da puta 

79. Mariluz: ((a aluna repete o que diz a colega)) filha da puta no 

Facebook também não tem nenhuma desculpa professora então pelo mesmo 
jeito que eu acho que é errado 

80. Professora: mas isso aí Mari já é um reflexo né porque as pessoas que 

viram isso no Facebook não souberam o que é que foi que aconteceu na 

situação então tava resolvido tava levando no início [(  )] 
81. Lúcia: [só pegou na (  ) xingo:u o menino] 

82. Mariluz: xingou... não sabe por que ela xingou entendeu? 

83. Professora: entendi 



81 

 

84. Mariluz: não sabe tá falando que ela/ como se ela tivesse xingado o 

menino ah seu pobre não foi assim 

85. Professora: então é por isso que eu falo pra vocês né que inclusive 
isso (  ) olha gente essas questões eh:: a professora F. tava até falando a 

respeito que em redes sociais o que é que pode se tornar público e o que 

DEve ser publicado tem que existir esse trabalho né ESse trabalho porque 

tem pessoas que... escanCAram demais né e não sabem até onde o limite que 
deve ir... então eu acho que a gente tem que trabalhar isso com vocês não é 

só essa questão não sabe? da humilhação que foi pública que tá ocorrendo 

também agora com ela... mas tavam acontecendo outros casos na escola de 
preconceito né de homofobia e outras questões que eu acho que a gente tem 

que parar pra analisar e pensar direitinho né e se posicionar de uma forma 

mais consciENte e não como forma de denegrir de criar/ fazer bullying né e 

a pessoa ficar com traumas psicológicos às vezes físicos também né e levar 
assim eh: como é que se diz herdar isso por toda a vida certo? é realmente é 

uma/ foi uma coisa que/ que aconteceu que/ lamentável que a gente tem que 

tirar dessa situação alguma/ algum aprendizado né assim dessa situação 
86. Mariluz: infelizmente não foi com ela que isso se tornou isso/ público 

AH como é isso todo mundo que ela cobrou esse trauma mas e os que 

acontecem e que não começa essa confusão toda? 
87. Professora: hum? 

88. Mariluz: não foi só o primeiro caso também isso 

89. Professora: é como se fosse o estopim aí agora né? pois é então vocês 

que são jovens que estão aí (a par dessa situação) e tudo como ficar né oh 
[não é questão de se colocar... 

90. Aluna: oh pró [(pode ir perguntando todo mundo aqui quem nunca foi 

humilhado quando tinha) onze doze anos (por mim) me ameaçavam de pegar 
na saída da escola ((fragmento incompreensível, misto de vozes dos alunos e 

da professora)) 

91. Iana: se eu fosse desmaiar toda vez que as pessoas me xingassem eu 
já tava morta 

92. Professora: o que Iana? 

93. Iana: se eu fosse desmaiar todas as vezes que as pessoas me 

xingavam acho que eu já tava morta ((continua a sobreposição de vozes e se 
destaca a voz de um aluno)) 

94. Paulo: eu só acho que se fosse comigo ia (  ) 

95. Mariluz: se fosse você mas não é 
96. Paulo: pois é então/ então é bom não pisar (  ) ((nova sobreposição de 

vozes)) porque se eu pisar na (  ) véi eu só dava dois passos pra trás (  ) a 

minha resposta era um direto no meio da cara 

97. Professora: olha, preste atenção o que eu/ eu toquei no assunto aqui 
porque também não precisa essa questão de você ignorar a situação... vocês 

são meus alunos né aconteceu isso na escola a gente tem que tenta:r é 

conversar pra chegar a uma coisa comprovada... não é pra inflamar ninguém 
nem pra gerar novos conflitos não é pra gerar novos (procedimentos) não 

pelo contrário é pra tentar... né controlar... que o ser humano eh tem 

adrenalina tem eh (  ) ((trecho incompreensível, marcado pela sobreposição 
de vozes da professora e de vários alunos. A professora, então, fala em tom 

mais alto, sobrepondo-se ao burburinho)) vocês vão abrir o caderno aí 

agora vamos informar em cima do que eu vou tentar falar pra vocês 

[qualquer dúvida] pode perguntar 
 

Nessa seção da aula observamos a efetivação de dois aspectos da escola que 

destacamos ao tratar dos conceitos que embasam nosso trabalho. Trata-se do entendimento do 
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cronótopo da escola como espaço-tempo de formação humana e de construção do sujeito. 

Consideramos importante ressaltar que essa discussão introduzida pela professora não estava 

prevista no planejamento para a aula desse dia, mas foi motivada pela conversa que ela teve 

com seus colegas durante o intervalo, quando foi informada acerca da proporção que tinha 

assumido a briga ocorrida na escola no dia anterior. Desse modo, aqui também se observa a 

concepção do tempo como kairós, isto é, como oportunidade, momento oportuno que a 

professora soube colher para proporcionar aos alunos uma ocasião de aprendizagem e 

exercício da humanidade, ocasião propícia para a formação humana e construção do sujeito. 

A professora introduz o assunto dizendo-se surpresa com o que acabou de ouvir 

porque não sabia que o episódio tinha tomado tal proporção, referindo-se ao fato de já ter sido 

divulgado em redes sociais e estar ali assumindo uma magnitude que pode fugir ao controle 

de quem iniciou a publicação. Ela aborda aspectos como tolerância com a diferença, respeito, 

necessidade de se posicionar de forma consciente em relação aos conflitos, deixando claro, 

porém, que sua intervenção é motivada principalmente por observar na situação a necessidade 

de levar os alunos a perceberem o limite entre o público e o privado quando se trata da 

utilização das novas tecnologias, uma vez que um fato publicado numa rede social pode 

assumir uma dimensão que não se previa ou desejava inicialmente. 

Acontece nesse cronótopo, como, aliás, em todos os outros espaços-tempo 

analisados nos dois grupos, o franqueamento da palavra aos alunos, com convites claros para 

que participem da interação, assim como se observa que para a professora a importância da 

palavra dos sujeitos que povoam a sala de aula é a mesma: todos podem se expressar 

livremente e em nenhuma ocasião observamos o cerceamento da liberdade de expressão dos 

alunos. No entanto, muitos alunos não participam da interação verbal e outros, quando o 

fazem, é com uma voz tão baixa que quase não se ouve. Há uma participação um pouco mais 

significativa na turma do matutino, enquanto no vespertino é frequente os alunos ficarem 

quietos e deixarem que a professora fale sozinha, como se observa nos excertos analisados.  

Esse modo de (não)participação dos alunos nos reporta ao conceito bakhtiniano da 

responsividade, que se caracteriza, segundo o autor, não somente pela resposta concreta a um 

enunciado, como também pela própria compreensão que é uma compreensão responsiva, já 

que, além de concordar com ou discordar de um enunciado, podemos completá-lo, aplicá-lo, 

utilizá-lo. Assim, mesmo os alunos que não respondem verbalmente aos enunciados da 

professora, podem demonstrar uma compreensão responsiva quando aplicam na sua vida as 

orientações dela recebidas, quando utilizam os conceitos aprendidos, sejam estes de conteúdos 

didáticos ou procedimentais. Além disso, existe ainda, como já citamos na seção 2.2, o que 
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Bakhtin (2011, p. 272) chama de “compreensão responsiva de efeito retardado”, para a qual 

são concebidos a maioria dos gêneros discursivos da comunicação cultural, como é o caso do 

gênero em análise, ou seja, a aula. Sendo assim, podemos reafirmar com Souza (2012, p. 71) 

que mesmo no silêncio é possível se comunicar. 

Quando considera necessário, nas duas turmas, a professora conduz a conversação 

no sentido de transmitir valores ou orientar a reflexão dos alunos, mas não é negada a 

ninguém a sua palavra. Observamos essa condução da professora nos turnos 68, 72 e 97 do 

excerto selecionado do turno matutino. No turno 68 ela fala da necessidade de desenvolver 

valores como a tolerância, quando afirma: “a gente tem que tentar trabalhar isso né valo:res eh 

tentar eh aquela questão igual algumas pessoas colocam né contar até dez pra tentar ver né se 

a gente/ o quanto que a gente suporta”. No turno 72, encontra-se a resposta da professora ao 

aluno que falou no turno 71 o qual demonstra pouca tolerância em relação à menina de que 

falam, a protagonista da briga ocorrida no dia anterior. A professora tenta então incentivar o 

aluno à reflexão dizendo que o erro muitas vezes nos conduz ao caminho de busca do acerto 

através da reflexão.  

 

“muitas vezes as nossas atitudes os nossos erros levam a gente pra... um 

caminho pra gente tentar acertar certo? porque a gente não sabe o que vai 

acontecer então quando a gente erra aí sim persistir no erro é que não pode 
né então muitas vezes as nossas ações erradas levam a fazer com que a gente 

o quê? reflita um pouco pra tentar... não cometer mais erros você acabou de 

colocar aí então ela também tá sendo eh denegrindo aí denegrindo a imagem 
né” 

 

Interessante observar nesse fragmento o estilo utilizado pela professora: ela não 

diz que a aluna errou e deve refletir sobre isso nem afirma que o aluno que é seu interlocutor 

nesse momento está errando e deve igualmente refletir para tentar não cometer mais erros; em 

vez disso, ela se vale de construções na primeira pessoa do plural, de modo a incluir-se entre 

os que têm atitudes erradas e precisam aprender a refletir. Assim, todos aceitam a crítica e o 

conselho sem se sentir pessoalmente ofendidos com o posicionamento da professora. Ela 

colhe a ocasião também para corrigir a linguagem do aluno, como já apontamos anteriormente 

ao substituir a gíria usada por ele no turno 71 pelo verbo denegrir que ela então emprega. 

Finalmente, no turno 97 a professora interage com o mesmo aluno. O que ele diz 

no turno 96 confirma a pouca tolerância em relação à garota: “véi eu só dava dois passos pra 

trás (  ) a minha resposta era um direto no meio da cara”. Diante dessa reação inflamada a 

professora age novamente tentando acalmar e chamar à reflexão: 
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97. Professora: olha, preste atenção o que eu/ eu toquei no assunto aqui 

porque também não precisa essa questão de você ignorar a situação... vocês 

são meus alunos né aconteceu isso na escola a gente tem que tenta:r é 
conversar pra chegar a uma coisa comprovada... não é pra inflamar ninguém 

nem pra gerar novos conflitos, não é pra gerar novos (procedimentos) não 

pelo contrário é pra tentar... né controlar... 

 

Observamos nessa seção como a professora gerencia a gramática interacional da 

sala de aula, franqueando igualmente a palavra a todos os alunos que desejam se pronunciar. 

Ao mesmo tempo, ela demonstra, por meio de suas escolhas lexicais, que assume o papel de 

formadora e reconhece a importância do cronótopo escolar na formação humana dos alunos. 

Na aula selecionada do turno vespertino que trata do mesmo conteúdo gramatical, 

não ocorre o cronótopo da formação humana e do sujeito, porque como já afirmado 

anteriormente neste texto, as aulas são semelhantes, mas não são iguais. Embora partindo do 

mesmo planejamento, tendo suas atividades coordenadas pela mesma professora, para alunos 

da mesma série e nível de ensino, cada aula se efetiva de modo único. No entanto, temos em 

outros momentos dos dados construídos na turma do vespertino a presença do espaço-tempo 

de formação humana e de construção do sujeito, como, por exemplo, na segunda aula do 

mesmo dia vinte e oito de março, em que a professora interrompeu o trabalho com o conteúdo 

programado e desenvolvido na primeira aula, porque devia orientar uma atividade planejada 

pela equipe gestora da escola para todas as turmas de ensino fundamental e médio naquele 

horário. Tal atividade, conforme citado na seção 3.1.1, ao discorrer sobre os conteúdos das 

aulas, foi a leitura e discussão, em pequenos grupos e depois com toda a classe, de textos que 

visavam à conscientização dos alunos acerca das características do líder, para que, na aula 

seguinte, eles realizassem a eleição dos representantes de cada turma. Constituiu-se, a nosso 

ver, tal atividade como um exemplo de cronótopo da formação humana e da construção do 

sujeito, mas tal não foi aqui transcrita para análise porque fugia ao escopo do presente 

trabalho, uma vez que nos propusemos a fazer uma análise comparativa das duas turmas e não 

tivemos acesso a essa atividade no turno matutino, já que esta foi ali realizada no horário de 

aula de outra disciplina. 

Passemos agora a observar um excerto retirado da aula do dia doze de março, 

também no turno vespertino, em que identificamos também o cronótopo da formação humana. 

Seção 2: O cronótopo da formação humana na aula de LPLB do vespertino 

 

76. Professora: vamos acostumar a deixar de colocar acento em ideias... ((a 

professora se dirige a um aluno, ao visar seu caderno, referindo-se às 

mudanças resultantes do acordo ortográfico de 1990)) depois do novo acordo 
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ortográfico né? entre a resposta e uma outra vamos continuar aqui... não 

copiando o acento em ideias né ((os alunos começam a trabalhar e 

conversam entre si, de modo que não se compreende na gravação o que diz a 
professora. A frase a seguir foi recuperada das anotações do diário de 

campo. A professora se dirige a um dos alunos, enquanto analisa sua tarefa, 

e cobra o cabeçalho antes de visar o caderno)) vai colocar o cabeçalho eu já 

deixei prontinho no quadro pra vocês gente ((continua a conversa dos 
alunos)) que texto é esse? quem é o autor?... ((com essas perguntas ela 

lembra que os alunos devem anotar no caderno, antes de cada atividade, o 

título do texto, o autor e a página do livro onde se encontra tal texto. Alguns 
alunos não fizeram o cabeçalho e ela exige que o façam antes de trazer o 

caderno para o visto)) cabeçalho incompleto... ((para outro aluno)) cadê o 

cabeçalho? coloca lá por favor e traga pra eu visar é um poema de Álvares 

de Azevedo Ideias íntimas... ((Enquanto ela continua visando as atividades 
nos cadernos dos alunos, estes conversam entre si. Tais conversas não 

constam da transcrição, devido à impossibilidade de compreendê-las.)) 

pessoal eu tou querendo/ eu tou dando esse visto aqui e vou observar depois 
quem tá com o livro na carteira... porque quem tiver esquecendo o livro em 

casa eu vou começar a anular os vistos que estou dando no caderno... o livro 

que eu empresto pro aluno é pra ele trazer pra sala de aula como referência... 
é cômodo certo você pegar querer receber o livro e não trazer o material (  ) 

pode até não trazer o livro mas também não traga o caderno pra eu visar... 

((vários alunos falam ao mesmo tempo)) porque se o trabalho do professor já 

é tamanho com (  ) imagine sem material né... ((os alunos continuam 
conversando enquanto a professora visa os seus cadernos)) olhe pessoal a 

aula hoje aqui do último horário vai ficar para a correção das atividades eu 

tou visando e observando aqui questões incompletas MAL mal 
rascunhadas... né então eu vou observar/ o aluno ele pode deixar uma 

questão ou outra sem responder é lógico uma dificuldade que ele teve talvez 

não assistiu à aula... mas você trazer exercício para eu visar aqui eu Olho os 
exercícios que eu tou visando e tem atividades aí que eu vou acabar 

devolvendo o caderno pra o aluno porque não tem lógica nenhuma o que 

respondeu... foram algumas respostas assim muito aleatórias assim como 

eh:: uma palavrinha ou outra solta pra corresponder a uma resposta de uma 
atividade como essa... 

 

A primeira diferença que observamos nesse cronótopo em relação ao espaço-

tempo da formação humana identificado anteriormente na aula do turno matutino, é que lá 

havia a participação de alguns alunos, que discordavam uns dos outros e até da professora, ao 

passo que aqui a professora fala sozinha. Nenhum aluno responde ao que ela diz, o que fazem 

é conversar uns com os outros, mas não podemos afirmar que falem do mesmo assunto que a 

professora aborda, porque suas falas são incompreensíveis na gravação, uma vez que falam 

vários ao mesmo tempo. Ouve-se a voz da professora sobre o murmúrio geral, mesmo assim 

com algumas lacunas na compreensão. 

Destacamos aqui, nesse espaço-tempo de formação humana, a oportunidade que a 

professora colhe para colaborar com o que Larrosa (2013) chama de fazer com que a criança 

(o jovem) vire aluno, alguém que foi dado para criar, para se formar. Ela, então, chama a 
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atenção dos estudantes para aspectos que considera importantes do ser aluno, como o 

cumprimento das tarefas, a obediência à recomendação do professor acerca do modo como 

tais tarefas devem ser cumpridas, assim como a responsabilidade no cuidado e utilização do 

material didático disponibilizado para os alunos.  

Assim, no fragmento acima citado, ela cobra de vários alunos a escrita do 

cabeçalho no caderno para identificar claramente cada atividade realizada. Ao se dirigir a um 

dos alunos, ela pergunta “que texto é esse? quem é o autor?”, o que nos reporta a outra 

oportunidade, numa das aulas cuja gravação não foi transcrita, em que ela explicava a função 

do cabeçalho, dizendo que serviria para identificar do que se tratava, quando os alunos fossem 

estudar em casa, porque no caderno só teriam as respostas das atividades. Uma aluna, então, 

lhe pergunta: “ah e não precisa copiar não né pró porque é muito grande”, ao que ela 

responde: “a resPOSta da atividade... o livro/ pra que que vai copiar a pergunta se o livro tá 

em mãos?”, confirmando que deveriam escrever no caderno somente as respostas, mas 

identificando-as de modo a poder localizar suas perguntas no livro, no momento de estudar. 

Um outro aspecto da formação do aluno, que a professora destaca no excerto que 

estamos analisando, é a responsabilidade na utilização do material didático disponibilizado. 

No turno 76 transcrito acima, ela diz:  

 

eu tou dando esse visto aqui e vou observar depois quem tá com o livro na 
carteira... porque quem tiver esquecendo o livro em casa eu vou começar a 

anular os vistos que estou dando no caderno... o livro que eu empresto pro 

aluno é pra ele trazer pra sala de aula como referência... 

 

Observamos que a professora se vale da cortesia verbal para atenuar a repreensão 

dirigida aos alunos, quando utiliza o verbo esquecer ao invés de deixar, por exemplo. 

Justificamos essa leitura porque, ao ler a continuação do enunciado da professora, percebemos 

que ela não crê que os alunos esqueceram o livro, mas que deliberadamente o deixaram em 

casa, quando afirma logo a seguir: “é cômodo certo você pegar querer receber o livro e não 

trazer o material (  ) pode até não trazer o livro mas também não traga o caderno pra eu 

visar...”. Ela justifica a importância de o aluno trazer o livro para a sala de aula, para utilizá-lo 

“como referência”, isto é, ler no livro as questões que deve responder, localizar nos seus 

textos as possíveis respostas das questões a serem respondidas.  

A necessidade de trazer o livro e utilizá-lo em classe é sublinhada pela professora 

nas duas turmas. Na aula do dia seis de março, no turno matutino, observamos que, no turno 

91, a professora se dirige aos alunos de forma semelhante à destacada acima.  
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91. [...] observe a parte catorze... nela como nas outras partes do poema... oh 

gente se vocês não acompanharem aí a questão do livro/ cadê o livro de 

vocês? essa questão do livro eu vou repetir hoje pra poder retomar teve esse 
feriado de carnaval aí é fundamental... se eu observar que eu tou dando o 

visto no caderno e o aluno tá deixando o livro na estante de casa ele não vai 

poder receber o visto... porque é um conjunto de comportamento do aluno 

que vai ajudar na compreensão de vocês vai melhorar mais ainda... agora 
trazer o caderno pra ser visado e não trazer o livro... preste bem atenção no 

que eu tou falando aí pra depois vocês não acharem né que tá perdendo 

ponto porque tá sendo (  )... a PRÓpria quesTÃO da ativiDAde LEva o aluno 
a refletir sobre a resposta... 

 

Observamos que a professora começa a ler o enunciado da questão no livro: 

“observe a parte catorze... nela como nas outras partes do poema...” e, logo a seguir, 

interrompe a leitura para chamar a atenção sobre a importância de ter o livro em mãos, talvez 

por ter percebido alunos sem ele, já que pergunta: “cadê o livro de vocês?”. Esse é um ponto 

que ela já havia frisado em outras ocasiões, como ela mesma afirma “eu vou repetir hoje pra 

poder retomar”, justificando a necessidade de repetição, pelo esquecimento que possa ter 

resultado do feriado de carnaval. E, como na turma do vespertino, ela ameaça aqui anular os 

vistos dos alunos que não trouxerem o livro para a classe, porque, segundo ela, o livro 

favorece a aprendizagem do aluno, “a PRÓpria quesTÃO da ativiDAde LEva o aluno a refletir 

sobre a resposta...”. 

Pela observação dos excertos analisados, percebemos que o cronótopo da 

formação humana e da formação do sujeito está presente em ambos os grupos, embora com 

algumas diferenças. Enquanto na turma do matutino é possível perceber a participação dos 

alunos, embora não de todos, na turma do vespertino tal participação é muito mais rara. 

Quando se trata de responder a perguntas sobre o conteúdo programático das aulas, que neste 

texto situamos no cronótopo da aprendizagem, de que trataremos a seguir, ambos os grupos 

respondem, mas o vespertino o faz mais timidamente. Já quando se trata do cronótopo da 

formação humana, alguns alunos do matutino interagem com a professora e os colegas, 

concordando ou discordando deles, introduzindo novos aspectos da questão que está sendo 

discutida. Já seus pares do turno vespertino não costumam responder a esse tipo de fala da 

professora, como se pôde observar nos excertos trazidos para análise, de modo que o espaço-

tempo de formação humana nesse grupo se apresenta como uma admoestação ou um 

aconselhamento da professora que os alunos ouvem sem responder ou conversando com os 

colegas. 

Assim, temos, para a definição do cronótopo da formação humana e da formação 

do sujeito nos grupos observados, além da variável tempo, como já citado, também a 
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participação e a interação dos sujeitos aí constituídos como professora e alunos. Os 

enunciados presentes em cada aula são, desse modo, o resultado do espaço-tempo em que 

foram produzidos e da interação dos sujeitos envolvidos na sua construção. 

 

3.2.2 O cronótopo da aprendizagem 

 

Como afirmamos no capítulo anterior, ao discorrer sobre o cronótopo da aula de 

português, o projeto de gerenciamento da aula é um projeto autoral do professor, uma vez que 

é ele quem programa e define, a partir dos objetivos didáticos de cada nível de 

ensino/ano/turma, as atividades e sequências de atividades que deverão compor cada aula. 

Para definir o que deve ser ensinado, o professor considera inicialmente o que os alunos 

precisam aprender, o que fará de cada aula um evento único, um acontecimento, como a 

define Geraldi (2010), já que os alunos apresentarão necessidades de aprendizagem diversas 

de uma turma para a outra e necessidades múltiplas dentro da mesma turma. Assim, 

entendemos que “a atenção ao acontecimento é a atenção ao humano e a sua complexidade. 

Tomar a aula como acontecimento é eleger o fluxo do movimento como inspiração, rejeitando 

a permanência do mesmo e a fixidez mórbida no passado” (GERALDI, 2010, p. 100). 

Nossa análise nos permitiu observar que, nos dois grupos, a professora definiu 

como necessárias diferentes aprendizagens – além da aprendizagem dos conteúdos previstos 

para aquela série e nível de ensino, ela age no sentido de favorecer aprendizagens outras, a 

saber, valores humanos que favoreçam uma convivência harmônica no espaço-tempo escolar 

e fora dele, procedimentos que no seu entender constituem o aluno, como estratégias de 

estudo, organização do tempo, organização e utilização do material didático pelos estudantes. 

Acerca dessas aprendizagens discorremos na seção anterior, ao tratar do cronótopo da 

formação humana e do sujeito. Sendo assim, trataremos agora da aprendizagem dos conteúdos 

eminentemente didáticos. 

Utilizaremos, para tanto, as mesmas aulas já abordadas na seção anterior, detendo-

nos agora em outras seções das aulas que, a nosso ver, compõem esse cronótopo da 

aprendizagem. Iniciamos com a aula do dia seis de março, no turno matutino, e selecionamos 

a terceira seção, na qual identificamos a atividade didática, que constou da correção de uma 

atividade de leitura e análise do poema Ideias íntimas de Álvares de Azevedo. 

 

Seção 3: Atividade didática na aula de LPLB no matutino 
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59. Professora: não sei se vocês observaram aí na página oitenta e quatro 

que eu marquei o próprio enunciado da questão já leva o leitor a perceber o 

que mais ou menos vai abordar o autor Álvares de Azevedo no poema Ideias 
íntimas... até o próprio título do poema Ideias íntimas já vai trabalhar a 

questão da subjetividade de Álvares de Azevedo eh:: buscando reconhecer 

características peculiares desse... eu lírico... dentro de um estado emocional 

né de profundo isolamento do mundo exterior... então no próprio enunciado 
na página oitenta e quatro abre aí por favor ((começa a ler o enunciado da 

questão)) sempre por meio da leitura de alguns trechos do poema Ideias 

íntimas (  ) o ambiente é um quarto de estudante no qual o jovem se entrega 
a uma viagem por esse espaço e pelo interior de si mesmo... inclusive eh: até 

a forma como ele aborda aí/ ele trabalha essa questão do sentimento do eu 

lírico como se o próprio eu lírico estivesse fazendo uma viagem dentro de 

seu próprio interior né... de seu mundo interior... ((volta a ler)) nessa viagem 
há o reconhecimento dos objetos que formam o pequeno mundo do jovem e 

o reconhecimento da relação entre este e aqueles/ ((interrompe a leitura para 

introduzir uma explicação)) quer dizer do mundo com esses objetos ((volta a 
ler)) de modo que a solidão e o desarranjo do quarto são um prolongamento 

da condição interior do eu lírico... eu não sei se vocês observaram mas 

quando eu coloquei o texto aqui sobre a segunda geração/ vocês anotaram aí 
que os temas principais dos poemas (  ) seriam poemas que iriam falar sobre 

quais temas? alegria? satisfação? otimismo? né? a gente viu que os temas 

estão voltados pra questões melancólicas tristeza angústia principalmente a 

morte porque era o/ o/ a forma pela qual o próprio autor via pra solucionar os 
seus problemas né? via na morte a solução dos problemas... em relação a 

essa falta de engajamento com o mundo externo... a primeira questão diz o 

seguinte... eu vou pedir um aluno pra responder a primeira questão porque 
mesmo que você tenha deixado uma questão sem fazer isso não significa que 

você... né não vai ser avaliado... veja direitinho se está adequada a questão 

pra vocês complementarem... ((recomeça a leitura do enunciado)) o 
ambiente do poema um quarto de estudante sugere o TEMpo todo desarranjo 

e solidão... que ações do eu lírico na parte um/ essa primeira parte aí do 

poema/ confirma o seu estado blasé isto é de profundo tédio? o que é que 

vocês observaram que acontece na parte um em relação ao eu lírico... 
60. Lúcia: posso responder pró? 

61. Professora: é um aluno que vai responder pra depois a gente/ fala aí 

Lúcia 
62. Lúcia: coloquei assim... triste... perdendo o gosto... ficando bla...sé... 

sem companheiro se/ sem ler nem poetar (  ) 

63. Professora: aí nesse caso aí você observa que ele está vivendo/ ele... 

está se isolando e dentro do quarto ele só limita a fazer o quê? o que é que 
ele/ aí na primeira parte/ o que é que ele se limita a fazer? vivo o quê? fu... 

64. Grupo de alunos: [mando 

65. Professora: [mando... então o eu lírico isola-se em seu quarto e limita-
se a apenas o quê? 

66. Grupo de alunos: fumar 

67. Professora: a fumar... isso já é uma forma de você observar que é um 
estado blasé que é um profundo tédio... né então ele era (tudo) que você 

colocou aí Lúcia tá correto mas o aluno que colocou/ se falou de eh ando 

pelo corredor atrás de um companheiro não pode colocar essa questão por 

quê? tem que ficar claro pra vocês que essa questão de estar blasé é de 
isolamento no quarto e ele limita apenas a fazer algo que representa esse 

estado de tédio que é o fumo... ele limita-se apenas a o quê? 

68. Grupo de alunos: [a fumar 
69. Professora: [a fumar... pronto a resposta (  ) 
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70. Marcos: eu pus assim também é monótono e (belo) 

71. Professora: é monótono...? 

72. Marcos: e belo 
73. Professora: e o quê? 

74. Marcos: e belo (  ) 

75. Professora: é monótono e belo... sim mas você tá observando aí que 

você tem que ver o estado dele de tédio entendeu? é monótono? é... vai 
reconhecer quando você tá com tédio tudo ao seu redor parece sem 

movimento mesmo né? monótono sem agitação porque senão (daria) uma 

outra/... um outro sentimento interior... mas o que acontece com ele/ o que 
vocês têm que deixar claro nessa questão é que ele se i-so-la e limita apenas 

a fumar... isso representa o estado de tédio do eu lírico assim como a colega 

colocou ali... você não vê o eu lírico com outras ações que trazem satisfações 

a ele entendeu?... olhe a segunda questão... isso aí foi em relação à parte um 
do poema... olhe a segunda questão... não é mais pra olhar e buscar questões 

e respostas da parte um... ((começa a ler)) a parte dez dá sequência à viagem 

pelo interior do quarto e do próprio eu e tematiza o leito do eu lírico em que 
ele sonhou noites belas e passou longas horas... preste atenção... mesmo que 

tenha o estado blasé neste mesmo quarto ele teve satisfação quando ele 

estava so-nhan-do... ou seja ele não estava acordado ele não tava volTAdo 
pra si/ pra realidade concreta... de que modo o eu lírico tornava as longas 

horas menos dolorosas? o que é que ele fazia? 

76. Aluno: ele fumava 

77. Professora: pra que essas longas horas que ele passava isola::do dentro 
do quarto não fossem tão mo/ dolorosas assim? que ações ele tinha? 

78. Aluno: fumava 

79. Professora: beben:do... 
80. Aluno: fumando 

81. Professora: fuman:do... 

82. Grupo de alunos: e lendo... e lendo 
83. Professora: e lendo romances lascivos pronto... essas... eram ações que 

o eu lí/ ele/ essas eram as ações que o eu lírico fazia pra que... essas longas 

horas isoladas no quarto não parecessem tão dolorosas não é? beben:do... 

fuman:do... e lendo romances... na letra b do segundo ((começa a ler)) que 
sonhos criava quando estava no leito? 

84. Grupo de alunos: ser poeta... 

85. Professora: de ser poeta e ser o quê?  
86. Grupo de alunos: ditoso 

87. Professora: e ser feliz... ditoso é a mesma coisa que feliz... qual era o 

sonho dele? de ser poeta e ser... feliz... é tanto que ele menciona até os 

personagens da literatura aí Margaridas Elviras Clarissas como forma de 
mostrar que o mundo dele estava se assemelhando ao mundo da literatura da 

fantasia né que ele mesmo criava isso... mas o sonho que ele tinha era de ser 

poeta e ser... ser feliz... na letra c ((começa a ler)) destaque os versos/ aí na 
mesma parte dez viu gente? ((retoma a leitura)) destaque os versos do poema 

que ironicamente destroem a idealização amorosa... ele deixa de estar feliz 

assim... porque ele está sonhando 
88. Aluna: eu fiz assim... me abandonar tão cedo e eu acordava arquejando 

a beijar meu travesseiro 

89. Professora: e eu acordava/ a partir do momento que ele diz eu acordava 

ele saiu do plano do mundo da fantasia e veio pra realidade... eu acordava 
arquejando a beijar MEU... travesseiro... então ele estava sonhando com a 

figura da mulher mas a figura da mulher só existia na sua imaginação né na 

imaginação do eu lírico... quando ele acordou ele estava até ofegante ainda 
arquejando aí ele tava abraçando quem?... o travesseiro... a realidade dele 
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não era uma mulher amada e sim o travesseiro né porque a mulher só estava 

presente em quê? no sonho... gente essa/ essa questão que vocês tiram do 

poema aspeado por favor né? tá tirando do texto lá pra comprovar/ a estrofe 
né? e eu acordava arquejando a beijar MEU... travesseiro... terceira questão... 

((começa a ler)) durante a viagem do eu lírico há o reconhecimento dos 

objetos cotidianos que formam o pequeno mundo do jovem e o 

reconhecimento deles no próprio eu de forma que a solidão e o desarranjo do 
quarto com quadros... conhaque... charuto livros etc. ((interrompe a leitura 

para introduzir um comentário)) que eram objetos que formam esse mundo 

((retoma a leitura)) são um prolongamento da condição interior do eu lírico... 
apesar disso o jovem guarda em lugar especial os retratos do pai e da mãe... 

de acordo com os versos da parte doze o que significa os pais para ele? 

((alguns alunos respondem mas falam muito baixo e não se entende o que 

dizem)) mas o que é que significa/ o que é que/ porque aqui você vai entrar 
em contraposição ao mundo da... ((outro aluno responde mas não se entende 

o que diz)) os pais... 

90. Paulo: eu botei assim... uma figura divina onde ele os amava mais que 
tudo e se sentia puro perto do coração 

91. Professora: a figura do pai tem que ter essa relação de pureza de 

serenidade... é tanto que ele diz que se o encontrassem morto nem/ nem 
abrissem né colocassem a foto (lá) dos pais que representava o que pra ele? 

que significava o que pra ele? pureza e serenidade... apesar de estar vivendo 

no mundo da (  ) todo desorganizado todo desordenado todo (depredado)... 

por isso que há uma/ uma/ uma contraposição aí... as imagens do pai/ dos 
pais significam o quê? pureza e serenidade... ((faz uma pausa mais longa 

para dar tempo aos alunos que anotam a resposta correta)) quarta questão... 

((começa a ler)) observe a parte catorze/ não é a um nem a dez nem a doze 
agora é a parte catorze... é importante acho que vocês devem ter imaginado 

quando acabaram de responder a atividade que existe na parte catorze 

momentos que vocês vão relacionar ao estado de consciência do eu lírico e 
parte do fragmento que está relacionado com a parte inconsciente ou seja 

sonhos devaneios... olhe o que é que diz a questão... ((retoma a leitura)) 

observe a parte catorze... nela como nas outras partes do poema... oh gente se 

vocês não acompanharem aí a questão do livro/ cadê o livro de vocês? essa 
questão do livro eu vou repetir hoje pra poder retomar teve esse feriado de 

carnaval aí é fundamental... se eu observar que eu tou dando o visto no 

caderno e o aluno tá deixando o livro na estante de casa ele não vai poder 
receber o visto... porque é um conjunto de comportamento do aluno que vai 

ajudar na compreensão de vocês vai melhorar mais ainda... agora trazer o 

caderno pra ser visado e não trazer o livro... preste bem atenção no que eu 

tou falando aí pra depois vocês não acharem né que tá perdendo ponto 
porque tá sendo (  )... a PRÓpria quesTÃO da ativiDAde LEva o aluno a 

refletir sobre a resposta... olhe a quarta questão... ((reinicia a leitura)) 

observe a parte catorze... nela como nas outras partes do poema os 
momentos de devaneio motivados pelo fumo pelo álcool e pela solidão são 

interrompidos por momentos de lucidez... reconheça as estrofes que revelam 

lucidez e as que revelam devaneio... porque na parte catorze aí tem três 
estrofes só que (eu queria que você) identificasse nessas estrofes onde é que 

você percebe que o eu lírico tá consciente lúcido e a parte em que ele tá 

totalmente inconsciente né sonhando louco... vai... vê aí Joyce... 

92. Geisa: eu coloquei assim... parece que chorei sinto na face uma perdida 
lágrima rolando 

93. Professora: esses dois primeiros versos aí da primeira estrofe da parte 

catorze representam que o eu lírico tá consciente ou tá em devaneio? até a 
lágrima rolando no rosto que é algo concreto dá pra gente perceber que é 
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esse/ esses versos... tá representando a parte de lucidez do eu lírico... é só 

essa aí que trans/ transmite lucidez?... leia aí na parte catorze qual é outro 

fragmento essa aí tá certa a parte que a colega leu aí oh... parece que chorei 
sinto na face uma perdida lágrima rolando... esses dois primeiros versos da 

parte catorze representam lucidez... onde mais representa lucidez?... ((alguns 

alunos conversam baixinho mas ninguém responde ao que a professora 

pergunta)) quem tem o livro aí dá uma olhadinha aí na página (oitenta e 
seis)... me diga aí então qual foi o outro fragmento que vocês perceberam 

que ele está num estado de devaneio?... onde é que ele está fora da 

consciência não tá lúcido?... ((alguns alunos continuam conversando em voz 
baixa enquanto a professora aguarda uma resposta para sua pergunta. Uma 

aluna lê um fragmento do poema, mas não se entende o que diz porque fala 

muito baixo)) pra vocês terem uma ideia gente/ aí é devaneio ((referindo-se 

ao fragmento lido pela aluna)) mas só pra você ter uma ideia Paloma ((a 
aluna que leu o fragmento)) o devaneio não era provocado pela bebida pelo 

fumo pela solidão? então a partir do momento que ele fala oh satã leve a 

tristeza olá meu pajem derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa 
negra eia bebamos... a partir do terceiro verso da parte catorze até o 

finalzinho aqui até estende você vai observar que o eu lírico não se encontra 

num estado de lucidez de consciência... esses versos intermediários entre os 
dois primeiros versos que a colega leu e os três últimos versos do final... os 

versos intermediários representam esse estado de devaneio que era 

provocado pela bebi:da pelo fu:mo pela solidã:o do eu lírico entenderam?... 

onde é novamente que ele volta a ter lucidez?... eu me esquecia... faz-se 
noite traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada... aí 

novamente representa o estado de quê? 

94. Grupo de alunos: consciência... consciência  
95. Professora: consciência e lucidez... os dois primeiros e os três últimos 

versos representam o estado de lucidez... os versos intermediários 

representam o estado do quê? de devaneio... certo? do sonho de loucura 
((quando a professora se cala ouve-se a conversa de alguns alunos em voz 

baixa)) mas vocês estão/ (esquecem) de desligar o celular né? ter assim/ não 

sabe se ouve o professor falando ou se acessa o celular... larguem o celular 

depois que vocês tiverem terminado a atividade gente terminar a aula (você 
pega) não tem como vocês entenderem isso não vocês não acertam a prova 

((um aluno fala, mas não se entende o que diz. No entanto, pela resposta a 

seguir da professora, presume-se que ele disse que vai estudar ou está 
estudando)) mesmo estudando mas há dificuldade que eu tou levando aqui 

uma forma de interpretação que vai favorecer vocês... como é que o aluno 

vai pensando em prestar atenção no que o professor está fazendo e o celular 

do lado?... oh vou tornar voltar... vocês tão observando que a segunda 
geração é uma geração que tá trabalhando a questão do sentimentalismo 

exagerado e nessa parte catorze os dois primeiros versos da parte catorze 

representam qual esTAdo do eu lírico?... qual é o estado que esses dois 
primeiros versos aqui representam? 

96. Ana: lucidez 

97. Professora: consciência lucidez... os versos/ os três últimos também... 
os três últimos versos também... agora os versos intermediários representam 

qual estado do eu lírico?...  

98. Grupo de alunos: devaneio 

99. Professora: devaneio falta de consciência se puder colocar também... 
os dois primeiros e os três últimos versos representam o estado de lucidez os 

versos intermediários  

100. Ana: devaneio? 
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101. Professora: devaneio ((ouve-se alguém gritar no corredor)) porque ele 

tá embriagado ele tá bebendo... quem tá embriagado tá consciente do que tá 

fazendo? pense aí um pouquinho... oh bebeu... aí sai do estado de 
consciência e vai pro devaneio... na letra b... como um círculo vicioso e 

obsessivo que tipo de visão viSÃO o eu lírico torna a ter quando sob o efeito 

do álcool?  

102. Aluna: ele entra no mundo da magia 
103. Professora: mas qual é a visão que ele tem assim? ele entra no mundo 

da magia mas ele visualiza quem/ a imagem de quem? 

104. Grupo de alunos: da mulher amada 
105. Professora: da mulher... olhe aqui oh...dentre a sombra vejo num leito 

d’oiro a imagem dela palpitante que dorme e que suspira que seus braços me 

estende... então qual é a imagem que ele vê? volta-lhe à mente a imagem... 

da mulher da pessoa que ele ama... volta-lhe... à mente a imagem da 
mulher... ((essa repetição com pausas serve para os alunos que não 

responderam ou não o fizeram adequadamente possam copiar a resposta 

certa)) coloque assim volta-lhe à mente a imagem da mulher amada né que 
ele (menciona)... Júlio está perguntando que visão ele tem... é porque ele tá 

embriagado oh (fica parecendo) que ele estivesse tendo visões... e qual é a 

visão?... de ter a mulher que ama de volta né presente em seus sonhos... 
((repete com voz pausada e em tom mais baixo para os alunos copiarem)) 

volta-lhe à mente a imagem da mulher... amada... na letra c do quarto... 

pode-se entender por meio da última estrofe do poema/ na última estrofe aí/ 

que a viagem foi encerrada? sim ou não? olhe a última estrofe aí quem tá 
com o livro em mãos que pode documentar isso vendo no LIvro... eu me 

esqueci... faz-se noite... traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende 

a lâmpada... até as reticências finais aí responde o que pra vocês? a viagem 
foi encerrada? 

106. Grupo de alunos: não... não... 

107. Professora: sim ou não? 
108. Grupo de alunos: não... acho que não 

109. Aluno: por causa das reticências aí né professora [(  ) 

110. Professora: [a própria... o próprio recurso linguístico aí né já 

comprova/ ele MANda trazer o charuto acenDER a lâmpada porque ele 
queria continuar o quê gente? lendo... a viagem no mundo/ ao mundo interior 

dele não se encerra... porque... a viagem vai tá tendo continuidade aí olha 

conforme é sugerido pelo próprio eu lírico pra trazer o quê? fogo e dois 
charutos porque ele vai continuar o quê gente? anh? charutos fumando e na 

mesa do estudo acende... a lâmpada... ele vai continuar lendo então essa 

viagem ao seu mundo interior ainda tem continuidade... ((segue-se um 

pequeno trecho incompreensível na gravação em que a professora se dirige 
diretamente a um aluno)) foi você Rô? quem foi que colocou (  ) foi você? 

((não se entende a resposta do aluno)) (nessa questão)?... quando ele pede 

pra trazer o fogo acender a lâmpada para a leitura comprova que a viagem 
ainda vai... continuar... quando o eu lírico pede pra trazer fogo... acender o 

charuto acender a lâmpada pra continuar a leitura dá a ideia de que essa 

viagem ainda vai continuar... última questão... teve alguns alunos que não 
responderam a última questão vamos ver aqui olha... ((começa a ler o 

enunciado da questão)) certos traços do eu lírico presentes nesse poema/ eu 

queria que vocês grifassem até na própria questão do livro aí essas 

características aí que traços estão presentes nesse poema? pessimismo grifa 
aí pessimismo... isolamento a gente vê que é pessimista diante do mundo em 

que ele vive... ele se isola em seu quarto... fantasias... ele cria um mundo de 

fantasias e devaneios provocados pelo álcool... pelo fumo... pela própria 
solidão... não são exclusivos de Álvares de Azevedo... mas são 
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característicos de qual geração que a gente tá estudando? o que é que tá 

escrito grifa aí ul-trar-romantismo... vocês não vão associar a geração 

ultrarromântica a uma geração de LUta pela liberdade né pela denúncia das 
injustiças não... vocês não vão associar a segunda geração pela exaltação da 

natureza também nã::o... vocês vão associar a segunda geração romântica a 

um momento de profundo pessimis:mo isolamen:to solidã:o angús:tia não só 

na/ em Álvares de Azevedo como Casimiro de Abreu Junqueira Freire todos 
os outros também trazem um pouco dessa característica da geração... ((volta 

a ler)) eles faziam parte do modo como esses poetas expressavam seu 

inconformismo diante do mundo... gente/ por que professora que ele era tão 
pessimista assim? por que é que ele procurava se isolar tan:to assim? viver 

sozi:nho sem companhi:a?... porque ele se sentia desajusta:do no mundo no 

qual ele vivia e por causa disso ele se isolava... era uma insatisfação muito 

grande até mesmo com os valores do mundo burguês da época aqueles 
valores que fo/ que foram implan/ implantados pela revolução francesa... pra 

vocês terem uma ideia os autores dessa época só começaram a ter/ a se 

engajar politicamente no mundo em que viviam a partir da terceira geração 
que vocês vão ver a partir da próxima aula... eu pedi pra trazer a música 

Ideologia pra isso... pra vocês reconhecerem por que é que esse poeta da 

segunda geração se isolava? porque ele/ ele tava insatisfeito com o mundo 
em que vivia então se refugiava nesse (  )... aí pergunta... ((volta a ler)) 

embora Ideias íntimas seja um poema subjetivo e egocêntrico é possível 

dizer que tem também uma conotação social?... claro que sim... é a própria 

crítica que se faz a esse mundo em/ no qual ele vive... oh justifique sua 
resposta aí oh... as atitudes do eu lírico aí revelam o quê gente? uma 

satisfação ou insatisfação com o mundo em que ele vivia?...  

111. Grupo de alunos: insatisfação... insatisfação... 
112. Professora: então por isso que há uma crítica aí social (  )... as atitudes 

revelam uma INsatisfação... porque teve muita gente que não respondeu essa 

questão aí... revelam uma insatisfação em relação ao mundo burguês... então 
politicamente ele só vai engajar-se a partir da terceira geração... vai 

denunciar as injustiças lutar pela liberdade vai buscar algo pra... né ter 

satisfação ter uma visão otimista a partir da terCEIra geração... na próxima 

aula acho/ eu acredito que todo mundo/ tem muita gente que já anotou até a 
música aí no caderno de Cazuza... nós vamos ter o mesmo processo vamos 

ouvir a música depois todo mundo/ vocês vão reconhecer algumas 

características reformistas da geração e vão marcar viu? deixe o espaço aí 
((nesse momento se intensificam as conversas e já não se ouvem as últimas 

palavras da professora nessa aula)) 

 

Nessa seção, que é a mais longa da aula, indo do turno 59 até o 112, destacamos 

alguns aspectos que, a nosso ver, caracterizam o que chamamos de cronótopo da 

aprendizagem. Notamos, em primeiro lugar, que a professora demonstra compreender a sala 

de aula como a concebe Larrosa (2013), isto é, conectada a uma biblioteca. Como preconiza o 

estudioso espanhol, ela conduz alunos à biblioteca e leva livros para a sala de aula. Vale dizer, 

a professora leva o texto para a aula e solicita sua leitura pelos alunos, proporcionando, por 

meio dos comentários acerca da leitura e da correção das atividades de leitura e compreensão 

realizadas pelos alunos, a publicização de tal leitura. Assim, o que começa como um trabalho 

individual dos alunos, termina por se tornar uma construção coletiva no momento da correção. 
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Nem todos os alunos, porém, divulgam as próprias respostas e os que o fazem têm suas 

contribuições avaliadas e confirmadas ou reformuladas pela professora. 

Quando considera necessário reformular uma resposta, ela geralmente o faz 

acrescentando a resposta correta ao enunciado do aluno, mas sem afirmar claramente que a 

resposta dele não está correta. Um exemplo disso já se percebe no início da atividade didática, 

quando a professora pergunta quais ações do eu lírico confirmam seu estado de profundo 

tédio. Uma aluna dá uma resposta aproximada, porque fala do tédio do eu lírico, mas 

apontando sua falta de ação e não o contrário, como solicitado. No fragmento a seguir, temos 

a contribuição da aluna e o modo como a professora modaliza a correção:  

 

62. Lúcia: coloquei assim... triste... perdendo o gosto... ficando bla...sé... 

sem companheiro se/ sem ler nem poetar (  ) 
63. Professora: aí nesse caso aí você observa que ele está vivendo/ ele... 

está se isolando e dentro do quarto ele só limita a fazer o quê? o que é que 

ele/ aí na primeira parte/ o que é que ele se limita a fazer? vivo o quê? fu... 
64. Grupo de alunos: [mando 

65. Professora: [mando... então o eu lírico isola-se em seu quarto e limita-

se a apenas o quê? 
66. Grupo de alunos: fumar 

67. Professora: a fumar... isso já é uma forma de você observar que é um 

estado blasé que é um profundo tédio... né então ele era (tudo) que você 

colocou aí Lúcia tá correto mas o aluno que colocou/ se falou de eh ando 
pelo corredor atrás de um companheiro não pode colocar essa questão por 

quê? tem que ficar claro pra vocês que essa questão de estar blasé é de 

isolamento no quarto e ele limita apenas a fazer algo que representa esse 
estado de tédio que é o fumo... ele limita-se apenas a o quê? 

68. Grupo de alunos: [a fumar 

69. Professora: [a fumar... pronto a resposta (  ) 

 

Percebemos que no turno 63 a professora considera a contribuição da aluna ao 

repetir o que esta disse para, em seguida, acrescentar a pergunta que já havia feito. Entre os 

turnos 63 e 65, vemos como, para garantir a resposta desejada, a professora fala inclusive a 

primeira sílaba da palavra que espera como resposta, faz uma pausa e, em seguida, conclui a 

palavra, em uníssono com os alunos, quando estes completam o termo iniciado por ela. 

Repete-se aqui, também, uma estratégia utilizada pela professora em outros 

cronótopos, qual seja, a substituição lexical que aqui se realiza nos turnos 86 e 87, assim 

como no 91. No primeiro caso, um grupo de alunos, ao responder uma pergunta da professora, 

utiliza o vocábulo “ditoso”, retirado do poema. A professora, então, substitui o termo por feliz 

e acrescenta: “ditoso é a mesma coisa que feliz”. A segunda ocorrência se encontra no final do 

turno 91, em que a professora substitui os termos lucidez e devaneio, presentes na atividade 

do livro didático, por outros que considera de mais fácil compreensão pelos alunos: ela 
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substitui, nesse caso, o termo lucidez por estar “consciente lúcido” e devaneio por 

“inconsciente né sonhando louco”. Senão vejamos: 

 

91. Professora: [...] reconheça as estrofes que revelam lucidez e as que 

revelam devaneio... porque na parte catorze aí tem três estrofes só que (eu 

queria que você) identificasse nessas estrofes onde é que você percebe que o 
eu lírico tá consciente lúcido e a parte em que ele tá totalmente inconsciente 

né sonhando louco... vai... vê aí Geisa... 

 

A professora utiliza ainda, com frequência, o que Kleiman (2006, p. 34) chama de 

“perguntas orientadoras do professor, aquelas que fazem com que o olhar do aluno aí se 

detenha”. Encontramos, entre os turnos 105 e 109, uma dessas ocorrências. 

 

105. Professora: [...] na letra c do quarto... pode-se entender por meio da 

última estrofe do poema/ na última estrofe aí/ que a viagem foi encerrada? 
sim ou não? olhe a última estrofe aí quem tá com o livro em mãos que pode 

documentar isso vendo no LIvro... eu me esqueci... faz-se noite... traz fogo e 

dois charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada... até as reticências 
finais aí responde o que pra vocês? a viagem foi encerrada? 

106. Grupo de alunos: não... não... 

107. Professora: sim ou não? 
108. Grupo de alunos: não... acho que não 

109. Aluno: por causa das reticências aí né professora [(  ) 

 

No final do turno 105, a professora chama a atenção dos alunos para a utilização 

do recurso gráfico das reticências, de modo a levá-los a concluir que a viagem não foi 

encerrada. Um aluno demonstra ter captado tal estratégia da professora, porque, após ela ter 

insistido na pergunta e o grupo ter respondido que não, ele repete o que a professora havia 

dado como orientação para o seu olhar: “por causa das reticências aí né professora [(  )”. 

Acerca dessas perguntas orientadoras, acreditamos, com Santos e Freitag (2012, p. 

85), que 

 

o professor se vale de estratégias discursivas para fazer perguntas, já que a 

pergunta está, na maioria das vezes, relacionada com o tópico em 
andamento. Logo, não se pode afirmar, na perspectiva que assumimos, que o 

professor faz pergunta porque já sabe a resposta; defendemos que o 

professor faz uso de recursos e procedimentos discursivos para elaboração 

de tal pergunta. O que diferencia os recursos de procedimentos discursivos 
[...] é que àqueles cabem as funções cognitivas que dizem respeito à 

produção e à interpretação da conversação; já estes cumprem as funções de 

construção da conversação e de estabelecimento da interação entre sujeitos. 
Assumimos que, ao se fazer perguntas, valemo-nos de estratégias cognitivas 

e interacionais, as quais organizam a conversação como um todo, lembrando 

que as perguntas são requisitos para o estabelecimento da coerência textual. 
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Desse modo, as perguntas da professora estabelecem a coerência e garantem a 

progressão do texto em construção que é a aula. Por meio de tais perguntas, ela obtém a 

participação dos alunos no evento discursivo-interacional, organiza a conversação e constrói a 

coerência entre os enunciados que compõem a aula, de modo a criar uma unidade entre as 

várias tarefas que compõem cada atividade didática. 

Observemos agora a atividade didática da aula do dia doze de março, na turma do 

vespertino. O conteúdo programado é o mesmo da aula de seis de março no matutino que 

acabamos de citar, isto é, a leitura e análise de fragmentos do poema Ideias íntimas de 

Álvares de Azevedo. Aqui também essa seção se constitui como a maior da aula, iniciando-se 

no turno 76 e se estendendo até o turno 177. 

 

Seção 3 – Atividade didática na aula de LPLB do vespertino 

 

76. Professora: vamos acostumar a deixar de colocar acento em ideias... ((a 
professora se dirige a um aluno, ao visar seu caderno, referindo-se às 

mudanças resultantes do acordo ortográfico de 1990)) depois do novo acordo 

ortográfico né? entre a resposta e uma outra vamos continuar aqui... não 
copiando o acento em ideias né ((os alunos começam a trabalhar e 

conversam entre si, de modo que não se compreende na gravação o que diz a 

professora. A frase a seguir foi recuperada das anotações do diário de 
campo. A professora se dirige a um dos alunos, enquanto analisa sua tarefa, 

e cobra o cabeçalho antes de visar o caderno)) vai colocar o cabeçalho eu já 

deixei prontinho no quadro pra vocês gente ((continua a conversa dos 

alunos)) que texto é esse? quem é o autor?,,, ((com essas perguntas ela 
lembra que os alunos devem anotar no caderno, antes de cada atividade, o 

título do texto, o autor e a página do livro onde se encontra tal texto. Alguns 

alunos não fizeram o cabeçalho e ela exige que o façam antes de trazer o 
caderno para o visto)) cabeçalho incompleto... ((para outro aluno)) cadê o 

cabeçalho? coloca lá por favor e traga pra eu visar é um poema de Álvares 

de Azevedo Ideias íntimas... ((Enquanto ela continua visando as atividades 
nos cadernos dos alunos, estes conversam entre si. Tais conversas não 

constam da transcrição, devido à impossibilidade de compreendê-las.)) 

pessoal eu tou querendo/ eu tou dando esse visto aqui e vou observar depois 

quem tá com o livro na carteira... porque quem tiver esquecendo o livro em 
casa eu vou começar a anular os vistos que estou dando no caderno... o livro 

que eu empresto pro aluno é pra ele trazer pra sala de aula como referência... 

é cômodo certo você pegar querer receber o livro e não trazer o material (  ) 
pode até não trazer o livro mas também não traga o caderno pra eu visar... 

((vários alunos falam ao mesmo tempo)) porque se o trabalho do professor já 

é tamanho com (  ) imagine sem material né... ((os alunos continuam 

conversando enquanto a professora visa os seus cadernos)) olhe pessoal a 
aula hoje aqui do último horário vai ficar para a correção das atividades eu 

tou visando e observando aqui questões incompletas MAL mal 

rascunhadas... né então eu vou observar/ o aluno ele pode deixar uma 
questão ou outra sem responder é lógico uma dificuldade que ele teve talvez 

não assistiu à aula... mas você trazer exercício para eu visar aqui eu Olho os 

exercícios que eu tou visando e tem atividades aí que eu vou acabar 
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devolvendo o caderno pra o aluno porque não tem lógica nenhuma o que 

respondeu... foram algumas respostas assim muito aleatórias assim como 

eh:: uma palavrinha ou outra solta pra corresponder a uma resposta de uma 
atividade como essa... olha... primeira questão... vocês viram que na aula 

passada quando a gente trabalhou a segunda geração foi trabalhado com 

vocês aqui o reconhecimento de que nessa geração percebia-se um exagero 

de sentimentalismo né por parte do eu lírico e esse poema de Ideias íntimas a 
própria/ o termo né ideias íntimas vem associa/ vem passar pra gente essa 

ideia de que eh:: o mundo isolado no qual o eu lírico vive carregado de 

solidão de tristeza de angústia né melancolia faz com que ele se isole né e:: 
fuja do mundo real... na primeira questão diz... a gente não chegou a corrigir 

nada não não foi? 

77. Aluna: não  

78. Professora: ((lendo)) o ambiente do poema um quarto de estudante 
sugere o tempo todo desarranjo e solidão... que ações do eu lírico na parte 

um/ vocês viram que tá documentado aí no exercício as partes... confirma o 

seu estado blasé isto é de profundo tédio... onde é que vocês perceberam lá o 
que é que acontece com o eu lírico lá na parte um que você percebe que ele 

está entediado? ((uma aluna fala muito baixo não se entende o que diz)) ahn? 

ele limita a fumar mas ele tá eh com companhia assim tá sentado com 
alguém? ((alguns alunos respondem ao mesmo tempo que o eu lírico está 

só)) o eu lírico aqui mesmo ele se isola e limita-se a fazer o quê? 

79. Grupo de alunos: a fumar 

80. Professora: é a/ é o que mostra o estado entediado em que ele se 
encontra... você não pode nem falar a questão da bebida ainda porque a 

bebida não foi mencionada na parte um... né? é só pro aluno perceber... é/ é 

um texto complexo até a linguagem não é a dos jovens contemporâneos de 
hoje então por isso que eu falo que o livro é uma referência pra melhor levar 

à compreensão de vocês... na segunda questão... eh:: a parte dez/ já não tá 

mais referindo à parte um do poema é à parte dez diz assim dá sequência à 
viagem pelo interior do quarto e do próprio eu e tematiza o leito do eu lírico 

em que ele sonhou noites belas e passou longas horas... na letra a... de que 

modo o eu lírico tornava as longas horas menos dolorosas com base na parte 

dez? ele fazia o que lá no quarto? dormia?  
81. Grupo de alunos: bebia... 

82. Professora: bebia 

83. Grupo de alunos: fumava 
84. Professora: fuman/ bebendo fumando... 

85. Grupo de alunos: e lendo  

86. Professora: e lendo romances... então fazia com que aquelas longas 

horas que ele né [passava ali no quarto 
87. Elza: [oh pró eu peguei tipo uma parte aqui do texto  

88. Professora: mas colocou as ações que ele representava? bebendo 

89. Elza: foi essas ações eu peguei pelo contexto aqui 
90. Professora: fala aí como é que você colocou 

91. Elza: as longas horas olvidei libando ardentes gotas de licor doirado 

esqueci-as no fumo na leitura das páginas lascivas do romance 
92. Professora: aí você vai perceber/ você pode até grifar aí oh fumo né 

licor aqui a leitura né pra focar por que que/ pra não parecer tão longas 

horas... na letra b... que sonhos/ ainda na parte dez pessoal olha... que sonhos 

criava quando estava no leito? 
93. Aluno: [lendo romances (  ) 

94. Grupo de alunas: [ser poeta 

95. Professora: ele tinha sonho de quê? 
96. Grupo de alunos: ser poeta 
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97. Professora: só ser poeta? 

98. Aluna: e ser feliz 

99. Professora: e ser feliz 
100. Ugo: como é que é professora? 

101. Elza: então vai ser como professora? ((nesse momento um aparelho de 

telefone celular toca)) 

102. Professora: (  ) celular no silencioso hein? 
103. Elza: pró [então fica como? 

104. Ugo: [como é que é a resposta aí? 

105. Professora: deixa ver se esse celular para de tocar ((todos ficam em 
silêncio, ouve-se um barulho de carro na rua próxima e o celular continua 

tocando)) 

106. Ugo: ei professora repete a resposta aí pra mim 

107. Professora: hum? 
108. Elza: como é que é a resposta? 

109. Ugo: da letra b aí 

110. Professora: você quer da letra b do segundo? 
111. Ugo: é 

112. Professora: porque da/ ((em seguida, tom mais baixo)) vai lá atender a 

porta... 
113. Ugo: como é que é a letra b? 

114. Professora: na parte dez tá perguntando aí que sonhos criava quando 

estava no leito... o eu lírico ele sonhava... ele sonhava em ser o quê que tá 

dizendo aqui na parte dez? 
115. Elza: poeta 

116. Professora: sonhava em ser...  

117. Elza: poeta  
118. Professora: e ser feliz porque ele menciona até personagens da 

literatura ele começa a povoar o mundo da fantasia e da imaginação... então 

é como se a gente percebesse assim oh professora ele só era feliz quando 
estava sonhando? perfeitamente... ele só sentia satisfação otimismo em 

sonho... né? porque ele era to/ to/ totalmente insatisfeito com o mundo real... 

e se refugiava no sonho... letra c do segundo... destaque os verbos/ ainda na 

parte dez do poema que ironicamente destroem a idealização amorosa/ que 
quando você está lendo a parte dez você percebe que ele tá mergulhado no 

mundo do sonho mas tem um/ um fragmento aí que mostra que essa 

idealização amorosa ela se rompe porque ele deixa de sonhar... qual foi a 
passagem que vocês observaram essas cenas aí dessa idealização amorosa? 

119. Elza: e eu acordava arquejando a beijar meu travesseiro? 

120. Professora: é... aspeado aí... olhe aí no fragmento do livro... tá com o 

livro? então na página oitenta e quatro tem aí e é o momento em que a gente 
percebe os versos que destroem essa idealização amorosa porque ele sai 

desse mundo da idealização e ele diz... e eu acordava arquejando ainda 

ofegante a beijar meu travesseiro? olhe aí como fica aí... o último e o 
penúltimo versos da parte dez... e eu acordava... coloca aspeado por favor 

porque vocês tão retirando um fragmento pra comprovar viu? acharam aí 

agora? ((alguns alunos falam baixo, não se entende o que dizem, mas se 
percebe que demonstram dificuldade em encontrar o fragmento citado)) na 

parte dez... parte dez... lá embaixo na parte dez... é lá embaixo... e eu 

acordava arquejando a beijar meu travesseiro último verso o penúltimo né na 

verdade... (  ) porque ele tava sonhan:do né no mundo da fantasi:a com a 
mulher que ele queri:a querendo/ sonhando em ser poeta em ser feliz daqui a 

pouco ele sonha abraçando o quê? 

121. Grupo de alunos: o travesseiro 
122. Professora: vamo lá... terceira questão...  
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123. Aluna: pera aí pró 

124. Professora: pode fazer aí... ((nesse momento a professora faz uma 

pausa mais longa enquanto espera a aluna completar sua resposta no 
caderno)) durante a viagem o eu lírico há o re/ não durante a viagem do eu 

lírico há o reconhecimento dos objetos cotidianos que formam o pequeno 

mundo do jovem e o reconhecimento neles do próprio eu de modo que a 

solidão e o desarranjo do quarto com quadros conhaque charuto livros etc. 
são um prolongamento da condição interior do eu lírico... apesar disso o 

jovem guarda em lugar especial os retratos do pai e da mãe... de acordo com 

os versos da parte DOze agora não é a décima mais é a parte dois/ doze o 
que significam os pais para ele? ((uma aluna responde, mas não se entende o 

que diz)) pois é... é tão é/ é/ sagrado no sentido de puro porque lá no final ele 

coloca isso oh... eh: na minha solidão me acharem morto não os abra 

ninguém... o local onde estavam as imagens dos pais... sobre meu peito 
lance-os em meu túmulo... mais doce será certo o dormir da noite negra 

tendo no peito essas imagens o quê? puras... então a imagem/ as imagens dos 

pais/ do pai dele e da mãe aí significam o quê? [pureza né? 
125. Grupo de alunos: [pureza 

126. Professora: serenidade... você observa que não quer nem que toque 

nessas imagens... quarta questão... os pais significam né pureza...  
127. Aluna: terceira questão? 

128. Professora: terceira questão é o significado da imagem do pai e da 

mãe... significam né a imagem/ pra ele eram imagens puras serenas... 

observe a parte catorze... já não é mais a doze é a parte catorze... nela como 
nas outras partes do poema os momentos de devaneio motivados pelo fumo 

pelo álcool e pela solidão são interrompidos por momentos de lucidez... 

devaneio é a mesma coisa que inconsciência né que está fora da consciência 
não está lúcido tá sonhando tá/ quando ele tá alcoolizado tá num mundo de 

devaneios... na letra a do quarto pede... reconheça as estrofes que revelam 

lucidez e as que revelam devaneio na parte do/ catorze ca/ catorze... onde é 
aqui na parte catorze quais versos... ou passagens aí que você percebe que o 

eu lírico tá lúcido e tem momentos aqui dentro que a gente percebe que ele 

está eh::: inconsciente 

129. Aluna: parece que chorei sinto na face uma perdida lágrima rolando 
130. Professora: esses dois versos aí caracterizam o quê consciência ou 

devaneio? 

131. Grupo de alunos: consciência 
132. Professora: consciência... muito bem... a partir daí a gente observa que 

os versos aí abaixo do que foi dito aqui ó depois de lágrimas rolando vai 

representar o que da cons/ do eu lírico? 

133. Aluno: devaneio 
134. Professora: devaneio... e ele VAI voltar à consciência onde?... não é? 

vocês não mencionaram aí os versos de consciência? os dois primeiros 

versos aí representam consciência lucidez... depois entram os versos que 
mostram pra gente que devido ao álcool ao fumo à solidão ele entra num 

estado de devaneio... mas depois ele retoma ao estado de consciência... onde 

é que tem aí?  
135. Elza: é nesse aqui? vibram-me os nervos e as artérias queimam os meus 

olhos ardentes se escurecem e no cérebro passam delírios  

136. Professora: mas aí tá falando delírios... aí vem ainda falando que ele 

começa a visualizar a imagem da mulher e aí tá no mundo ainda de quê? 
137. Aluna: devaneio 

138. Professora: de devaneio... não entrou ainda num/ num/ num estado de 

consciência... vai/ vai procurando encontrar aí... onde é que você percebe 
que ele tá lúcido?... dá uma le/ faz uma leiturazinha aí (  ) porque eh:  



101 

 

139. Aluna: na hora em que ele fala (  ) 

140. Professora: hum? 

141. Aluna: os meus olhos ardentes se escurecem 
142. Professora: ainda tá em devaneio... a colega leu aqui os meus olhos 

ardentes se escurecem e no cérebro passam delirosos assomos de poesia 

dentre a sombra vejo num leito d’ouro/ d’oiro a imagem dela palpitante que 

dorme e que suspira que seus braços me estende... ele ainda tava sonhando 
né? tava no mundo... eh: de fantasia... e eu me esquecia faz-se noite traz fogo 

e dois charutos e na mesa do estudo acende... a lâmpada... nessa estrofe final 

a gente observa que é um ou/ é um momento que a gente percebe que ele 
volta ao estado de quê?  

143. Aluno: de devaneio 

144. Professora: de lucidez...  

145. Aluno: de lucidez 
146. Professora: né então os dois primeiros e os três últimos versos 

representam o quê?... lucidez consciência do eu lírico... os versos 

intermediários representam o quê? devaneio... certo?... ele pede pra trazer o 
quê? charuto pra trazer o fogo né? pra acender a lâmpada porque ele queria 

continuar lendo... a gente percebe que nesse momento/ vocês viram lá na 

primeira parte oh que ele... pra... não perceber as longas horas no quarto 
bebia fumava e lia romances não é isso? então lá no final aí do fragmento ele 

torna a colocar faz noite traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo 

acende a lâmpada ele tá aqui: em devaneio? tá inconsciente aqui? não esses 

três últimos versos aqui da estrofe final mostram que ele tá num estado de... 
lucidez consciência  

147. Elza: é quando o efeito do álcool passa né que ele volta [à consciência 

148. Professora: [ele volta... quando o efeito do álcool passa quando ele não 
tá naquele estado profundo de solidão de tristeza aí ele volta à consciência  

149. Paloma: isso aqui é a letra b pró? 

150. Professora: letra a... letra a do quarto... olha a letra b... como num 
círculo vicioso e obsessivo que tipo de visão o eu lírico torna a ter quando 

sob o efeito do álcool? ele tem uma visão aí... 

151. Aluna: (  ) 

152. Professora: é... ele coloca/ não sei se vocês perceberam aqui que eu li 
oh e no cérebro passam delirosos assomos de poesia... dentre as sombras 

vejo num leito d’oiro a imagem dela... quem é essa imagem dela? a imagem 

da mulher... 
153. Grupo de alunos: [amada 

154. Professora: [amada... palpitante que dorme e que suspira né que seus 

braços me estende como se a mulher amada estivesse estendendo o quê? os 

braços pra ele então nesse momento aí volta-lhe à mente a imagem do quê? 
da mulher... da mulher amada... 

155. Mara: então põe o quê pró? 

156. Leda: é os três versos do... da última estrofe pró?  
157. Professora: os três últimos não... é: vejo num leito d’oiro a imagem 

dela tá vendo? achou? 

158. Leda: achei 
159. Professora: então volta-lhe à mente a imagem da mulher...  

160. Grupo de alunos: [amada 

161. Professora: [amada... quando ele novamente levado pelo álcool né  

162. Aluno: como é que é professora? 
163. Professora: volta-lhe à mente a imagem da mulher amada  

164. Mara: até onde pró? 

165. Professora: até onde fala que/ fala que a imagem dela aí retorna à sua 
visão é como se ele estivesse vendo mas na realidade ele estava o quê? 
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imaginando sonhando com a imagem dessa mulher ela não existia de carne e 

osso não só no mundo da fantasia dele provocada por conta disso né? pela 

solidão pelo álcool (  ) entendeu? volta-lhe à mente a imagem da mulher... 
amada... nesses versos aqui que a gente percebe isso oh e você percebe que 

esses versos aqui são versos em que ele ainda está num estado... de 

devaneio... letra c do quarto... pode-se entender por meio da última estrofe 

do poema que a viagem foi encerrada?... aqui no finalzinho a gente/ acabou a 
viagem do eu lírico pra... o (pátio) em que ele se encontrava dentro do seu 

próprio interior?...  

166. Grupo de alunos: não 
167. Professora: não... até o recurso aí gráfico das reticências ele pede o 

quê? oh ele pede a lâmpada pra continuar a leitura... ele pede pra acender a 

lâmpada pra continuar lendo... ele pede o quê o charuto pra continuar o quê... 

fumando... então a imagem aí oh/ a viagem ((riso)) aí não foi encerrada 
certo? pois pede pra trazer o quê? fogo charuto e pra acender a lâmpada pra 

leitura pra dar continuidade à leitura... ((ouve-se o rumor do ventilador)) o 

ventilador aí tá é perigoso  
168. Aluno: tá quebrado professora 

169. Professora: tá parecendo/  

170. Hugo: professora repete aí de novo 
171. Professora: oh tá perguntando foi encerrada sim ou não? 

172. Grupo de alunos: não  

173. Professora: não... a viagem vai continuar porque ele pede pra trazer o 

quê? fogo... oh aqui oh traz fogo charutos e acende a lâmpada eu entendi que 
acender essa lâmpada é pra continuar o quê gente? 

174. Grupo de alunos: lendo 

175. Professora.: porque ele gostava né de ficar (  ) de ler romances então 
ele ia continuar ainda né viajando ainda embriagado... quinta questão... 

certos traços do eu lírico presentes nesse poema... eu queria que vocês 

grifassem até quem tá com o livro aí oh... pessimismo isolamento fantasias 
devaneios são traços característicos dessa geração... não são exclusivos de 

Álvares de Azevedo mas são característicos de qual geração? 

ultrarromantismo... vocês não vão poder associar essas características à 

primeira geração vão? a primeira geração não trabalha a visão otimista do 
Brasil a natureza bela perfeita? o índio como elemento né natural perfeito do 

Brasil? é totalmente o inverso da segunda geração então por isso que eu peço 

pra destacar isso aí como forma de alertar vocês... eles faziam parte do modo 
como esses poetas expressavam seu inconformismo diante do mundo... esse 

pessimismo nos textos na poesia eh:: esse isolamento na fantasia que era 

uma insatisfação que o poeta tinha eh: em relação ao mundo em que ele 

vivia... aí diz embora Ideias íntimas seja um poema subjetivo e egocêntrico/ 
subjetivo porque trata-se de um poema de linguagem expressiva e pessoal 

né? é possível dizer que tem também uma conotação social? isso que tá 

acontecendo na vida desse/ desse eu lírico aí é: é normal dele mesmo ou é 
provocado por alguma coisa? esse isolamento esse pessimismo só é feliz no 

sonho tem uma conotação social essa/ essa/ essa... afirmação aqui?... vocês 

colocaram o quê aí na resposta dessa questão?... não sei se eu comentei na 
aula passada tem uma conotação social o que eu acabei de dizer... ele... 

mergulhava nesse mundo interior dele próprio pra poder fuGIR do mundo 

em que ele/ no qual ele vivia... ele representa isso aí numa insatisfação com 

o mundo burguês... então por isso que diz que/ que: há o quê? há sim uma 
postura... uma conotação social... por quê? porque o eu lírico demonstra uma 

insatisfação com o mundo... em relação ao mundo... em que vivia então por 

causa disso a gente vai perceber que a participação política dos escritores 
daquela época só vai começar a existir a surgir a partir da geração que a 
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gente vai trabalhar na sexta-feira que é a terceira geração... NEsse momento 

aqui a gente percebe uma relação de muito inconforMISmo né? diante da 

realidade em que ele vivia e por causa disso ele merguLHAva nesse 
isolamento nesse pessimismo nessa proFUNda melancolia como um refúgio 

dessa realidade... certo? mas a participação política mesmo dos escritores 

PRINcipalmente a gente vai ver Castro Alves começa a partir da terceira 

geração...  
176. Aluna: oh pró ele tem uma conotação social porque (  ) 

177. Professora: revela uma insatisfação né?... em relação ao mundo 

burguês... olha gente essa música que eu pedi desde a semana passada pra 
vocês trazerem já é uma música que vai introduzir a terceira e última geração 

do romantismo só vou trabalhar e analisá-la na sexta-feira viu? tchau... 

((vários membros do grupo começam a conversar todos ao mesmo tempo, 

alunos que conversam entre si, outros que se dirigem à professora)) tchau 
pessoal 

 

Também nesse grupo a professora se vale da substituição lexical para esclarecer o 

significado de termos que ela considera difíceis para os alunos. No turno 128, por exemplo, 

além de definir devaneio como “a mesma coisa que inconsciência”, ela aponta o estar 

alcoolizado como exemplo de um estado de devaneio:  

 

128. Professora: [...] observe a parte catorze... já não é mais a doze é a parte 

catorze... nela como nas outras partes do poema os momentos de devaneio 

motivados pelo fumo pelo álcool e pela solidão são interrompidos por 

momentos de lucidez... devaneio é a mesma coisa que inconsciência né que 
está fora da consciência não está lúcido tá sonhando tá/ quando ele tá 

alcoolizado tá num mundo de devaneios... 

 

Além disso, a professora também intercala a leitura dos enunciados das várias 

atividades com explicações acerca do seu conteúdo ou da linguagem utilizada na sua 

elaboração, no intuito de tornar mais claro para os alunos o conteúdo dos textos lidos ou ainda 

manter a atenção deles durante as leituras. Nesse mesmo turno 128, no início do fragmento 

que acabamos de citar, temos um exemplo dessa ocorrência. A professora está lendo o 

enunciado da questão, presente no livro didático: “observe a parte catorze...”, em seguida, 

acrescenta como explicação “já não é mais a doze é a parte catorze”, para depois retomar a 

leitura onde interrompera: “nela como nas outras partes do poema os momentos de devaneio 

motivados pelo fumo pelo álcool e pela solidão são interrompidos por momentos de 

lucidez...”. 

Em alguns casos, porém, essa explicação parece ser extensa para os alunos, 

porque estes pedem, às vezes, uma resposta sucinta. Vejamos dois casos em que isso 

acontece. No primeiro caso, destacamos a interação verbal desenvolvida entre os turnos 128 e 

150 da aula do dia doze de março no turno vespertino. Nesse fragmento, busca-se a resposta 
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para uma questão do livro didático, a qual pede que os alunos reconheçam as passagens que 

revelam lucidez do eu lírico e aquelas que revelam seu devaneio na parte catorze do poema. 

Depois de vários comentários explicativos acerca dessa questão, vemos no turno 149, uma 

aluna que pergunta: “isso aqui é a letra b pró?”. No turno seguinte, a professora esclarece a 

dúvida da aluna, afirmando que se trata ainda da “letra a... letra a do quarto”. 

O segundo caso ocorre durante a correção da resposta para a segunda parte da 

quarta questão, que a professora introduz logo a seguir, ainda no turno 150. Depois de a 

professora ter lido a pergunta do livro didático, uma aluna dá uma resposta que resulta 

incompreensível na gravação. A seguir, a professora acrescenta: “é... ele coloca/ não sei se 

vocês perceberam aqui que eu li oh e no cérebro passam delirosos assomos de poesia... dentre 

as sombras vejo num leito d’oiro a imagem dela... quem é essa imagem dela?”. E, logo após 

perguntar, sem dar nenhuma pausa, começa a dizer a resposta: “a  imagem da mulher...”, faz 

uma pausa para que os alunos completem e conclui em uníssono com eles: “[amada...”. 

Embora seja essa a resposta que a professora esperava, ela continua a ler e comentar o 

fragmento do poema: “palpitante que dorme e que suspira né que seus braços me estende 

como se a mulher amada estivesse estendendo o quê? os braços pra ele então nesse momento 

aí volta-lhe à mente a imagem do quê? da mulher... da mulher amada...”. Diante disso, uma 

aluna pergunta: “então põe o quê pró?”, dando a entender que, apesar da explicação detalhada 

fornecida pela professora, ela queria era saber exatamente qual resposta deveria escrever no 

seu caderno. No turno seguinte, outra aluna também demonstra não ter entendido bem como 

responder a tal questão, porque pergunta: “é os três versos do... da última estrofe pró?”, ao 

que a professora responde não:  

 

157. Professora: os três últimos não... é: vejo num leito d’oiro a imagem 

dela tá vendo? achou? 
158. Leda: achei 

159. Professora: então volta-lhe à mente a imagem da mulher...  

160. Grupo de alunos: [amada 
161. Professora: [amada... quando ele novamente levado pelo álcool né  

162. Aluno: como é que é professora? 

163. Professora: volta-lhe à mente a imagem da mulher amada  

164. Mara: até onde pró? 
165. Professora: até onde fala que/ fala que a imagem dela aí retorna à sua 

visão é como se ele estivesse vendo mas na realidade ele estava o quê? 

imaginando sonhando com a imagem dessa mulher ela não existia de carne e 
osso não só no mundo da fantasia dele provocada por conta disso né? pela 

solidão pelo álcool (  ) entendeu? volta-lhe à mente a imagem da mulher... 

amada... nesses versos aqui que a gente percebe isso oh e você percebe que 

esses versos aqui são versos em que ele ainda está num estado... de 
devaneio... 
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No turno 162, mais um aluno demonstra não ter ainda entendido o que deveria 

escrever como resposta dessa questão, porque pergunta “como é que é professora?’ e esta, 

então, repete uma vez mais “volta-lhe à mente a imagem da mulher amada”, seguida por outra 

aluna que solicita mais um esclarecimento: “até onde pró?”. Vemos, assim, que, nesse grupo, 

as explicações, embora repetidas e solicitando (e no mais das vezes obtendo) a participação 

dos alunos, não são suficientes para que estes se sintam seguros ao produzir as próprias 

respostas e peçam sempre a confirmação da professora ou, como nesses casos analisados, não 

apenas a confirmação, mas esperam que ela diga exatamente o que devem escrever. 

Esse modo de os alunos interagirem com a professora, buscando nela a avaliação 

e confirmação de suas respostas, nos conduz novamente ao modo como Matencio (2001) 

tematiza a interação entre professor e alunos na sala de aula, por nós abordada na seção 3.4 

deste trabalho e que apresenta o professor como informador, animador e avaliador. Tal 

interação se dá por meio da conhecida estrutura ternária Iniciação–Resposta–Avaliação, sendo 

que o primeiro e o terceiro movimentos estão ordinariamente a cargo do professor. Os sujeitos 

da pesquisa que ora tematizamos, de acordo com nossa leitura dos dados, demonstram utilizar 

essa estrutura nas suas interações e tanto os alunos quanto a professora consideram importante 

a avaliação que esta faz das respostas daqueles. 

A última ocorrência de explicação nessa aula se dá quase na sua conclusão, 

quando estão tratando da última questão da atividade. A professora novamente intercala 

leitura e comentário: “aí diz embora Ideias íntimas seja um poema subjetivo e egocêntrico/ 

subjetivo porque trata-se de um poema de linguagem expressiva e pessoal né? é possível dizer 

que tem também uma conotação social?”. Nesse caso, diferente de como havia feito ao 

corrigir essa mesma questão no turno matutino, ela introduz um comentário acerca do 

significado do termo subjetivo, numa referência à primeira aula sobre o Romantismo, na qual 

explicou as características principais desse movimento literário, incluindo a presença do 

subjetivismo nas várias manifestações artístico-literárias. 

Para concluir essa análise do cronótopo da aprendizagem no corpus da pesquisa, 

dirigimos nosso olhar para a interação didática em duas aulas de Língua Portuguesa cujo 

conteúdo era gramática em ambas as turmas. Trata-se da primeira aula de gramática do ano, 

em que a professora apresentou o programa de estudos gramaticais para a série, definindo o 

que seria estudado em cada unidade e já introduziu o primeiro conteúdo da primeira unidade, 

o substantivo. 

Na aula do turno matutino, ocorrida no dia catorze de março, identificamos sete 

seções, ao passo que na aula do turno vespertino, resultado desse mesmo planejamento e 
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realizada no dia vinte e oito de março, identificamos não sete, mas quatro seções. No turno 

matutino a introdução do conteúdo gramatical aconteceu na quinta seção da aula, do turno 124 

ao turno 174, enquanto no vespertino isso se deu na terceira seção, que se estendeu do turno 

79 até o turno 143. 

No turno matutino, a professora tenta concluir, no turno 97, a discussão que 

analisamos anteriormente como o cronótopo da formação humana, para introduzir o conteúdo 

gramatical planejado, mas não consegue fazê-lo, porque os alunos querem continuar a 

discussão e falam vários ao mesmo tempo. Uma aluna, então, aproveita a oportunidade para 

introduzir outro assunto:  

 

103. Mariluz: oh pró deixa eu perguntar aqui? 

104. Professora: hum  
105. Mariluz: oh pró por que é que: no ensino médio não tem aula de 

redação no primeiro e no segundo?  

106. Professora: essa é:: 
107. Mariluz: se é tão importante? ((dá mais ênfase à voz ao complementar 

a pergunta nesse turno)) 

 

Assim, inicia-se uma discussão do currículo do ensino médio, durante a qual a 

professora argumenta que os conhecimentos necessários para a produção textual são 

trabalhados durante todo o período escolar, mesmo naqueles anos/séries em que não há uma 

disciplina específica chamada Redação ou Produção Textual e que ela inclusive chama a 

atenção dos alunos para esses aspectos da produção de textos no cotidiano de suas aulas. 

Diante da insistência da aluna na inserção de tal disciplina no currículo, a professora 

argumenta que a carga horária não dá para fazer isso. 

A aluna, por sua vez, critica a compartimentação dos conhecimentos quando 

pergunta, logo no início da discussão: “109. Mariluz: olha só e não é melhor em vez de ver 

tudo isso separado incluir a redação nas matérias? porque eu acho assim [(  )]”. E não 

conseguimos recuperar o que ela disse em seguida, porque a professora toma novamente a 

palavra para dizer que “o conceito técnico [...] de produção textual trabalha-se em Língua 

Portuguesa”. Esse debate continua até o turno 124 quando, conforme já afirmamos, a 

professora consegue concluir essa seção e introduzir a que tratará do conteúdo gramatical 

programado. 

Nas duas turmas, ao expor o conteúdo, a professora solicita a participação dos 

alunos, muitas vezes com perguntas orientadoras, como anteriormente citado, outras vezes 

com frases que ela interrompe para que os alunos as completem com uma palavra ou pouco 
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mais que isso. Essa participação ocorre mais no grupo do turno matutino do que entre seus 

colegas do vespertino. Neste grupo, quando respondem, eles o fazem num tom de voz muito 

baixo, muitas vezes inaudível, e tendem a falar em voz baixa entre si mais do que dirigir-se à 

professora.  

Além de solicitar a participação dos alunos, a fim de produzir uma exposição 

dialogada do conteúdo, a professora também utiliza o quadro para elaborar esquemas que 

facilitem a visualização dos conteúdos pelos alunos. Temos, a seguir, algumas fotos que 

ilustram tais esquemas por ela elaborados durante a aula de vinte e oito de março no 

vespertino e que foram os mesmos apresentados no dia catorze de março no matutino: 

Foto 1 – Início da construção do esquema para revisar as classes de palavras
23

 

 

Fonte: foto da autora 

Foto 2 – Esquema de revisão das classes de palavras
24

 

 
                                                
23 O nome da escola, que aparecia na fotografia antes da data, foi ocultado para preservar a identidade do local. 
24 O nome da escola foi ocultado para preservar a identidade do local.  
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Fonte: foto da autora 

Foto 3 – Esquema de análise morfossintática de um período  

 

Fonte: foto da autora 

Como se vê pelos esquemas acima reproduzidos, a professora iniciou a aula, em 

ambas as turmas, relembrando com os alunos as dez classes de palavras divididas em dois 

grupos, a saber, seis variáveis e quatro invariáveis. Em seguida, escreveu no quadro o período 

“Os alunos estão atentos” e o analisou juntamente com os alunos, inicialmente identificando a 

classe morfológica de cada palavra que o compunha e, em seguida, a função de cada uma 

dessas palavras no período em questão. 

Vejamos, então, a transcrição das seções que constituem o cronótopo da 

aprendizagem nas duas turmas para, em seguida, apontarmos outras semelhanças e/ou 

diferenças entre ambas. Ainda uma vez, apresentamos primeiro a turma do matutino e, a 

seguir, a do vespertino. 

Seção 5 – Encerramento da discussão do currículo e introdução do conteúdo 

gramatical 

 

124. Professora: [mas aí é que tá] aí é que o estudante tem que refletir a 
respeito isso é um vício de linguagem uma oralidade e que não caracteriza né 

de forma alguma o texto escrito não pode levar (  )... aí você tem que ter/ 

estudar e trabalhar aí porque o correto da sua redação é um treino também né 
você pode até falar mas você não pode escrever da forma como você fala... 

vamos aqui ver assim as primeiras informações a respeito do primeiro grupo 

de categorias gramaticas qualquer dúvida pode perguntar porque primeiro eu 
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não quero dar aquela aula maçante de gramática falando das categorias 

gramaticais eu quero trabalhar essas categorias gramaticais contextualizadas 

né nas letras musicais que eu vou pedir pra vocês trazerem eh:: na língua 
portuguesa as classes gramaticais formam a quantidade de dez classes 

gramaticais vou até colocar aqui ó são dez... dessas dez classes gramaticais 

está presente no nosso discurso né na nossa fala ela pode ser classificada 

ainda subdividida em duas variáveis e invariáveis... o próprio nome variáveis 
já dá um sentido pra gente de quê? o que é que vai acontecer com essas 

palavras? ela vai sofrer o quê? ((começa a escrever no quadro)) 

125. Paulo: variação 
126. Professora: variação... pode sofrer variação de gênero de número de 

grau A depender das categorias gramaticais... só que nessas/ com o 

planejamento da segunda série do ensino médio essas categorias vão ser 

revisadas durante o ano todo... por exemplo quais são as categorias 
variáveis... que sofrem variações? o substantivo.... artigo eu vou colocar na 

ordem que a gente vai trabalhar durante o ano falou qual Mari? adjetivo 

também... essas três primeiras aqui ó vão ser as três classes de palavras 
variáveis que a gente vai trabalhar nessa unidade que é a primeira unidade né 

desse ano... [depois vem adjetivo... pronome]... e verbo ((enquanto lista as 

classes variáveis vai escrevendo-as no quadro)) 
127. Aluna: [eu tou usando... EU tou usando uh toma] ((a aluna se dirige a 

um colega, devolvendo contrariada uma caneta deste que estava usando)) 

128. Professora: o adjetivo pronome.. segunda unidade... o verbo só verbo 

terceira unidade trabalhar o projeto cantar o verbo aí é onde a gente vai 
mesmo cantar o verbo através das músicas né do reconhecimento das 

diferentes flexões do verbo dentro das letras musicais... é muito bacana o 

aluno gosta... ele vai chegar e vai aprender/ aprender não revisar né o 
conhecimento de verbo reconhecendo no contexto da música... das dez tem 

seis aqui sobram quantas agora? ((enquanto fala, escreve o esquema no 

quadro)) 
129. Aluno: quatro 

130. Professora: são seis variáveis e quatro... invariáveis que é o advérbio... 

131. Paulo: vai escrever alguma coisa aí na frente? ((referindo-se ao 

esquema do quadro que está copiando no caderno)) 
132. Professora: não por enquanto não ((um momento de silêncio na sala, 

ouve-se só o barulho dos alunos no corredor. A professora continua a 

escrever o esquema no quadro e os alunos o copiam em seus cadernos)) 
133. Mariluz: e esse aí pró (a gente vai ver) em qual unidade? 

134. Professora: quarta unidade 

135. Mariluz: com o verbo... 

136. Professora: não... primeira unidade segunda unidade terceira e quarta 
unidade... ((enquanto fala, assinala no quadro as classes planejadas para o 

estudo em cada unidade)) só que quando vocês têm eh começam a ter 

contato com essas categorias gramaticais são nos anos iniciais da vida na 
escola né? de uma forma mais elementar e cada vez mais tentando 

reconhecer assim palavras dentro do contexto... saber o motivo e finalidade 

por que surgiu essas palavras... elas surgiram com qual propósito né? dar 
nomes... nomear... nomear seres objetos ações sentimentos né os mais 

variados possíveis... só que quando você começa eh: a reconhecer o 

substantivo/ ele é importante assim como as outras categorias gramaticais? é 

a mesma coisa quando eu fiz uma/ um dia eu/ eu/ eu fiz tipo uma brincadeira 
falei assim ó meu celular é de última geração... aí eu falei... meus óculos 

estão precisando ser trocados... aí eu coloquei assim... eh:: Mariluz... está... 

pensativa hoje... Sueli... também tá atenta... ((enquanto fala do celular mostra 
aos alunos sua garrafa de água; ao se referir aos óculos mostra o marcador 
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do quadro; aponta para duas alunas trocando propositalmente seus nomes)) 

eu fiz isso (e eles disseram assim) professora você tá maluca? falando com 

esse/ troCANdo o nome dos seres dos objetos de modo que eles pudessem 
reconhecer que é importante a gente saber e reconhecer os nomes que são 

atribuídos às palavras de um modo geral... é uma convenção convencionou... 

as pessoas a escreverem nomes próprios né entidades situaçõ/ lugares e aí 

você observa que os objetos que também/ quando não têm um uso eh/ 
quando você não emprega essas palavras de maneira lógica causa TODO um 

conflito né na/ na maneira da gente pensar e reconhecer entenDER o que tá 

sendo apresentado... será por que é que eu gosto de colocar isso pra vocês 
perceberem que É importante a gente aprender as categorias gramaticais? é a 

mesma forma que uma aluna às vezes estuda pega uma prova pra responder 

morreu de estudar... se dedicou assim ó pró estudei bastante mas não SEI por 

que é que eu me saí mal na prova de Biologia ou na prova de Matemática ou 
na prova de Português... porque eu acho que há uma... uma forma errada de 

interpretar a questão e que muitas vezes gera um problema que são 

resultados de um conceito (de prova né que traz novas funções) satisfatórias 
porque eu acho que o aluno ele precisa não é questão de decorar é de 

entender porque isso tem que tá assim presente dentro da gente como eh o ar 

que a gente respira pra viver por exemplo a água que a gente precisa beber 
pra matar a sede... e às vezes eu acho que o jovem hoje em dia parece que 

toma isso de uma forma muito assim... eh sem importância pra/ renegando o 

valor necessário quer decorar pra fazer a prova pra ter aquela nota mas não 

quer entender o porquê de se fazer assim... QUANTAS vezes você fala 
assim POxa ((depois de dizer “poxa” bate uma mão contra a outra, fazendo 

uma expressão de contrariedade)) era isso aqui eu saBIa que era isso aqui 

por que é que eu respondi outro/ outra questão?... assim... e a interpretação 
ela surge a partir de REconhecimentos dos TERmos que aparecem na... 

questão e aí você vai interpretar e tentar pensar algo pra responder aquilo 

que foi questionado certo? não é meramente gente reconhecer a palavra 
enquanto forma... enquanto classe morfologicamente falando... eu coloco 

assim ó os alunos... os... alunos... estão... atentos... ((escreve no quadro a 

frase “os alunos estão atentos”)) preste atenção... pra você perceber que 

AQUI passa uma informação que você POde compreender isso... primeiro 
precisa haver uma organização das palavras na oração... de modo que elas 

podem ser dispostas a transmitir um sentido lógico pra gente... e também 

tentar entender que o papel daquela palavra dentro daquela oração também 
traz uma/ é relacionada com outros termos e vai passar uma informação pra 

gente... vocês poderiam reconhecer as CLASses só as classes de palavras 

presentes nesse/ nessa oração assim comum simples que eu fiz aqui? ó os é o 

quê?  
137. Grupo de alunos: artigo 

138. Professora: arti::go... alunos? 

139. Grupo de alunos: substantivo 
140. Professora: substanti::vo... estão? 

141. Grupo de alunos: verbo 

142. Professora: ver::bo... atentos? 
143. Grupo de alunos: adjetivo 

144. Professora: adjetivo... (  ) e se viesse assim estão... os... alunos... 

atentos... alunos... se a gente DEsorganizasse isso... vocês poderiam 

reconhecer as classes de palavras mas vocês enTENdeRIam o sentido da 
oração?... porque ela não tava estruturada de forma né correta adequada 

passando uma/ uma compreensão pra gente... então não é só a questão de 

decorar tá bom passou essa fase de deco/ de decorar coisas né?... mas 
quando você observa aqui a organização das categorias gramaticais aqui vai 
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passar um sentido lógico pra gente no que tá discutindo a gente pode estudar 

agora no ensino médio a gente aprofunda mais isso pra tentar fazer/ e no 

ensino fundamental também sétima oitava série já começa a:: incluir essas 
informações que é a função sinTÁtica dos termos da oração... se você sabe 

que os é artigo que alunos é substantivo como categoria gramatical qual é a 

funÇÃO que essas palavras exercem aqui dentro desse contexto? aí é outra 

questão que tem que ser analisada o aluno precisa compreender isso... e 
quando eu chego na segunda série pra falar isso meu-Deus-do-céu é um caos 

total porque não sabe o que é que é um adjunto não sabe o que é um sujeito... 

o sujeito é composto por quê... quem aqui fazer/ relacionar essas palavras 
entre si vai encontrar a função delas sintaticamente dentro da oração... quem 

estão atentos? 

145. Grupo de alunos: os alunos 

146. Professora: vocês vão ter a resposta que são quem? [os alunos] 
147. Grupo de alunos: [os alunos] 

148. Professora: essas palavras aqui as duas os alunos exercem função 

sintática de quê? 
149. Grupo de alunos: sujeito ((os alunos que respondem o fazem em voz 

muito baixa que quase não se ouve)) 

150. Professora: quais são os elementos fala... alguém falou aí? 
151. Aluno: sujeito ((em voz baixa)) 

152. Professora: alto... fala... alto 

153. Aluno: sujeito ((em voz alta e firme)) 

154. Professora: ah sim... sujeito não é classe gramatical não... sujeito é a 
função que essas classes gramaticais que é o artigo e o substantivo exercem 

aqui nesse contexto... quando você reconhece o sujeito a oração... e/ e/ e o 

restante da oração é classificado como o quê? ((alguns alunos falam em voz 
baixa algo que não se entende e uma aluna ri)) 

155. Aluna: predicado 

156. Professora: quais são os elementos assim essenciais da oração? o 
sujeito e o que mais? 

157. Grupo de alunos: predicado 

158. Professora: predicado... ó... eu tou colocando isso aqui pra gente sair 

daquela mesmice e tentar decorar palavrinha enquanto categoria... é 
necessário que reconheça a categoria e que disso aí você... no momento em 

que você tiver fazendo a redaçã::o que você possa estruturar de maneira 

lógica a oração/ o período que você tá construin::do né? e que faça sentido 
lógico quando for lida e que você escreveu aí é gramática... necessidade de 

aprender a gramática... sujeito e predicado... só que DENtro do sujeito que é 

formado pelo artigo os e pelo substantivo alunos tem algo mais que a gente 

pode reconhecer e fragmentar... qual é a palavra mais importante dentro do 
sujeito dessa frase? é os ou alunos? 

159. Grupo de alunos: alunos alunos 

160. Professora: então alunos aqui... alunos aqui que é o substantivo tá 
exercendo a função de núcleo do sujeito que é a palavra principal dentro do 

sujeito certo? esse os aqui tem hora que eu falo assim qual é o núcleo do 

sujeito? o aluno os alunos ((pela entonação das últimas quatro palavras, 
percebe-se que a professora quis dizer: “o aluno afirma/diz/responde que é 

os alunos”)) 

161. Aluno: nã::o 

162. Professora: qual é a palavra/ o sujeito é formado por os alunos mas 
qual é a palavra principal? aluno/ o núcleo é alunos... daí tira a informação... 

professora artigo pode representar núcleo do sujeito? não... o artigo é uma 

classe de palavra que ele acomPAnha o substantivo né pode acompanhar um 
pronome pode acompanhar o verbo para especificar essas palavras... e não 
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pra transmitir um sentido né mais preciso... então esse os aqui representado 

por aquele/ o artigo vai exercer a função sintática aqui de adjunto adnominal 

porque está acompanhando o quê? alunos que é a palavra principal 
analisando aí os termos sintaticamente falando... sabem fazer isso? 

aprenderam fazer isso? sétima oitava série des/ desde a s/ quinta sexta 

começa... tão lembrando isso que eu tou falando aqui? depois que você for 

analisar a outra palavra estão vocês falaram aí pra mim que é verbo... que 
verbo é esse? ele tá tendo uma função de quê? 

163. Grupo de alunos: verbo estar 

164. Professora: verbo estar... ele tá tendo uma função como se fosse uma 
ponte pra ligar o sujeito ao adjetivo atentos ele vai ter a função de verbo de 

quê? de ligação... nesse caso aqui... porque o adjetivo atentos aqui/ quem é 

que são atentos gente? 

165. Grupo de alunos: os alunos os alunos 
166. Professora: os alunos tá onde? 

167. Grupo de alunos: no sujeito 

168. Professora: no sujeito... tá atribuindo uma característica ao sujeito 
portanto atentos como adjetivo aqui que vocês vão ver a partir da segunda 

unidade (  ) tá exercendo função sintática de predicativo do... 

169. Grupo de alunos: sujeito 
170. Professora: sujeito... só que aqui tá um adjetivo mas poderia ser... um 

substantivo aqui que o substantivo também pode ser núcleo de predicativo 

do sujeito... predicativo do objeto... objeto direto... objeto indireto certo? 

então eh:: eh: agente da passiva... então a gente observa que são informações 
que o aluno que chega na segunda série do ensino médio tem que trazer 

consigo porque senão... certo? ((alguns alunos conversam)) posso apagar 

essa parte aqui? 
171. Grupo de alunos: pode ((enquanto a professora apaga o quadro 

aumenta um pouco o volume das conversas entre os alunos, mas não se 

entende o que dizem porque falam baixo e muitos ao mesmo tempo)) 
172. Professora: anota ali ó só pra vocês observarem aqui eh:: foi uma 

ilustração que eu fiz pra tentar eh:: identifi/ mostrar pra vocês que no:: no 

período existe a presença de categorias gramatica::is cada uma delas sendo 

organizada em maneira lógica para transmitir uma informação... se elas 
estiverem dispostas de maneira aleatória não vão passar uma/ uma/ um 

sentido lógico e compreensão para o leitor... aí não dava pra abarcar tudo... 

coloca esse exemplo aqui pra você ver... eu acho/ vocês/ sejam sinceros aqui 
lembrava desse conteúdo gente? ((aponta para a frase que acabou de explicar 

e que está no quadro com todas as anotações de cada função sintática)) 

173. Aluno: eu lembrei 

174. Professora: porque vocês não vão ver isso agora/ eu/ eu não tenho 
condições assim de aprofundar mais informações eu vou mostrar através do 

contexto dos trabalhos que a gente vai fazer e as atividades... agora mesmo 

no livro aqui ó... deixa ver a página direitinho aqui pra eu falar pra vocês... 
várias atividades que vocês irão fazer com base nesse estudo... você vai ter 

que chegar em casa vai ler vai reconhecer o que é que é ser substantivo que 

eu vou colocar até no cronograma (  ) 

 

O turno 124, que inicia esta seção, é também a conclusão da seção anterior, na 

qual se efetivou uma discussão acerca do currículo, iniciada por uma aluna. A professora 

encerra tal discussão ao afirmar “você pode até falar mas você não pode escrever da forma 

como você fala...” e, logo após uma pausa breve, introduz a seção seguinte: “vamos aqui ver 
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assim as primeiras informações a respeito do primeiro grupo de categorias gramaticais 

qualquer dúvida pode perguntar”.  

Nesta seção percebemos novamente a utilização de perguntas orientadoras que 

conduzem o olhar do aluno, como se observa já no início da interação, entre os turnos 124 e 

126, quando a professora diz: “o próprio nome variáveis já dá um sentido pra gente de quê? o 

que é que vai acontecer com essas palavras? ela vai sofrer o quê?” e um aluno responde 

“variação”, tendo sua resposta confirmada pela professora “variação... pode sofrer variação de 

gênero de número de grau A depender das categorias gramaticais...”. Além disso, há também 

a presença de afirmações iniciadas pela professora e suspensas para que os alunos as 

completem, como encontramos nos turnos 168 e 169. A professora diz: “portanto atentos 

como adjetivo aqui que vocês vão ver a partir da segunda unidade (  ) tá exercendo função 

sintática de predicativo do...” e tem sua afirmação completada por um grupo de alunos que 

acrescenta: “sujeito”. 

Como observamos anteriormente neste texto, e como a professora afirmou na 

entrevista que nos concedeu, a turma do matutino participa mais das aulas e fala mais alto que 

a turma do vespertino. No entanto, nessa aula que estamos analisando, houve uma ocorrência 

que fugiu a essa regra, ou seja, um grupo de alunos, ao responder a uma pergunta da 

professora, o faz em voz muito baixa, quase inaudível, e ela insiste para que falem mais alto, 

mas o grupo não repete a resposta – apenas um aluno o faz e, mesmo assim, ainda em voz 

baixa.  

 

148. Professora: essas palavras aqui as duas os alunos exercem função 

sintática de quê? 

149. Grupo de alunos: sujeito ((os alunos que respondem o fazem em voz 

muito baixa que quase não se ouve)) 
150. Professora: quais são os elementos fala... alguém falou aí? 

151. Aluno: sujeito ((em voz baixa)) 

152. Professora: alto... fala... alto 
153. Aluno: sujeito ((em voz alta e firme)) 

154. Professora: ah sim... sujeito não é classe gramatical não... sujeito é a 

função que essas classes gramaticais que é o artigo e o substantivo exercem 

aqui nesse contexto... quando você reconhece o sujeito a oração... e/ e/ e o 
restante da oração é classificado como o quê? ((alguns alunos falam em voz 

baixa algo que não se entende e uma aluna ri)) 

155. Aluna: predicado 

 

A professora havia acabado de fazer a análise morfológica do período “Os alunos 

estão atentos” e começava a analisá-lo sintaticamente. A turma até então participava da aula 

como costumeiramente o fazia: a maior parte dos alunos participava apenas copiando no 
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caderno os esquemas que a professora fazia no quadro enquanto explicava, ao passo que 

alguns respondiam também a suas perguntas. Nesse momento, porém, eles o fazem em um 

tom de voz muito baixo, diferente do que habitualmente utilizavam, o que ocorre duas vezes. 

Na segunda, porém, a professora não chega a pedir que falem mais alto, porque antes que o 

faça uma aluna ri e responde em voz alta o que a professora havia perguntado. 

Quando a professora conclui a explicação acerca da análise morfossintática do 

período, pega o livro para ver qual a página das atividades que os alunos deveriam fazer e um 

aluno aproveita a deixa para perguntar se já havia prova marcada. Abre-se, então, uma 

discussão a respeito da avaliação, em que os alunos queriam saber se os estudos acerca do 

Romantismo entrariam na prova de gramática, se haveria “prova de romance”, qual romance 

deveriam ler, a data de tal prova, entre outras coisas. Nesse momento a conversa ganha corpo, 

vários alunos começam a falar ao mesmo tempo e já não se entende o que dizem, até que a 

professora ergue sua voz acima das demais e informa ter feito no quadro um esquema da 

classificação e formação do substantivo, pede novamente a letra da música Aquarela de 

Toquinho para identificarem juntos os substantivos nela presentes na aula seguinte e, 

enquanto os alunos continuam conversando, sai da sala. 

A seguir, temos o cronótopo da aprendizagem na aula de gramática do turno 

vespertino, ocorrida no dia vinte e oito de março.  

Seção 3 – Introdução do conteúdo  

 

79. Professora: a gente... eh como a gente fez (  ) da apresentação dos 

trabalhos (  ) a gente vai começar a aula de hoje conhecendo gramática 

porque:: uma aula né a outra aula foi eh:: vai ser feito um trabalho de 
conscientização sobre o perfil dos alunos que vão assumir o papel de líderes 

né de liderança aqui representando a sala... então esse primeiro horário vai 

ser destinado à aula de LP mesmo gramática e no segundo horário nós 
vamos formar uns grupos aqui na sala certo?... ((ouve-se o arrastar de uma 

carteira, algumas conversas em voz baixa entre os alunos)) a gente vai tentar/ 

vou falar/ vou até usar o termo assim tentar eh:: (assumir) um planejamento 

né do que foi planejado para a primeira unidade em relação à gramática e em 
relação à literatura (  ) só falta a avaliação... porque são três categorias 

gramaticais a unidade termina no dia dezesseis de abril né e a gente vai 

tentar atingir até o momento do dia dezesseis de abril pra encerrar né as 
informações que foram/ os conteúdos que foram planejados pra serem 

desenvolvidos... mas teve problema de horário no início do ano eh teve a 

minha ausência teve paralisação e uma série de fatores aí que às vezes 
impede a gente de tentar né? cumprir mas não significa que a gente não vai 

dar andamento ao que foi planejado (  ) a gente vai fazer uma revisão... olha 

gente vocês não vão ver eu/ não vão ouvir falar nada de novo aqui por 

enquanto... mesmo porque quando a gente chega né na primeira série do 
ensino médio a gente começa a rever conteúdos que já foram dados né no 

ensino fundamental... (  ) até a conclusão do ensino fundamental que é o 
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nono ano... só que o se/ a segunda série do ensino médio/ o planejamento 

está voltado pra: uma revisão vamos dizer assim das categorias gramaticais 

como forma de fundamentar o conhecimento de vocês de maneira mais 
aprofundada pra trabalhar com a sintaxe propriamente dita né? e o aluno que 

passa pro ensino médio ele é mais maduro ele é mais... focado e aí tenta cada 

vez ampliar mais ainda o conhecimento... as classes de palavras ou 

categorias gramaticais da língua portuguesa formam DEZ classes que são 
dez palavras... só que essas dez categorias gramaticais elas são divididas em 

classes de palavras que são variáveis... e invariáveis... ((enquanto fala a 

professora escreve no quadro um esquema da sua explicação)) o próprio 
nome já nos responde/ eu falo assim variáveis passa a ideia de que pra 

gente? de variação:o de mudan:ça... que não é fixo né apresenta flexão 

vamos dizer assim... e as invariáveis o contrário... então dessas dez 

categorias gramaticais quais são as classes de palavra que sofrem flexão de 
gênero de número né singular plural masculino feminino aumentativo 

diminutivo né a/ a depender de (  ) de pessoa né... e aí você vai observar que 

das dez tem algumas que sofrem essa variação... muitas delas/ eh algumas 
delas são seis ao todo oh substantivo... ((continua a escrita do esquema no 

quadro)) é uma classe de palavra variável... artigo... também... nem todas 

sofrem a mesma variação né? aí a gente vai ver isso no decorrer do ano 
sendo que essas três primeiras aqui se vocês pegarem aí o conteúdo 

programático da unidade vão ver lá a planificação do conteúdo da primeira 

unidade então o substantivo o artigo e numeral... adjetivo e pronome pra 

segunda unidade e na terceira unidade verbo certo? as invariáveis são quatro 
pra formar essas dez categorias... a preposição... ((a professora continua a 

escrever o esquema no quadro)) quando a gente aponta as classes 

gramaticais eh: classificando-as assim como foi feito no quadro é a mesma 
coisa de a gente tá apontando a forma da palavra... né? só que... é tão natural 

nossa forma de falar por exemplo que a gente eh convencionou a gente fazer 

uso dessas palavras de uma forma tão natural que a gente percebe/ a gente 
organiza essas palavras né como a gente:: naturalmente quando a gente já 

começa a se alfabetizar relacionando né com os amigos em família na escola 

e muitas vezes quando a gente começa a fazer uma análise mais precisa do 

emprego dessas palavras aí surge uma dificuldade tão grande porque você 
sai do processo da fala e vai pra a parte escrita... aí a complexidade aumenta 

um pouquinho e gera algumas dificuldades de ent/ entender essas palavras 

dentro do contexto... inicialmente nós vamos trabalhar com o substantivo... 
daí a gente começa a relembrar COmo/ o QUE É um substantivo... né? pra 

que usamos o substantivo... quando usamos... pra falar sobre o quê sobre 

quem... como é que vocês re/ e reconhecem o substantivo... eu dei alguns 

exemplos nas outras turmas de que/ estão uns objetos aqui em cima da mesa 
que eu posso até fazer uso também desses objetos como forma de vocês 

reconhecerem que esses/ convencionou né eh: receber um nome... se eu for 

colocar isso aqui apontar isso aqui e dizer que isso aqui ((segurando o 
marcador do quadro)) é meu celular... se eu disser que isso aqui ((segurando 

sua bolsa)) é o piloto... se eu disser que isso aqui ((mostrando seus óculos à 

turma)) é uma garrafa... se eu me chamar de João... se eu apontar Edna como 
Rosana... se eu disser que isso aqui/ esse objeto ((o aparelho de televisão)) é 

uma bo:lsa... isso aqui ((o quadro)) é uma televisã:o... o que é que vocês 

perceberam? o que foi que eu fiz pro-po-sitalmente?... ((uma aluna responde 

muito baixo, não se ouve o que ela diz)) hum?... mas quando eu chamo isso 
aqui de bolsa e isso de celular  

80. Aluno: o nome professora 

81. Professora: anh? 
82. Aluno: o nome dos objetos 
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83. Professora: eu tô/ eu tô apontando alguns objetos pessoas não foi? (  ) 

mas só que vocês observaram que eu fiz uma/ uma: eu usei uma/ uma/ uma 

colocação inadequada porque convencionou-se isso aqui de celular?  
84. Grupo de alunos: ((falando muito baixo, em tom quase imperceptível)) 

[não  

85. Professora: [não... isso aqui é uma bolsa?  

86. Grupo de alunos: ((novamente falando muito baixo)) [não... 
87. Professora: [não... isso aqui é uma televisão? e assim sucessivamente... 

ó::culos... esto::jo... pilo:to lousa televisão Edna Rosana né e por aí vai... 

então quando a gente analisa que hou/ criou-se uma convenção de que tudo o 
que nos cerca seja os objetos pode ser ser vi/ ser animado ou não... ser que 

podemos ver ou não... ações eh sentimentos ideias desejos... se a gente for 

ver de forma geral TOdas essas palavras...  são classificadas como o quê? 

88. Grupo de alunos: [substantivo ((falando muito baixo)) 
89. Professora: [substantivo... então é uma categoria gramatical variável 

porque sofre variação que é empregada pra (determinar) seres de um modo 

geral ou objetos também né? e a gente observa que eh:: a gente faz o 
reconhecimento dos substantivos dentro do contexto de modo que esse 

substantivo ele seja reconhecido de forma adequada porque essa é a ideia 

geral o conCEIto que a gramática normati/ normativa traz sobre 
substantivo... mas quando você vem e começa a reconhecer o substantivo 

dentro do contexto dentro de um texto aí você vai perceber que ele é uma 

palavra variável porque sofre fleXÃO de gênero número e grau... existe 

substantivo masculino existe substantivo feminino quanto ao gênero né? 
existe substantivo que está no singular existe no plural... até a flexão de grau 

aumentativo diminutivo né grau normal... tudo bem... por aí/ aí você vai 

depois perceber que isso vai se destrinchar em inúmeras regras né que a 
gramática nos apresenta pra que a gente fale corretamente escreva 

corretamente aplique isso no nosso cotidiano porque a gente conversa vocês 

também conversam a gente precisa dos amigos apresentando um trabalho e 
faz uso disso de forma tão natural... mas vocês observam que nós estamos 

falando aqui das formas... mas QUANdo estamos falando TOdas essas 

categorias gramaticais elas se relacionam entre si não pode viver iso/ ela não 

pode aparecer isolada assim... porque se eu começar a falar só sobre 
substantivo palavras né eh/ a eh/ assim eh/ eh/ apresentar aleatoriamente (  ) 

o substantivo não vai passar uma ideia lógica (sabe) você vai ouvir nomes de 

pessoas nomes de instituições nomes de objetos né? de desejos de ideias... 
mas só que você vai perceber que vai/ essas palavras que são os substantivos 

vão ter que relacionar com outras e essa relação vai originar no 

entendimento daquilo que foi lido ou escrito... é a mesma coisa de eu colocar 

assim olha... eh... eh... os alunos... ((começa a escrever essas palavras no 
quadro e em seguida completa em tom de voz mais baixo, enquanto 

escreve)) estão... atentos... (aqui)... os alunos estão atentos... se vocês 

observarem nessa/ nesse período que eu escrevi aqui só tem substantivo? 
90. Grupo de alunos: não 

91. Professora: não... vocês são capazes de reconhecer a/ as palavras que 

não são substantivo e as que são substantivo dentro desse período? 
92. Pequeno grupo de alunos: alunos estão atentos 

93. Professora: oh substantivo pró alunos... você já começa a lembrar um 

pouquinho do conceito que você trouxe lá:: de antes oh que/ eh tá 

designando nome de um ser aqui alunos... só que você observa aqui em 
relação a esse substantivo OUtras categorias se relacionam a ele não é? aí 

vocês observam/ você pergunta/ os alunos estão atentos... vamos tentar 

entender primeiro a forma pra depois a relação de um/ de uma palavra com a 
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outra... e qual dessas dez aqui é os? ((faz a pergunta apontando para o 

esquema das dez classes de palavras no quadro)) 

94. Aluna: artigo 
95. Professora: arti:go... artigo... vocês disseram que aluno é o quê? 

96. Grupo de alunos: substantivo... substantivo 

97. Professora: substantivo... estão? 

98. Grupo de alunos: verbo... verbo 
99. Professora: verbo... olha aí... e atentos? 

100. Grupo de alunos: adjetivo... 

101. Professora: adjetivo... perfeito... vocês apontaram as FORmas da 
palavra como ela apresentou nesse período/ se apresentou nesse período... a 

partir do momento que eu pregunto pra vocês quem estão atentos? 

102. Elza: os alunos 

103. Professora: os alunos... você já tá começando a fazer uma análise mais 
aprofundada que é a funÇÃO que essas palavras vão exercer dentro desse 

período aqui e cada um vai ter o seu papel sintaticamente falando... se você 

faz a pergunta ao verbo e encontra como resposta aqui os alunos qual é a 
função dessas duas palavras aqui que é um artigo e um substantivo? 

104. Elza: sujeito? 

105. Professora: é o sujeito da oração... muito bem... os dema/ e o que 
sobrou é o quê? 

106. Elza: predicado 

107. Professora: predicado... (  ) elementar né são os termos assim 

elementares da oração... só que a gente vai fazer mais uma análise... dentro 
daquilo que vocês classificaram como sujeito que são as duas palavras os 

alunos/ dentro do sujeito existe o núcleo... qual é o núcleo? 

108. Elza: alunos 
109. Professora: ((a professora circula o termo alunos)) tá circulado aqui 

alunos... por que é que o os aqui artigo NÃO é núcleo? o núcleo corresponde 

a que dentro do sujeito?... o que que é o núcleo? o termo núcleo representa 
[que papel? 

110. Aluna: [o centro do sujeito 

111. Professora: certo... o/ o que é principal professora o que destaca aí... 

então só a palavra alunos aqui que é representada pelo substantivo é que tá 
exercendo o papel de núcleo do... sujeito... você observa aqui que O sujeito 

voCÊ precisa apresentar duas categorias... (justamente)... mas o núcleo só é 

quem? alunos porque é a palavra principal... o artigo aqui é um determinante 
que tá acompaNHANdo o substantivo alunos pra especificar pra determinar 

aqui né? já que o substantivo alunos aqui está em qual gênero? 

112. Aluna: masculino 

113. Professora: qual número?... ((a mesma aluna dá uma resposta, mas 
num tom de voz incompreensível)) plural... todas as palavras que 

acompanham o substantivo obrigatoriamente têm que seguir essa mesma 

regra têm que ficar no masculino têm que ficar no plural né? daí essa questão 
aqui que a palavra importante né que vai ficar/ é como ficar ditando regra me 

sigam/ SIgam-me né? se for no singular vamos supor aqui pronomes eh: 

artigos numerais adjetivos vão ter de fazer essa concordância com o 
substantivo pra que exista uma coerência né um sentido lógico naquilo que a 

gente tá analisando... daí tem estão atentos... vamos tentar aqui decifrar 

também o papel a função dessas palavras aqui... estão... verbo... que verbo é 

esse? ele é significati:vo ele apresenta assim denominando/ passando uma 
ideia pra gente de açã:o ou simplesmente serve de e:lo né? entre o sujeito e a 

característica do sujeito... o que que cês acham? estão... 

114. Grupo de alunos: ação... 
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115. Professora: açã/ estão aqui... pra você observar que dá ideia de ação o 

verbo significativo vai expressar um a/ um fato um acontecimento né que 

geralmente/ NEsse caso aqui o estão está relacionando um adjetivo ao sujeito 
não é isso? aqui... então ele tá servindo apenas de ligação elo entre o sujeito 

aqui que são os alunos com o adjetivo que é o quê? atentos... então esse é um 

verbo de... ligação... porque se colocar os alunos... atentos... dá pra entender 

tudo bem mas responder assim quando a gente tira o verbo fica parecendo 
que tá meio capenga né? então nesse caso aqui estão (  ) o estar é verbo de 

ligação... atentos quando você tá (  ) aqui é a forma é adjetivo novamente 

tem algo nessa palavra que tem a ver com essa... o que é?... atentos... o que é 
que atentos tem a ver aqui com alunos? ((uma aluna dá uma resposta mas 

não se entende o que ela diz)) anh?... 

116. Elza: é uma qualidade? 

117. Professora: eu queria que você/ atentos é adjetivo/ adjetivo é só 
qualidade? vamos trocar a palavra qualidade por característica? porque pode 

ser um defe:ito... (  ) entendeu? você não pode associar adjetivo só a/ ao/ à 

perspectiva assim né ao lado bom à qualidade... mas pode ter outras 
atribuições ao/ ao sujeito que não é simplesmente só a qualidade então vocês 

podem utilizar o adjetivo entendendo como sendo o quê? uma característica 

que é atribuída a um ser... pronto... o que é que tem a ver oh... a esCRIta 
dessa palavra com o substantivo alunos... 

118. Elza: (uma tá no plural e a outra também tá no plural?)  

119. Professora: é o mesmo gênero e o mesmo... ((não se ouve a reposta de 

nenhum aluno, mas alguém deve ter dito o mesmo grau a julgar pelo que a 
professora afirma em seguida)) o mesmo grau que tá no grau normal aí 

certo? não tá muito atento não tá atentíssimo (  ) tá atento mas tem outra 

coisa mesmo número porque se aqui é masculino aqui tem que ser... 
120. Grupo de alunos: masculino 

121. Professora: masculino... o que mais? 

122. Grupo de alunos: plural... plural 
123. Professora: e o plural designa flexão de quê? singular e plural? flexão... 

de número não é isso? eu não posso colocar os alunos estão atento... vai 

procurar anotar aí... então alguma coisa acontece aí que tá desobedecendo 

uma concordância né que... a gente fala assim eh professora tem alguma 
coisa que não tá combinando muito bem nesse nós vai ou então alunos 

atento... a gente falando em voz alta a gente percebe essa/ esse desequiLÍbrio 

né na/ na/ até no som das palavras quando a gente ouve... então olha pró aqui 
conforma/ confirma mais uma vez que o adjetivo relacionado com o 

substantivo ele tem que concordar aqui em gênero e número certo? 

mascuLIno... plural... mas vamos ver a função.. o que é que/ vocês 

descobriram a função de alunos... núcleo... descobriu a função do verbo e 
agora vamos ver atentos... se atentos é uma característica de alunos qual é a 

funÇÃO sintática de atentos?... predicativo... do sujeito... o predicativo do 

sujeito é isso aqui... é uma característica que tá sendo atribuída o quê? ao 
sujeito e está sendo relacionado ao sujeito por intermédio de um verbo de... 

124. Aluna: ligação 

125. Professora: ligação... então pronto entendemos ainda faltou esse aqui 
artigo oh que tem função sintática de adjunto adnominal porque ele tá 

acompanhando o substantivo também em gênero e número... então isso aí é/ 

é (  ) certo? é você tentar entender às vezes fala assim vixe professora tem 

muita informação tá muito complexo a gente fala tanto/ tã:o naturalmente 
isso quando a gente passa pra analisar né na escrita aí gera uma/ uma 

dificuldade que muitas vezes né nem... nos damos conta disso... então na 

realidade tudo isso que vocês tão vendo aqui vocês já viram isso na sétima 
série na sexta série só que agora de uma forma mais né com (  ) vamos 
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trabalhar com outras categorias não é só o substantivo... aqui eu tive que 

(colocar também) outras categorias porque senão como é que eu vou fazer 

uma análise só de uma categoria? não pode... então parando pra analisar isso 
aqui eu queria que vocês fizessem tipo um/ um esquema que vai ser... se nós 

estamos trabalhando... vou colocar aqui deixa ver substantivo peraí... 

((começa a escrever outro esquema no quadro)) vocês querem anotar alguma 

coisa gente? a/ a gente vai trabalhar primeiramente com essa classe de 
palavras aqui que é o substantivo... já sabem o que quer dizer... vamos ver 

agora a sua classificação... lembre aí da classificação... porque tem a 

formação e a classificação como é a classificação próprio... comum... 
concre:to... 

126. Aluna: abstrato 

127. Professora: hu::m... isso... aqui formou... abstrato?... coletivo... agora 

aqui quanto à formação... ((segue-se uma longa pausa durante a qual a 
professora completa o esquema no quadro e os alunos o copiam nos 

cadernos)) quanto à classificação nós temos substantivo próprio comum 

concreto abstrato coletivo... e muitas vezes o aluno ele/ ele vem com.. um 
conhecimento mesmo que elementar às vezes a respeito da classificação do 

substantivo mas que de certa forma ajuda a reconhecer que o substantivo né 

é (o emprego) dentro do contexto né? o substantivo próprio/ me digam aí 
vocês é que vão me dizer tudo aqui... be:m de uma forma bem direta objetiva 

né quando nós reconhecemos um substantivo como próprio? 

128. Aluna: quando ele (  ) 

129. Professora: hum? ((a aluna diz algo num tom muito baixo, 
incompreensível)) fala 

130. Aluna: nome de pessoa pró 

131. Professora: nome de pessoa professora é próprio? 
132. Grupo de alunos: é... é 

133. Professora: só nomes de pessoas? 

134. Grupo de alunos: não... não  
135. Professora: de cida:des né lugares quando vocês falaram/ quando vocês 

(  ) a questão de cidades de lugares vocês (  ) né esta:do... paí:ses... vamos 

tentar ir né do menor para o maior... né? continen:tes... e aí você começa a 

perceber que em nenhum momento você vai poder se referir a essas palavras 
como substantivo próprio grafando com inicial minúscula pode? mesmo se 

for no meio da frase?... então existe uma obrigatoriedade de você grafar os 

substantivos próprios com inicial...  
136. Grupo de alunos: maiúscula  

137. Professora: lá vem a aula de português eu coloco o texto o título do 

texto coloco o autor Gonçalves Dias lá vai o aluno Gonçalves Dias com D 

minúsculo... certo? Álvares de Azevedo com A mai/ minúsculo... então eu 
acho que/ eu não sei eu acho que o aluno SAbe eu acredito que saiba... (  ) 

pessoa... agora criou assim um vício de relegar eh:: irrelevância total 

importância alguma em tentar escrever os nomes de pessoas nomes de 
autores nomes de obras com inicial minúscula... e daí... pensa/ pensa que é 

algo que é: simples não é gente... lá vem o vestibula:r lá vem o Ene:m (vai 

ter uma) redação pra você fazer e você TEM que obedecer esses conceitos... 
se vocês não o/ se NÓS não obedecermos nós estaremos infringindo regras 

seríssimas da língua portuguesa e por causa disso teremos grandes prejuízos 

em relação a conceito a nota avaliação... vocês têm/ a gente tem que tentar/ 

por que é que eu sou obrigado professora a fazer isso? acabei de dizer... 
certo? ou então você esquece de competir você esquece de buscar algo que 

vai trazer algum beneficio pra você não é? abra mão de qualquer situação 

que exija isso... a situaÇÃO em que a gente tá/ eu tô na sala de aula eu tô de 
frente pros meus alunos eu posso usar gí:ria?... qual é a situação a qual eu tô 
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vivendo aqui agora (  ) conteúdo gramatical eu tenho que fazer uso de uma 

linguagem forma:l... o mais claro possível não é? que seja acessível à 

compreensão dos alunos... então existem situações em que você pode faLAR 
de qualquer jeito... com gí:rias com certa intimida:de... mas na hora de 

escrever você não pode escreVER de qualquer jeito não... você tá/ tem que 

lembrar que aquela situação ali vai lhe exigir conhecimento da variedade 

padrão da língua que é a língua culta língua portuguesa e seguir sim os 
parâmetros que ela nos apresenta... em nenhum momento você pode fugir a 

isso porque se vo/ caso você fuja vai acontecer o quê? desobediência total 

(além de pontos que você vai perdendo) né? a redação por exemplo duzentos 
pontos pra concordân:cia né a cali/ a legibilidade da le:tra a organização:o a 

estética o conteúdo (  ) eh: o sentido lógico daquilo que você escreveu a 

concorDÂNcia das palavras seja com os verbos seja com os nomes (  ) e por 

aí vai... certo? eh::: pronto... e o comum? então... existe uma obrigatoriedade 
de a gente grafar o substantivo comum SEMpre com inicial maiúscula? 

quando isso poderá acontecer? deverá... poderá não deverá acontecer é 

ordem mesmo... tem que vir com letra maiúscula o próprio e o comum 
quando?... início de fra:se... depois de uma pontuação aí sim... oh gente isso 

são informações tão elementares né? agora por que é que (  ) você observa 

que vai nomear seres não é em geral que podem ser fictícios reais ou não 
animais objetos certo? ações né de modo geral desejos ideias... concreto... 

qual é a informação que você traz sobre o substantivo concreto?... ((ouve-se 

o toque da sirene marcando o final da aula))  

138. Elza: ele nomeia seres que têm existência própria professora 
139. Professora: i:sso... ele nomear seres que têm existência pró:pria 

independentes de serem reais ou não... independente de você perceber/ você 

fala assim poxa pró eu queria perceber (  ) materializar por exemplo um 
duende... né? qual é a ideia que a gente tem de um duende? personagem 

(mesmo) da literatura né que vem através do folclore (  ) e que a gente nunca 

viu mas é totalmente imaginário na nossa né mente e aí você consegue 
materializar até na imagem... daí vem a questão da definição do que são 

substanTIvos... concretos... o abstrato é ao contrário você não consegue 

materializar... né? você/ eu digo aí saudade... alguém pode pegar uma folha 

de papel e desenhar a saudade pra mim? pra eu ver que forma que é a 
saudade? sabe o que foi que um aluno falou de manhã pra mim? oh pró eu 

desenho um/ um/ um neguinho de cá outra neguinha/ uma figura feminina de 

lá coloco uma setinha assim/ mas me explica ué pra mim tá apontando 
distância não é não como é que é? a posição o espaço não pode sentir 

saudade do outro (  ) eles são muito abstratos não dá pra gente dar uma 

forma um contorno pra esses substantivos abstratos... e por último aqui o 

coletivo é o substantivo que vai passar a ideia de quê? 
140. Grupo de alunos: plural... plural... 

141. Professora: apesar de ser escrito no singu... 

142. Grupo de alunos: lar 

143. Professora: vai dar a ideia do plural mas escrito no singular então hora 

ou outra sempre nos deparamos com isso né (quando usamos) a questão 

povo... gente... né a gente vai pra onde? então dá a ideia de quê? de conjunto 
e PAssa a ideia de plural mas escrita a palavra no... singular... na próxima 

aula/ eu vou ter que interromper aqui agora/ a gente vai dar continuidade/ 

GOSTARIA que vocês fizessem... na página vinte no livro de vocês começa 
aí falando sobre substantivo só que eu não queria passar a atividade pra 

vocês fazerem sem passar uma noção primeiro inicial da classificação:o da 

formaçã:o da flexão do gênero número e grau pra depois vocês passarem a 

classificar um pouquinho viu? aí na próxima aula a gente continua (no livro 
de vocês). 
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Essa aula começa com algumas microinterações dos alunos, as quais não são 

percebidas nas gravações do turno matutino, porque os alunos deste turno falam quase sempre 

muito alto. No grupo do vespertino, porém, como muitos não falam e os que o fazem, fazem-

no em voz baixa, é possível identificar nas gravações alguns fragmentos das microinterações. 

Trata-se de conversas acerca da vida estudantil, informações sobre os trabalhos de outras 

disciplinas, atividades que devem realizar. Percebe-se que uma aluna faltou às aulas e pede 

informações às colegas, enquanto a professora faz algumas anotações e se prepara para a 

chamada. 

 

7. Eliete: e biologia passou o quê? 
8. Aluna: a prova vai ser (  ) 

9. Marta: biologia não passou nada não  

10. Eliete: ela falou o que da prova? 
11. Marta: ficou conversando aí 

 

Após essa conversa das alunas, acontece a segunda seção da aula (a chamada) e, 

logo em seguida, a professora introduz a exposição acerca das classes de palavras. Faz no 

quadro os mesmos esquemas que fizera no turno matutino e os alunos os copiam em silêncio. 

Percebemos aqui que alguns dos turnos de fala da professora são bem mais longos do que na 

aula do turno matutino e que, em alguns momentos, ela mesma responde a pergunta que faz, 

sem esperar que algum aluno o faça, como se observa mais ou menos na metade do turno 79: 

“o próprio nome já nos responde/ eu falo assim variáveis passa a ideia de que pra gente? de 

variação:o de mudan:ça... que não é fixo né apresenta flexão vamos dizer assim... e as 

invariáveis o contrário...”. Na aula do matutino ela fez essa mesma pergunta que foi, então, 

respondida por um aluno. 

Enquanto na aula analisada do turno matutino houve apenas uma situação em que 

os alunos falaram tão baixo que se tornou incompreensível, a ponto de a professora insistir 

para que falassem mais alto, na transcrição dessa aula que ora examinamos, encontramos nove 

vezes, entre os comentários do transcritor, alguma observação acerca da dificuldade de 

compreender o que dizem os alunos. A professora também nem sempre ouve o que dizem, 

uma vez que, por três vezes, nessa seção, ela se utiliza de monossílabos para pedir que alguém 

repita o que disse: ela diz “hum?” no final do turno 79, “anh?” no turno 81 e novamente 

“hum?” no turno 129, seguido de um “fala”, porque a aluna havia repetido o que disse ainda 

em voz inaudível. 

Aqui também a professora se vale da substituição lexical para ensinar os 

conteúdos previstos, como se observa nos turnos 110 e 111, quando uma aluna diz que o 
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núcleo é o centro do sujeito e a professora responde: “certo... o/ o que é principal professora o 

que destaca aí...” ou ainda nos turnos 116 e 117, em que tratavam do termo atentos: ela havia 

perguntado qual a relação entre atentos e alunos e, quando uma aluna pergunta se é uma 

qualidade, ela diz que é adjetivo e substitui o termo dito pela aluna por característica, 

afirmando que o adjetivo pode se referir também a um defeito e não somente a qualidades. 

 

116. Elza: é uma qualidade?  

117. Professora: eu queria que você/ atentos é adjetivo/ adjetivo é só 
qualidade? vamos trocar a palavra qualidade por característica? porque pode 

ser um defe:ito... (  ) entendeu? você não pode associar adjetivo só a/ ao/ à 

perspectiva assim né ao lado bom à qualidade... mas pode ter outras 
atribuições ao/ ao sujeito que não é simplesmente só a qualidade então vocês 

podem utilizar o adjetivo entendendo como sendo o quê? uma característica 

que é atribuída a um ser... pronto... 

 

Percebemos também a presença de perguntas orientadoras, assim como de 

afirmações iniciadas pela professora e depois interrompidas a fim de que sejam completadas 

pelos alunos, como nos turnos 119 e 120: “porque se aqui é masculino aqui tem que ser... 120. 

Grupo de alunos: masculino”, ou ainda nos turnos 123 e 124: “[...] está sendo relacionado ao 

sujeito por intermédio de um verbo de... 124. Aluna: ligação”. 

Lembramos novamente que essa última aula analisada foi concluída sem 

despedida, apenas com o comentário da professora acerca do que fariam na próxima aula em 

que voltassem a tratar desse conteúdo, já que a aula imediatamente posterior, que iniciariam 

imediatamente, seria utilizada para o desenvolvimento de atividade planeada pela equipe 

gestora da escola, conforme mencionado anteriormente. A professora conclui a aula dizendo: 

 

143. Professora: [...] na próxima aula/ eu vou ter que interromper aqui 

agora/ a gente vai dar continuidade/ GOSTARIA que vocês fizessem... na 

página vinte no livro de vocês começa aí falando sobre substantivo só que eu 
não queria passar a atividade pra vocês fazerem sem passar uma noção 

primeiro inicial da classificação:o da formaçã:o da flexão do gênero número 

e grau pra depois vocês passarem a classificar um pouquinho viu? aí na 

próxima aula a gente continua (no livro de vocês) 

 

Observamos, portanto, que as aulas analisadas apresentam os cronótopos da 

aprendizagem construídos de forma semelhante, mas obviamente não iguais, visto que tais 

cronótopos são definidos pelo tempo que não é o mesmo nas várias realizações, assim como 

pela participação dos sujeitos, diversos uns dos outros e diferentes de si mesmos de um 

cronótopo a outro.  
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CONSIDERAÇÕES (FINAIS) 

 

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites para o 

contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao futuro 

sem limites). Nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo 

dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, 

acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-

se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo. 

[...] Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa 

de renovação. Questão do grande tempo. 

(Mikhail Bakhtin) 

 

 

Iniciamos a pesquisa que resultou neste texto com o intuito de investigar o(s) 

cronótopo(s) da aula de Língua Portuguesa, analisando os enunciados que constituem esse 

gênero discursivo e demonstrando a importância de tais enunciados nas tarefas de ensino e 

aprendizagem. 

Partimos, outrossim, do pressuposto de que as aulas são semelhantes, mas não são 

iguais. Vale dizer, ainda que se trate de uma mesma professora a ensinar os mesmos 

conteúdos em turmas diferentes do mesmo ano/série e nível de ensino, a partir de um único 

planejamento, cada aula se efetivará de modo diverso dada a diversidade dos sujeitos 

envolvidos na interação e dos cronótopos que definem o gênero em construção que é a aula. 

Tal pressuposto nos levou a definir os rumos da pesquisa, optando por uma 

análise comparativa de duas turmas da segunda série do ensino médio, na mesma escola e 

gerenciadas pela mesma professora. Os dados construídos durante a pesquisa de campo 

conduziram para a confirmação do pressuposto do qual partimos, o qual é corroborado ainda 

por eminentes pesquisadores dos estudos da linguagem e da sala de aula como Souza (2012) e 

Geraldi (2010), que concebem a aula como acontecimento. Ou ainda Erickson (2001, p. 10), 

para quem “a aparente similaridade observada entre salas de aula é enganadora”. 

Observamos, nas aulas analisadas, uma composição relativamente estável, 

formada por uma seção de abertura do evento interacional, marcada pela chegada da 

professora, pelos cumprimentos dirigidos aos alunos e a chamada nominal destes. Em 

seguida, há uma seção introdutória do evento didático propriamente dito, relacionando o tema 

da aula a outras aulas já lecionadas, após o que se dá o desenvolvimentos da(s) atividade(s) 

didática(s) planejada(s) para a aula. Temos, então, a conclusão de tal(is) atividade(s), ligando 

essa aula a outra(s) subsequente(s) e, por fim, o encerramento do evento interacional, marcado 

pela despedida e retirada da professora. 
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Neste texto, relacionamos cada seção da aula a um cronótopo diverso e abordamos 

mais detidamente três cronótopos que, nesses dois grupos culturais, figuraram nas seções 

identificadas por Matencio (2001) como etapas instrumentais da aula: o cronótopo da 

formação humana, o cronótopo da aprendizagem e o cronótopo da formação do sujeito. 

Embora tenhamos tratado de tais cronótopos separadamente, a fim de identificar com maior 

precisão as peculiaridades de cada um, como se organizaram dentro do evento aula analisado, 

de que modo se deu a interação dos sujeitos em cada um deles, reconhecemos que os três têm 

em comum o fato de se destinarem ao ensino e à aprendizagem.  

O cronótopo da aprendizagem foi por nós identificado como o espaço-tempo 

destinado ao ensino e à aprendizagem dos conteúdos didáticos específicos da série e nível de 

ensino, nesse caso específico, a história da literatura brasileira, leitura e análise de textos 

literários e conhecimentos relativos à gramática normativa da língua portuguesa. 

Os cronótopos da formação humana e da formação do sujeito, porém, podem ser 

também identificados como espaços-tempo de aprendizagens, mas aprendizagens outras, não 

de conteúdos didáticos e sim procedimentais. Esses foram os espaços-tempo destinados i) à 

discussão de valores humanos necessários a uma convivência harmônica na escola e fora dela; 

ii) ao aprimoramento do aluno como pessoa humana, contemplando sua formação ética e o 

desenvolvimento de competências necessárias para a convivência cidadã; iii) ao 

desenvolvimento de habilidades e competências para estudar, de forma autônoma e crítica, os 

conteúdos de ensino. 

Reafirmamos nossa adesão à concepção bakhtiniana de cronótopo como um 

tempo histórico e um espaço social. Logo, se o espaço é social, ele não é dado, não é um 

entorno, mas é construído pelos sujeitos sociais que nele interagem. Assim, embora as turmas 

sujeito da pesquisa utilizem ambas a sala treze, o espaço por elas ocupado e construído não é 

o mesmo; a sala é a mesma, mas o espaço é outro, porque são outros os sujeitos que o 

constituem e povoam, porque é outro o tempo em que a ocupam. Como afirma Francelino 

(2007, p. 174) “apesar de a aula apresentar uma certa estabilidade, cada professor a 

desenvolve de forma particular, apesar de se utilizar de procedimentos afins. O autor 

reconstrói o gênero no ato enunciativo, marcando sua singularidade nesse processo”. Temos, 

desse modo, construções diversas – do espaço, do tempo, dos sujeitos, do cronótopo e, 

consequentemente, do gênero aula. É por isso que seria impossível, ainda que se desejasse, 

realizar duas aulas iguais, como é impossível a tarefa do Pierre Menard autor do Quixote, de 

Jorge Luis Borges.  
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Essa reflexão acerca do cronótopo do gênero discursivo aula de Língua 

Portuguesa que nos propusemos a empreender neste trabalho representa, a nosso ver, uma 

contribuição para as pesquisas na área da linguagem e da aula de línguas, uma vez que 

procura identificar a eventicidade do gênero, seu caráter único e irrepetível, embora 

obedecendo a uma forma relativamente estável. Incluir na formação de professores, seja a 

formação inicial, seja em serviço, os conceitos bakhtinianos aqui revozeados, assim como os 

construtos teóricos acerca do gênero aula cujo percurso tentamos delinear, contribuirá 

seguramente para a formação de professores capazes de refletir sobre a própria prática e de 

realizá-la de forma mais eficaz. 

Em virtude disso, um campo profícuo de pesquisa, a nosso ver, pode ser a 

formação de professores, sobretudo a formação em serviço, no sentido de investigar se e de 

que modo os conceitos da ADD aqui abordados e as contribuições de pesquisadores que 

tematizam o gênero aula estão presentes em tal formação.  

Sob esse aspecto, dialogamos com Cerutti-Rizzati (2012), quando esta tematiza o 

modo como os documentos e programas oficiais se apropriaram de aspectos da teoria 

bakhtiniana. A autora critica o estudo dos gêneros como vem sendo orientado por documentos 

e programas oficiais, como as Olimpíadas da Língua Portuguesa, que relacionam os gêneros 

supostamente mais adequados a cada faixa de escolarização, resultando num estudo e numa 

abordagem artificial do gênero e denotando uma “preocupação com a apropriação do gênero, 

sob vários aspectos, concebido como artefato” (CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 253). 

Acreditamos que a pergunta não deve ser: como trabalhar os gêneros na sala de aula? O foco 

do ensino de língua portuguesa deve ser a língua em uso: os gêneros “não podem ser o foco 

do processo de ensino e aprendizagem da língua materna, mas meio para que ela se dê” 

(CERUTTI-RIZZATTI, 2012, p. 254, grifos da autora). Assim, o estudo dos gêneros deve ser 

realizado não por meio de descrições metalinguísticas, mas sob a perspectiva da prática social, 

uma vez que somente desse modo se desenvolvem nos alunos as competências necessárias 

para a produção e utilização dos gêneros nas práticas cotidianas de interação no mundo 

letrado. 

Destacamos, desse modo, a necessidade de se intercalar nas aulas gêneros 

provenientes das mais diversas instituições e esferas da atividade humana, analisando os seus 

cronótopos, assim como as mudanças que acarreta aos gêneros a sua utilização como objeto 

de ensino e aprendizagem na aula. Entendemos que 
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O gênero aula intercala outros gêneros, como a pergunta didática, as ordens 

pedagógicas, as orientações didáticas, o exercício escrito, os textos orais, os 

textos escritos, imagens etc. Essa multiplicidade de gêneros confere à aula 
um plurilinguismo – não uma intertextualidade –, visto que os gêneros não 

perdem as suas especificidades quando da sua concretização na sala de aula. 

Resguardam a sua materialidade lingüística e promovem novas práticas 

discursivas. Um poema, no seu uso da sala de aula, resguarda a sua função 
texto poético, desdobra-se em texto didático, hibridiza sentidos (SOUZA, 

2011, p. 8). 

 

Outra pesquisa, a nosso ver, relevante para o ensino de português como língua 

materna seria uma interface com as pesquisas acerca do seu ensino como língua estrangeira. 

Observamos que há vários estudos acerca do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras 

que defendem a utilização, nessa esfera de trabalho, de métodos e abordagens utilizadas para 

a aquisição de língua materna, como forma de potencializar a aprendizagem da língua 

estrangeira, tornando-a o mais natural possível. O seu contrário, no entanto, representa uma 

lacuna. E, como observamos, tanto no âmbito da pesquisa, como em nossa prática político-

pedagógica, para muitos alunos da escola pública, provenientes das classes populares, a aula 

de Língua Portuguesa representa quase o único espaço-tempo em que têm contato com aquela 

língua presente nos livros e tão diversa da língua com que interagem cotidianamente. Em vista 

disso, poderíamos nos perguntar: de que modo “desestrangeirizar” a língua portuguesa para 

esses alunos? Algumas pistas a esse respeito, encontramo-las na prática da professora sujeito 

da pesquisa de que ora tratamos, quando, como descrito anteriormente, se vale de explicações 

e substituições lexicais para mostrar aos alunos as várias possibilidades de utilização do 

português, essa língua tão plural nas suas inúmeras variedades e registros.  

Defendemos que, sobretudo entre nós, profissionais das letras, que lidamos 

cotidianamente com o ensino, a aprendizagem, a divulgação, a valorização da língua 

portuguesa, urge superar o mito da uniformidade linguística no Brasil (BAGNO, 2000) e 

assumir a diversidade do português falado em nosso país, já que  

 

o reconhecimento da existência de muitas normas linguísticas diferentes é 

fundamental para que o ensino em nossas escolas seja consequente com o 
fato comprovado de que a norma linguística ensinada em sala de aula é, em 

muitas situações, uma verdadeira “língua estrangeira” para o aluno que 

chega à escola proveniente de ambientes sociais onde a norma linguística 
empregada no quotidiano é uma variedade de português não-padrão 

(BAGNO, 2000, p. 18-19). 

 

Esta seria, também, uma agenda de pesquisa voltada para a formação inicial e 

continuada de professores, capaz de equipar-nos para o exercício mais consciente e crítico da 
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prática docente, a fim de produzirmos, juntamente com os alunos, conhecimentos que façam 

sentido para uns e outros. 

Como epígrafe deste texto, trouxemos a palavra de dois grandes sujeitos da 

linguagem: em primeiro lugar, Bakhtin (2011, p. 319) afirma que na pesquisa em linguística, 

e em outras ciências humanas não nos dirigimos à natureza nem recebemos dela respostas, 

mas indagamos a nós mesmos e “organizamos a observação ou a experiência para obtermos a 

resposta. Quando estudamos o homem, procuramos e encontramos signos em toda parte e nos 

empenhamos em interpretar o seu significado”. Saindo da Rússia para o sertão mineiro, nos 

emocionamos e nos alegramos ao constatar, com Rosa (2006, p. 23), que “as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando”. 

Assim, reconhecemos nessa caricatura que acabamos de traçar muito de nós mesmas, que nos 

indagamos no percurso da pesquisa e organizamos as fontes na construção das respostas aqui 

delineadas. Ao mesmo tempo, reconhecemos a instabilidade e a mutabilidade de tais 

respostas, em consonância com a perene transformação do homem e do mundo humano. 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Departamento de Estudos Linguísticos e Literários – DELL  

Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, Educação e Linguagens – PPGCEL  

APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Nome: ................................................................................................. Idade: ........................ 

2. Endereço: ................................................................................................................................ 

3. Você trabalha? (  ) Sim  (  ) Não  

Se trabalha, que atividade desenvolve? ................................................................................. 

4. Ao concluir o ensino médio pretende continuar estudando? (  ) Sim   (  ) Não  

5. Se respondeu sim à questão anterior, o que pretende estudar após o ensino médio? ............ 

................................................................................................................................................. 

6. Pretende ingressar no mercado de trabalho? (  ) Sim   (  ) Não.  

7. Com o que pretende trabalhar? .............................................................................................. 

8. O que a escola representa para você? .................................................................................... 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

9. O que você aprende na escola? .............................................................................................. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

10. Você considera que a escola pode representar uma mudança, ascensão social? ................... 

.............................................................................................................................................. ...

................................................................................................................................... 

11. Qual o grau de instrução dos seus pais? (assinale uma das alternativas abaixo e complete a 

resposta, se for o caso) 

(  ) ensino fundamental incompleto 

(  ) ensino fundamental completo 

(  ) ensino médio incompleto 

(  ) ensino médio completo 

(  ) ensino superior. Qual curso? ............................................................................................ 

(  ) pós-graduação. Qual curso? .............................................................................................. 

12. Qual a profissão dos seus pais? .............................................................................................. 

13. Você tem irmãos? (  ) Sim  (  ) Não.  Quantos? .................................................... 

Qual sua posição entre eles? .................................................................................................. 
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14. Qual a escolaridade dos seus irmãos? (assinale uma das alternativas abaixo e complete a 

resposta, se for o caso) 

(  ) ensino fundamental incompleto 

(  ) ensino fundamental completo 

(  ) ensino médio incompleto 

(  ) ensino médio completo 

(  ) ensino superior. Qual curso? ............................................................................................ 

(  ) pós-graduação. Qual curso? .............................................................................................. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Aula de LPLB – 2ª série A – matutino – 06/03/2014 

 

1. Professora: Josiane 

2. Josiane: aqui 

3. Professora: Sílvia 

4. Sílvia: presente 

5. Professora: Beatriz 

6. Beatriz: presente 

7. Professora: José Lucas 

8. José Lucas: presente 

9. Professora: Walter... Samuel... Wilson 

10. Wilson: presente 

11. Professora: Rafael... Valdir 

12. Valdir: presente 

13. Professora: Morgana 

14. Morgana: presente 

15. Professora: Wanessa 

16. Wanessa: presente 

17. Professora: Rafaela 

18. Rafaela: presente 

19. Professora: Luísa 

20. Luísa: presente 

21. Professora: Luísa 

22. Luísa: presente 

23. Professora: Sueli 

24. Sueli: presente 

25. Professora: Milton... Milton... Jair 

26. Jair: presente 

27. Professora: Marisa 

28. Marisa: presente 

29. Professora: Iana 

30. Iana: presente 
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31. Professora: Roseli 

32. Roseli: presente 

33. Professora: Caio... Marcos 

34. Marcos: presente 

35. Professora: Marcos Souza 

36. Marcos Souza: presente ((vários alunos conversam enquanto a professora faz a 

chamada)) 

37. Professora: Ana Lúcia  

38. Ana Lúcia: presente 

39. Professora: Joana 

40. Joana: presente 

41. Professora: Geisa 

42. Geisa: presente 

43. Professora: Rafaela Souza 

44. Rafaela Souza: presente 

45. Professora: José Luís 

46. José Luís: presente 

47. Professora: Beatriz 

48. Beatriz: presente 

49. Professora: Fabiana 

50. Fabiana: presente 

51. Professora: Cláudia 

52. Cláudia: presente 

53. Professora: Ana Cláudia 

54. Ana Cláudia: presente 

55. Professora: Mariluz 

56. Mariluz: presente ((outro trecho em que se acentuam as conversas dos alunos. Ouve-se o 

barulho de uma cadeira sendo arrastada. Depois de quarenta e dois segundos de conversas 

incompreensíveis dos alunos, a professora toma a palavra)) 

57. Professora: na aula passada... eh:: (  ) se vocês quiserem otimizar o tempo (  ) mas se 

também vocês quiserem ficar conversando (vai ser uma maravilha) ((aos poucos o rumor 

vai diminuindo)) na aula passada de quarta-feira eu pedi pra vocês fazerem uma atividade 

referente à segunda geração romântica que foi um texto de Álvares de Azevedo né Ideias 

íntimas pra gente reconhecer as características dessa geração... depois que nós analisamos 
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a letra da música de Elis Regina Por toda a minha vida vocês verificaram aqui na sala que 

tinha como característica da música um exagero de sentimento né... eh:: em relação à 

pessoa amada... mas um sentimento tão/ não tinha nada a ver com um sentimento que 

pudesse ser controlado... o exagero de sentimento muitas vezes representado pelo eu lí/ 

pelo eu lírico muitas vezes faz com que a gente reconheça uma certa artificialidade no 

sentimento dessa pessoa... devido a essa exacerbação né? dos sentimentos... então quando 

vocês grifaram termos na música por TOda a minha vida... ninguém jamais aMOU 

ninguém né? são expressões que mostram pra gente/ mostram pra gente MESmo como 

característica da segunda geração essa eh: forma exagerada de demonstrar o sentimento 

por alguém... então eu vou visar essa atividade aí no cabeçalho né Ideias íntimas Álvares 

de Azevedo antes da gente corrigir viu?... cada um vai trazer o seu caderno se tiver ((nesse 

momento alguém arrasta uma cadeira e não se ouve o que a professora diz em seguida. Os 

alunos começam a conversar enquanto ela observa e visa os seus cadernos. Falam muitos 

ao mesmo tempo e não se entende o que dizem, ouve-se somente o burburinho. De vez em 

quando ouve-se também o arrastar de alguma cadeira. Depois de seis minutos e meio de 

conversa, uma aluna eleva sua voz acima das demais e pede silêncio aos colegas)) 

58. Mariluz: oh gente faz silên::cio acabou o carnaval (  ) ((nesse momento a conversa se 

interrompe)) 

59. Professora: não sei se vocês observaram aí na página oitenta e quatro que eu marquei o 

próprio enunciado da questão já leva o leitor a perceber o que mais ou menos vai abordar 

o autor Álvares de Azevedo no poema Ideias íntimas... até o próprio título do poema 

Ideias íntimas já vai trabalhar a questão da subjetividade de Álvares de Azevedo eh:: 

buscando reconhecer características peculiares desse... eu lírico... dentro de um estado 

emocional né de profundo isolamento do mundo exterior... então no próprio enunciado na 

página oitenta e quatro abre aí por favor ((começa a ler o enunciado da questão)) sempre 

por meio da leitura de alguns trechos do poema Ideias íntimas (  ) o ambiente é um quarto 

de estudante no qual o jovem se entrega a uma viagem por esse espaço e pelo interior de si 

mesmo... inclusive eh: até a forma como ele aborda aí/ ele trabalha essa questão do 

sentimento do eu lírico como se o próprio eu lírico estivesse fazendo uma viagem dentro 

de seu próprio interior né... de seu mundo interior... ((volta a ler)) nessa viagem há o 

reconhecimento dos objetos que formam o pequeno mundo do jovem e o reconhecimento 

da relação entre este e aqueles/ ((interrompe a leitura para introduzir uma explicação)) 

quer dizer do mundo com esses objetos ((volta a ler)) de modo que a solidão e o 

desarranjo do quarto são um prolongamento da condição interior do eu lírico... eu não sei 
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se vocês observaram mas quando eu coloquei o texto aqui sobre a segunda geração/ vocês 

anotaram aí que os temas principais dos poemas (  ) seriam poemas que iriam falar sobre 

quais temas? alegria? satisfação? otimismo? né? a gente viu que os temas estão voltados 

pra questões melancólicas tristeza angústia principalmente a morte porque era o/ o/ a 

forma pela qual o próprio autor via pra solucionar os seus problemas né? via na morte a 

solução dos problemas... em relação a essa falta de engajamento com o mundo externo... a 

primeira questão diz o seguinte... eu vou pedir um aluno pra responder a primeira questão 

porque mesmo que você tenha deixado uma questão sem fazer isso não significa que 

você... né não vai ser avaliado... veja direitinho se está adequada a questão pra vocês 

complementarem... ((recomeça a leitura do enunciado)) o ambiente do poema um quarto 

de estudante sugere o TEMpo todo desarranjo e solidão... que ações do eu lírico na parte 

um/ essa primeira parte aí do poema/ confirma o seu estado blasé isto é de profundo tédio? 

o que é que vocês observaram que acontece na parte um em relação ao eu lírico... 

60. Lúcia: posso responder pró? 

61. Professora: é um aluno que vai responder pra depois a gente/ fala aí Lúcia 

62. Lúcia: coloquei assim... triste... perdendo o gosto... ficando bla...sé... sem companheiro 

se/ sem ler nem poetar (  ) 

63. Professora: aí nesse caso aí você observa que ele está vivendo/ ele... está se isolando e 

dentro do quarto ele só limita a fazer o quê? o que é que ele/ aí na primeira parte/ o que é 

que ele se limita a fazer? vivo o quê? fu... 

64. Grupo de alunos: [mando 

65. Professora: [mando... então o eu lírico isola-se em seu quarto e limita-se a apenas o quê? 

66. Grupo de alunos: fumar 

67. Professora: a fumar... isso já é uma forma de você observar que é um estado blasé que é 

um profundo tédio... né então ele era (tudo) que você colocou aí Lúcia tá correto mas o 

aluno que colocou/ se falou de eh ando pelo corredor atrás de um companheiro não pode 

colocar essa questão por quê? tem que ficar claro pra vocês que essa questão de estar blasé 

é de isolamento no quarto e ele limita apenas a fazer algo que representa esse estado de 

tédio que é o fumo... ele limita-se apenas a o quê? 

68. Grupo de alunos: [a fumar 

69. Professora: [a fumar... pronto a resposta (  ) 

70. Marcos: eu pus assim também é monótono e (belo) 

71. Professora: é monótono...? 

72. Marcos: e belo 
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73. Professora: e o quê? 

74. Marcos: e belo (  ) 

75. Professora: é monótono e belo... sim mas você tá observando aí que você tem que ver o 

estado dele de tédio entendeu? é monótono? é... vai reconhecer quando você tá com tédio 

tudo ao seu redor parece sem movimento mesmo né? monótono sem agitação porque 

senão (daria) uma outra/... um outro sentimento interior... mas o que acontece com ele/ o 

que vocês têm que deixar claro nessa questão é que ele se i-so-la e limita apenas a fumar... 

isso representa o estado de tédio do eu lírico assim como a colega colocou ali... você não 

vê o eu lírico com outras ações que trazem satisfações a ele entendeu?... olhe a segunda 

questão... isso aí foi em relação à parte um do poema... olhe a segunda questão... não é 

mais pra olhar e buscar questões e respostas da parte um... ((começa a ler)) a parte dez dá 

sequência à viagem pelo interior do quarto e do próprio eu e tematiza o leito do eu lírico 

em que ele sonhou noites belas e passou longas horas... preste atenção... mesmo que tenha 

o estado blasé neste mesmo quarto ele teve satisfação quando ele estava so-nhan-do... ou 

seja ele não estava acordado ele não tava volTAdo pra si/ pra realidade concreta... de que 

modo o eu lírico tornava as longas horas menos dolorosas? o que é que ele fazia? 

76. Aluno: ele fumava 

77. Professora: pra que essas longas horas que ele passava isola::do dentro do quarto não 

fossem tão mo/ dolorosas assim? que ações ele tinha? 

78. Aluno: fumava 

79. Professora: beben:do... 

80. Aluno: fumando 

81. Professora: fuman:do... 

82. Grupo de alunos: e lendo... e lendo 

83. Professora: e lendo romances lascivos pronto... essas... eram ações que o eu lí/ ele/ essas 

eram as ações que o eu lírico fazia pra que... essas longas horas isoladas no quarto não 

parecessem tão dolorosas não é? beben:do... fuman:do... e lendo romances... na letra b do 

segundo ((começa a ler)) que sonhos criava quando estava no leito? 

84. Grupo de alunos: ser poeta... 

85. Professora: de ser poeta e ser o quê?  

86. Grupo de alunos: ditoso 

87. Professora: e ser feliz... ditoso é a mesma coisa que feliz... qual era o sonho dele? de ser 

poeta e ser... feliz... é tanto que ele menciona até os personagens da literatura aí 

Margaridas Elviras Clarissas como forma de mostrar que o mundo dele estava se 
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assemelhando ao mundo da literatura da fantasia né que ele mesmo criava isso... mas o 

sonho que ele tinha era de ser poeta e ser... ser feliz... na letra c ((começa a ler)) destaque 

os versos/ aí na mesma parte dez viu gente? ((retoma a leitura)) destaque os versos do 

poema que ironicamente destroem a idealização amorosa... ele deixa de estar feliz assim... 

porque ele está sonhando 

88. Aluna: eu fiz assim... me abandonar tão cedo e eu acordava arquejando a beijar meu 

travesseiro 

89. Professora: e eu acordava/ a partir do momento que ele diz eu acordava ele saiu do plano 

do mundo da fantasia e veio pra realidade... eu acordava arquejando a beijar MEU... 

travesseiro... então ele estava sonhando com a figura da mulher mas a figura da mulher só 

existia na sua imaginação né na imaginação do eu lírico... quando ele acordou ele estava 

até ofegante ainda arquejando aí ele tava abraçando quem?... o travesseiro... a realidade 

dele não era uma mulher amada e sim o travesseiro né porque a mulher só estava presente 

em quê? no sonho... gente essa/ essa questão que vocês tiram do poema aspeado por favor 

né? tá tirando do texto lá pra comprovar/ a estrofe né? e eu acordava arquejando a beijar 

MEU... travesseiro... terceira questão... ((começa a ler)) durante a viagem do eu lírico há o 

reconhecimento dos objetos cotidianos que formam o pequeno mundo do jovem e o 

reconhecimento deles no próprio eu de forma que a solidão e o desarranjo do quarto com 

quadros... conhaque... charuto livros etc. ((interrompe a leitura para introduzir um 

comentário)) que eram objetos que formam esse mundo ((retoma a leitura)) são um 

prolongamento da condição interior do eu lírico... apesar disso o jovem guarda em lugar 

especial os retratos do pai e da mãe... de acordo com os versos da parte doze o que 

significa os pais para ele? ((alguns alunos respondem mas falam muito baixo e não se 

entende o que dizem)) mas o que é que significa/ o que é que/ porque aqui você vai entrar 

em contraposição ao mundo da... ((outro aluno responde mas não se entende o que diz)) os 

pais... 

90. Paulo: eu botei assim... uma figura divina onde ele os amava mais que tudo e se sentia 

puro perto do coração 

91. Professora: a figura do pai tem que ter essa relação de pureza de serenidade... é tanto que 

ele diz que se o encontrassem morto nem/ nem abrissem né colocassem a foto (lá) dos pais 

que representava o que pra ele? que significava o que pra ele? pureza e serenidade... 

apesar de estar vivendo no mundo da (  ) todo desorganizado todo desordenado todo 

(depredado)... por isso que há uma/ uma/ uma contraposição aí... as imagens do pai/ dos 

pais significam o quê? pureza e serenidade... ((faz uma pausa mais longa para dar tempo 
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aos alunos que anotam a resposta correta)) quarta questão... ((começa a ler)) observe a 

parte catorze/ não é a um nem a dez nem a doze agora é a parte catorze ((volta a ler)) é 

importante acho que vocês devem ter imaginado quando acabaram de responder a 

atividade que existe na parte catorze momentos que vocês vão relacionar ao estado de 

consciência do eu lírico e parte do fragmento que está relacionado com a parte 

inconsciente ou seja sonhos devaneios... olhe o que é que diz a questão... ((retoma a 

leitura)) observe a parte catorze... nela como nas outras partes do poema... oh gente se 

vocês não acompanharem aí a questão do livro/ cadê o livro de vocês? essa questão do 

livro eu vou repetir hoje pra poder retomar teve esse feriado de carnaval aí é 

fundamental... se eu observar que eu tou dando o visto no caderno e o aluno tá deixando o 

livro na estante de casa ele não vai poder receber o visto... porque é um conjunto de 

comportamento do aluno que vai ajudar na compreensão de vocês vai melhorar mais 

ainda... agora trazer o caderno pra ser visado e não trazer o livro... preste bem atenção no 

que eu tou falando aí pra depois vocês não acharem né que tá perdendo ponto porque tá 

sendo (  )... a PRÓpria quesTÃO da ativiDAde LEva o aluno a refletir sobre a resposta... 

olhe a quarta questão... ((reinicia a leitura)) observe a parte catorze... nela como nas outras 

partes do poema os momentos de devaneio motivados pelo fumo pelo álcool e pela 

solidão são interrompidos por momentos de lucidez... reconheça as estrofes que revelam 

lucidez e as que revelam devaneio... porque na parte catorze aí tem três estrofes só que (eu 

queria que você) identificasse nessas estrofes onde é que você percebe que o eu lírico tá 

consciente lúcido e a parte em que ele tá totalmente inconsciente né sonhando louco... 

vai... vê aí Geisa... 

92. Geisa: eu coloquei assim... parece que chorei sinto na face uma perdida lágrima rolando 

93. Professora: esses dois primeiros versos aí da primeira estrofe da parte catorze 

representam que o eu lírico tá consciente ou tá em devaneio? até a lágrima rolando no 

rosto que é algo concreto dá pra gente perceber que é esse/ esses versos... tá representando 

a parte de lucidez do eu lírico... é só essa aí que trans/ transmite lucidez?... leia aí na parte 

catorze qual é outro fragmento essa aí tá certa a parte que a colega leu aí oh... parece que 

chorei sinto na face uma perdida lágrima rolando... esses dois primeiros versos da parte 

catorze representam lucidez... onde mais representa lucidez?... ((alguns alunos conversam 

baixinho mas ninguém responde ao que a professora pergunta)) quem tem o livro aí dá 

uma olhadinha aí na página (oitenta e seis)... me diga aí então qual foi o outro fragmento 

que vocês perceberam que ele está num estado de devaneio?... onde é que ele está fora da 

consciência não tá lúcido?... ((alguns alunos continuam conversando em voz baixa 
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enquanto a professora aguarda uma resposta para sua pergunta. Uma aluna lê um 

fragmento do poema, mas não se entende o que diz porque fala muito baixo)) pra vocês 

terem uma ideia gente/ aí é devaneio ((referindo-se ao fragmento lido pela aluna)) mas só 

pra você ter uma ideia Paula ((a aluna que leu o fragmento)) o devaneio não era 

provocado pela bebida pelo fumo pela solidão? então a partir do momento que ele fala oh 

satã leve a tristeza olá meu pajem derrama no meu copo as gotas últimas dessa garrafa 

negra eia bebamos... a partir do terceiro verso da parte catorze até o finalzinho aqui até 

estende você vai observar que o eu lírico não se encontra num estado de lucidez de 

consciência... esses versos intermediários entre os dois primeiros versos que a colega leu e 

os três últimos versos do final... os versos intermediários representam esse estado de 

devaneio que era provocado pela bebi:da pelo fu:mo pela solidã:o do eu lírico 

entenderam?... onde é novamente que ele volta a ter lucidez?... eu me esquecia... faz-se 

noite traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada... aí novamente 

representa o estado de quê? 

94. Grupo de alunos: consciência... consciência  

95. Professora: consciência e lucidez... os dois primeiros e os três últimos versos representam 

o estado de lucidez... os versos intermediários representam o estado do quê? de devaneio... 

certo? do sonho de loucura ((quando a professora se cala ouve-se a conversa de alguns 

alunos em voz baixa)) mas vocês estão/ (esquecem) de desligar o celular né? ter assim/ 

não sabe se ouve o professor falando ou se acessa o celular... larguem o celular depois que 

vocês tiverem terminado a atividade gente terminar a aula (você pega) não tem como 

vocês entenderem isso não vocês não acertam a prova ((um aluno fala, mas não se entende 

o que diz. No entanto, pela resposta a seguir da professora, presume-se que ele disse que 

vai estudar ou está estudando)) mesmo estudando mas há dificuldade que eu tou levando 

aqui uma forma de interpretação que vai favorecer vocês... como é que o aluno vai 

pensando em prestar atenção no que o professor está fazendo e o celular do lado?... oh vou 

tornar voltar... vocês tão observando que a segunda geração é uma geração que tá 

trabalhando a questão do sentimentalismo exagerado e nessa parte catorze os dois 

primeiros versos da parte catorze representam qual esTAdo do eu lírico?... qual é o estado 

que esses dois primeiros versos aqui representam? 

96. Ana: lucidez 

97. Professora: consciência lucidez... os versos/ os três últimos também... os três últimos 

versos também... agora os versos intermediários representam qual estado do eu lírico?...  

98. Grupo de alunos: devaneio 
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99. Professora: devaneio falta de consciência se puder colocar também... os dois primeiros e 

os três últimos versos representam o estado de lucidez os versos intermediários  

100. Ana: devaneio? 

101. Professora: devaneio... ((ouve-se alguém gritar no corredor)) porque ele tá embriagado 

ele tá bebendo... quem tá embriagado tá consciente do que tá fazendo? pense aí um 

pouquinho... oh bebeu... aí sai do estado de consciência e vai pro devaneio... na letra b... 

como um círculo vicioso e obsessivo que tipo de visão viSÃO o eu lírico torna a ter 

quando sob o efeito do álcool?  

102. Aluna: ele entra no mundo da magia 

103. Professora: mas qual é a visão que ele tem assim? ele entra no mundo da magia mas ele 

visualiza quem/ a imagem de quem? 

104. Grupo de alunos: da mulher amada 

105. Professora: da mulher... olhe aqui oh...dentre a sombra vejo num leito d’oiro a imagem 

dela palpitante que dorme e que suspira que seus braços me estende... então qual é a 

imagem que ele vê? volta-lhe à mente a imagem... da mulher da pessoa que ele ama... 

volta-lhe... à mente a imagem da mulher... ((essa repetição com pausas serve para os 

alunos que não responderam ou não o fizeram adequadamente possam copiar a resposta 

certa)) coloque assim volta-lhe à mente a imagem da mulher amada né que ele 

(menciona)... por isso que está perguntando que visão ele tem... é porque ele tá 

embriagado oh (fica parecendo) que ele estivesse tendo visões... e qual é a visão?... de ter 

a mulher que ama de volta né presente em seus sonhos... ((repete com voz pausada e em 

tom mais baixo para os alunos copiarem)) volta-lhe à mente a imagem da mulher... 

amada... na letra c do quarto... pode-se entender por meio da última estrofe do poema/ na 

última estrofe aí/ que a viagem foi encerrada? sim ou não? olhe a última estrofe aí quem tá 

com o livro em mãos que pode documentar isso vendo no LIvro... eu me esqueci... faz-se 

noite... traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada... até as reticências 

finais aí responde o que pra vocês? a viagem foi encerrada? 

106. Grupo de alunos: não... não... 

107. Professora: sim ou não? 

108. Grupo de alunos: não... acho que não 

109. Aluno: por causa das reticências aí né professora [(  ) 

110. Professora: [a própria... o próprio recurso linguístico aí né já comprova/ ele MANda 

trazer o charuto acenDER a lâmpada porque ele queria continuar o quê gente? lendo... a 

viagem no mundo/ ao mundo interior dele não se encerra... porque... a viagem vai tá tendo 
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continuidade aí olha conforme é sugerido pelo próprio eu lírico pra trazer o quê? fogo e 

dois charutos porque ele vai continuar o quê gente? anh? charutos fumando e na mesa do 

estudo acende... a lâmpada... ele vai continuar lendo então essa viagem ao seu mundo 

interior ainda tem continuidade... ((segue-se um pequeno trecho incompreensível na 

gravação em que a professora se dirige diretamente a um aluno)) foi você Rô? quem foi 

que colocou (  ) foi você? ((não se entende a resposta do aluno)) (nessa questão)?... 

quando ele pede pra trazer o fogo acender a lâmpada para a leitura comprova que a 

viagem ainda vai... continuar... quando o eu lírico pede pra trazer fogo... acender o charuto 

acender a lâmpada pra continuar a leitura dá a ideia de que essa viagem ainda vai 

continuar... última questão... teve alguns alunos que não responderam a última questão 

vamos ver aqui olha... ((começa a ler o enunciado da questão)) certos traços do eu lírico 

presentes nesse poema/ eu queria que vocês grifassem até na própria questão do livro aí 

essas características aí que traços estão presentes nesse poema? pessimismo grifa aí 

pessimismo... isolamento a gente vê que é pessimista diante do mundo em que ele vive... 

ele se isola em seu quarto... fantasias... ele cria um mundo de fantasias e devaneios 

provocados pelo álcool... pelo fumo... pela própria solidão... não são exclusivos de 

Álvares de Azevedo... mas são característicos de qual geração que a gente tá estudando? o 

que é que tá escrito grifa aí ul-trar-romantismo... vocês não vão associar a geração 

ultrarromântica a uma geração de LUta pela liberdade né pela denúncia das injustiças 

não... vocês não vão associar a segunda geração pela exaltação da natureza também 

nã::o... vocês vão associar a segunda geração romântica a um momento de profundo 

pessimis:mo isolamen:to solidã:o angús:tia não só na/ em Álvares de Azevedo como 

Casimiro de Abreu Junqueira Freire todos os outros também trazem um pouco dessa 

característica da geração... ((volta a ler)) eles faziam parte do modo como esses poetas 

expressavam seu inconformismo diante do mundo... gente/ por que professora que ele era 

tão pessimista assim? por que é que ele procurava se isolar tan:to assim? viver sozi:nho 

sem companhi:a?... porque ele se sentia desajusta:do no mundo no qual ele vivia e por 

causa disso ele se isolava... era uma insatisfação muito grande até mesmo com os valores 

do mundo burguês da época aqueles valores que fo/ que foram implan/ implantados pela 

revolução francesa... pra vocês terem uma ideia os autores dessa época só começaram a 

ter/ a se engajar politicamente no mundo em que viviam a partir da terceira geração que 

vocês vão ver a partir da próxima aula... eu pedi pra trazer a música Ideologia pra isso... 

pra vocês reconhecerem por que é que esse poeta da segunda geração se isolava? porque 

ele/ ele tava insatisfeito com o mundo em que vivia então se refugiava nesse (  )... aí 
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pergunta... ((volta a ler)) embora Ideias íntimas seja um poema subjetivo e egocêntrico é 

possível dizer que tem também uma conotação social?... claro que sim... é a própria crítica 

que se faz a esse mundo em/ no qual ele vive... oh justifique sua resposta aí oh... as 

atitudes do eu lírico aí revelam o quê gente? uma satisfação ou insatisfação com o mundo 

em que ele vivia?...  

111. Grupo de alunos: insatisfação... insatisfação... 

112. Professora: então por isso que há uma crítica aí social (  )... as atitudes revelam uma 

INsatisfação... porque teve muita gente que não respondeu essa questão aí... revelam uma 

insatisfação em relação ao mundo burguês... então politicamente ele só vai engajar-se a 

partir da terceira geração... vai denunciar as injustiças lutar pela liberdade vai buscar algo 

pra... né ter satisfação ter uma visão otimista a partir da terCEIra geração... na próxima 

aula acho/ eu acredito que todo mundo/ tem muita gente que já anotou até a música aí no 

caderno de Cazuza... nós vamos ter o mesmo processo vamos ouvir a música depois todo 

mundo/ vocês vão reconhecer algumas características reformistas da geração e vão marcar 

viu? deixe o espaço aí ((nesse momento se intensificam as conversas e já não se ouvem as 

últimas palavras da professora nessa aula))  
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ANEXO B – Aula de LPLB – 2ª série A – vespertino – 12/03/2014 

 

1. Professora: Elza 

2. Elza: presente 

3. Professora: Débora ((alguns alunos conversam, um aluno canta baixinho)) 

4. Débora: presente 

5. Professora: Juliano 

6. Juliano: presente 

7. Professora: Eliete 

8. Eliete: presente pró 

9. Professora: Éder 

10. Éder: presente 

11. Professora: Vítor 

12. Vítor: presente 

13. Professora: Mara  

14. Mara: presente 

15. Professora: Mara  

16. Mara: presente 

17. Professora: Vinícius 

18. Vinícius: presente 

19. Professora: Lucélia 

20. Lucélia: presente ((ouve-se o rumor das conversas dos alunos)) 

21. Professora: Roberto... Lucas 

22. Lucas: presente ((quase não se ouve sua resposta devido ao barulho)) 

23. Professora: gente eu não tou ouvindo a resposta do presente não e eu tou dando falta 

24. Lucas: ((falando mais alto)) ei professora eu tou aqui professora 

25. Professora: Lucélia tá aqui? 

26. Lucélia: prese:nte 

27. Professora: Roberto... Lucas... Osvaldo 

28. Osvaldo: presente 

29. Professora: Rômulo 

30. Rômulo: eu 

31. Professora: Valdir 

32. Valdir: presente professora 
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33. Professora: Breno... Gilmar... Jamile 

34. Jamile: presente 

35. Professora: Marta 

36. Marta: presente 

37. Professora: Leila 

38. Leila: presente 

39. Professora: Edite 

40. Edite: presente professora 

41. Professora: Silvana 

42. Silvana: presente 

43. Professora: Hugo 

44. Hugo: tou aqui professora 

45. Professora: Fernando 

46. Fernando: tou aqui 

47. Professora: Ugo 

48. Ugo: ei professora 

49. Professora: ahn 

50. Ugo Souza: deu falta no Ugo errado 

51. Professora: Hugo com H 

52. Hugo: sou eu 

53. Professora: é você?... Sílvio... Vilma... Valério... Valério? 

54. Valério: presente 

55. Professora: Guilherme… Manoel 

56. Manoel: presente 

57. Professora: Fábio 

58. Fábio: presente 

59. Professora: Vânia 

60. Vânia: presente 

61. Professora: Marisa 

62. Marisa: presente 

63. Professora: Edite 

64. Edite: presente 

65. Professora: Paloma 

66. Paloma: presente 
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67. Professora: Roberta 

68. Roberta: presente 

69. Professora: Marina 

70. Marina: presente 

71. Leda: oh pró meu nome não tá aí não? 

72. Professora: como é seu nome? 

73. Leda: Leda ((os alunos continuam conversando e não se ouve a resposta da professora)) 

74. Professora: olhe eu visei a música? 

75. Aluna: visou ((segue-se um trecho incompreensível, marcado pela conversa de vários 

alunos ao mesmo tempo)) 

76. Professora: vamos acostumar a deixar de colocar acento em ideias... ((a professora se 

dirige a um aluno, ao visar seu caderno, referindo-se às mudanças resultantes do acordo 

ortográfico de 1990)) depois do novo acordo ortográfico né? entre a resposta e uma outra 

vamos continuar aqui... não copiando o acento em ideias né ((os alunos começam a 

trabalhar e conversam entre si, de modo que não se compreende na gravação o que diz a 

professora. A frase a seguir foi recuperada das anotações do diário de campo. A 

professora se dirige a um dos alunos, enquanto analisa sua tarefa, e cobra o cabeçalho 

antes de visar o caderno)) vai colocar o cabeçalho eu já deixei prontinho no quadro pra 

vocês gente ((continua a conversa dos alunos)) que texto é esse? quem é o autor?... ((com 

essas perguntas ela lembra que os alunos devem anotar no caderno, antes de cada 

atividade, o título do texto, o autor e a página do livro onde se encontra tal texto. Alguns 

alunos não fizeram o cabeçalho e ela exige que o façam antes de trazer o caderno para o 

visto)) cabeçalho incompleto... ((para outro aluno)) cadê o cabeçalho? coloca lá por favor 

e traga pra eu visar é um poema de Álvares de Azevedo Ideias íntimas... ((Enquanto ela 

continua visando as atividades nos cadernos dos alunos, estes conversam entre si. Tais 

conversas não constam da transcrição, devido à impossibilidade de compreendê-las.)) 

pessoal eu tou querendo/ eu tou dando esse visto aqui e vou observar depois quem tá com 

o livro na carteira... porque quem tiver esquecendo o livro em casa eu vou começar a 

anular os vistos que estou dando no caderno... o livro que eu empresto pro aluno é pra ele 

trazer pra sala de aula como referência... é cômodo certo você pegar querer receber o livro 

e não trazer o material (  ) pode até não trazer o livro mas também não traga o caderno pra 

eu visar... ((vários alunos falam ao mesmo tempo)) porque se o trabalho do professor já é 

tamanho com (  ) imagine sem material né... ((os alunos continuam conversando enquanto 

a professora visa os seus cadernos)) olhe pessoal a aula hoje aqui do último horário vai 
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ficar para a correção das atividades eu tou visando e observando aqui questões 

incompletas MAL mal rascunhadas... né então eu vou observar/ o aluno ele pode deixar 

uma questão ou outra sem responder é lógico uma dificuldade que ele teve talvez não 

assistiu à aula... mas você trazer exercício para eu visar aqui eu Olho os exercícios que eu 

tou visando e tem atividades aí que eu vou acabar devolvendo o caderno pra o aluno 

porque não tem lógica nenhuma o que respondeu... foram algumas respostas assim muito 

aleatórias assim como eh:: uma palavrinha ou outra solta pra corresponder a uma resposta 

de uma atividade como essa... olha... primeira questão... vocês viram que na aula passada 

quando a gente trabalhou a segunda geração foi trabalhado com vocês aqui o 

reconhecimento de que nessa geração percebia-se um exagero de sentimentalismo né por 

parte do eu lírico e esse poema de Ideias íntimas a própria/ o termo né ideias íntimas vem 

associa/ vem passar pra gente essa ideia de que eh:: o mundo isolado no qual o eu lírico 

vive carregado de solidão de tristeza de angústia né melancolia faz com que ele se isole né 

e:: fuja do mundo real... na primeira questão diz... a gente não chegou a corrigir nada não 

não foi? 

77. Aluna: não  

78. Professora: ((lendo)) o ambiente do poema um quarto de estudante sugere o tempo todo 

desarranjo e solidão... que ações do eu lírico na parte um/ vocês viram que tá 

documentado aí no exercício as partes... confirma o seu estado blasé isto é de profundo 

tédio... onde é que vocês perceberam lá o que é que acontece com o eu lírico lá na parte 

um que você percebe que ele está entediado? ((uma aluna fala muito baixo não se entende 

o que diz)) ahn? ele limita a fumar mas ele tá eh com companhia assim tá sentado com 

alguém? ((alguns alunos respondem ao mesmo tempo que o eu lírico está só)) o eu lírico 

aqui mesmo ele se isola e limita-se a fazer o quê? 

79. Grupo de alunos: a fumar 

80. Professora: é a/ é o que mostra o estado entediado em que ele se encontra... você não 

pode nem falar a questão da bebida ainda porque a bebida não foi mencionada na parte 

um... né? é só pro aluno perceber... é/ é um texto complexo até a linguagem não é a dos 

jovens contemporâneos de hoje então por isso que eu falo que o livro é uma referência pra 

melhor levar à compreensão de vocês... na segunda questão... eh:: a parte dez/ já não tá 

mais referindo à parte um do poema é à parte dez diz assim dá sequência à viagem pelo 

interior do quarto e do próprio eu e tematiza o leito do eu lírico em que ele sonhou noites 

belas e passou longas horas... na letra a... de que modo o eu lírico tornava as longas horas 

menos dolorosas com base na parte dez? ele fazia o que lá no quarto? dormia?  
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81. Grupo de alunos: bebia... 

82. Professora: bebia 

83. Grupo de alunos: fumava 

84. Professora: fuman/ bebendo fumando... 

85. Grupo de alunos: e lendo  

86. Professora: e lendo romances... então fazia com que aquelas longas horas que ele né 

[passava ali no quarto 

87. Elza: [oh pró eu peguei tipo uma parte aqui do texto  

88. Professora: mas colocou as ações que ele representava? bebendo 

89. Elza: foi essas ações eu peguei pelo contexto aqui 

90. Professora: fala aí como é que você colocou 

91. Elza: as longas horas olvidei libando ardentes gotas de licor doirado esqueci-as no fumo 

na leitura das páginas lascivas do romance 

92. Professora: aí você vai perceber/ você pode até grifar aí oh fumo né licor aqui a leitura né 

pra focar por que que/ pra não parecer tão longas horas... na letra b... que sonhos/ ainda na 

parte dez pessoal olha... que sonhos criava quando estava no leito? 

93. Aluno: [lendo romances (  ) 

94. Grupo de alunas: [ser poeta 

95. Professora: ele tinha sonho de quê? 

96. Grupo de alunos: ser poeta 

97. Professora: só ser poeta? 

98. Aluna: e ser feliz 

99. Professora: e ser feliz 

100. Ugo: como é que é professora? 

101. Elza: então vai ser como professora? ((nesse momento um aparelho de telefone celular 

toca)) 

102. Professora: (  ) celular no silencioso hein? 

103. Elza: pró [então fica como? 

104. Ugo: [como é que é a resposta aí? 

105. Professora: deixa ver se esse celular para de tocar ((todos ficam em silêncio, ouve-se 

um barulho de carro na rua próxima e o celular continua tocando)) 

106. Ugo: ei professora repete a resposta aí pra mim 

107. Professora: hum? 

108. Elza: como é que é a resposta? 
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109. Ugo: da letra b aí 

110. Professora: você quer da letra b do segundo? 

111. Ugo: é 

112. Professora: porque da/ ((em seguida, tom mais baixo)) vai lá atender a porta... 

113. Ugo: como é que é a letra b? 

114. Professora: na parte dez tá perguntando aí que sonhos criava quando estava no leito... o 

eu lírico ele sonhava... ele sonhava em ser o quê que tá dizendo aqui na parte dez? 

115. Elza: poeta 

116. Professora: sonhava em ser...  

117. Elza: poeta  

118. Professora: e ser feliz porque ele menciona até personagens da literatura ele começa a 

povoar o mundo da fantasia e da imaginação... então é como se a gente percebesse assim 

oh professora ele só era feliz quando estava sonhando? perfeitamente... ele só sentia 

satisfação otimismo em sonho... né? porque ele era to/ to/ totalmente insatisfeito com o 

mundo real... e se refugiava no sonho... letra c do segundo... destaque os verbos/ ainda na 

parte dez do poema que ironicamente destroem a idealização amorosa/ que quando você 

está lendo a parte dez você percebe que ele tá mergulhado no mundo do sonho mas tem 

um/ um fragmento aí que mostra que essa idealização amorosa ela se rompe porque ele 

deixa de sonhar... qual foi a passagem que vocês observaram essas cenas aí dessa 

idealização amorosa? 

119. Elza: e eu acordava arquejando a beijar meu travesseiro? 

120. Professora: é... aspeado aí... olhe aí no fragmento do livro... tá com o livro? então na 

página oitenta e quatro tem aí e é o momento em que a gente percebe os versos que 

destroem essa idealização amorosa porque ele sai desse mundo da idealização e ele diz... e 

eu acordava arquejando ainda ofegante a beijar meu travesseiro? olhe aí como fica aí... o 

último e o penúltimo versos da parte dez... e eu acordava... coloca aspeado por favor 

porque vocês tão retirando um fragmento pra comprovar viu? acharam aí agora? ((alguns 

alunos falam baixo, não se entende o que dizem, mas se percebe que demonstram 

dificuldade em encontrar o fragmento citado)) na parte dez... parte dez... lá embaixo na 

parte dez... é lá embaixo... e eu acordava arquejando a beijar meu travesseiro último verso 

o penúltimo né na verdade... (  ) porque ele tava sonhan:do né no mundo da fantasi:a com 

a mulher que ele queri:a querendo/ sonhando em ser poeta em ser feliz daqui a pouco ele 

sonha abraçando o quê? 

121. Grupo de alunos: o travesseiro 
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122. Professora: vamo lá... terceira questão...  

123. Aluna: pera aí pró 

124. Professora: pode fazer aí... ((nesse momento a professora faz uma pausa mais longa 

enquanto espera a aluna completar sua resposta no caderno)) durante a viagem o eu lírico 

há o re/ não durante a viagem do eu lírico há o reconhecimento dos objetos cotidianos que 

formam o pequeno mundo do jovem e o reconhecimento neles do próprio eu de modo que 

a solidão e o desarranjo do quarto com quadros conhaque charuto livros etc. são um 

prolongamento da condição interior do eu lírico... apesar disso o jovem guarda em lugar 

especial os retratos do pai e da mãe... de acordo com os versos da parte DOze agora não é 

a décima mais é a parte dois/ doze o que significam os pais para ele? ((uma aluna 

responde, mas não se entende o que diz)) pois é... é tão é/ é/ sagrado no sentido de puro 

porque lá no final ele coloca isso oh... eh: na minha solidão me acharem morto não os abra 

ninguém... o local onde estavam as imagens dos pais... sobre meu peito lance-os em meu 

túmulo... mais doce será certo o dormir da noite negra tendo no peito essas imagens o 

quê? puras... então a imagem/ as imagens dos pais/ do pai dele e da mãe aí significam o 

quê? [pureza né? 

125. Grupo de alunos: [pureza 

126. Professora: serenidade... você observa que não quer nem que toque nessas imagens... 

quarta questão... os pais significam né pureza...  

127. Aluna: terceira questão? 

128. Professora: terceira questão é o significado da imagem do pai e da mãe... significam né 

a imagem/ pra ele eram imagens puras serenas... observe a parte catorze... já não é mais a 

doze é a parte catorze... nela como nas outras partes do poema os momentos de devaneio 

motivados pelo fumo pelo álcool e pela solidão são interrompidos por momentos de 

lucidez... devaneio é a mesma coisa que inconsciência né que está fora da consciência não 

está lúcido tá sonhando tá/ quando ele tá alcoolizado tá num mundo de devaneios... na 

letra a do quarto pede... reconheça as estrofes que revelam lucidez e as que revelam 

devaneio na parte do/ catorze ca/ catorze... onde é aqui na parte catorze quais versos... ou 

passagens aí que você percebe que o eu lírico tá lúcido e tem momentos aqui dentro que a 

gente percebe que ele está eh::: inconsciente 

129. Aluna: parece que chorei sinto na face uma perdida lágrima rolando 

130. Professora: esses dois versos aí caracterizam o quê consciência ou devaneio? 

131. Grupo de alunos: consciência 
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132. Professora: consciência... muito bem... a partir daí a gente observa que os versos aí 

abaixo do que foi dito aqui ó depois de lágrimas rolando vai representar o que da cons/ do 

eu lírico? 

133. Aluno: devaneio 

134. Professora: devaneio... e ele VAI voltar à consciência onde?... não é? vocês não 

mencionaram aí os versos de consciência? os dois primeiros versos aí representam 

consciência lucidez... depois entram os versos que mostram pra gente que devido ao 

álcool ao fumo à solidão ele entra num estado de devaneio... mas depois ele retoma ao 

estado de consciência... onde é que tem aí?  

135. Elza: é nesse aqui? vibram-me os nervos e as artérias queimam os meus olhos ardentes 

se escurecem e no cérebro passam delírios  

136. Professora: mas aí tá falando delírios... aí vem ainda falando que ele começa a 

visualizar a imagem da mulher e aí tá no mundo ainda de quê? 

137. Aluna: devaneio 

138. Professora: de devaneio... não entrou ainda num/ num/ num estado de consciência... 

vai/ vai procurando encontrar aí... onde é que você percebe que ele tá lúcido?... dá uma le/ 

faz uma leiturazinha aí (  ) porque eh:  

139. Aluna: na hora em que ele fala (  ) 

140. Professora: hum? 

141. Aluna: os meus olhos ardentes se escurecem 

142. Professora: ainda tá em devaneio... a colega leu aqui os meus olhos ardentes se 

escurecem e no cérebro passam delirosos assomos de poesia dentre a sombra vejo num 

leito d’ouro/ d’oiro a imagem dela palpitante que dorme e que suspira que seus braços me 

estende... ele ainda tava sonhando né? tava no mundo... eh: de fantasia... e eu me esquecia 

faz-se noite traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende... a lâmpada... nessa 

estrofe final a gente observa que é um ou/ é um momento que a gente percebe que ele 

volta ao estado de quê?  

143. Aluno: de devaneio 

144. Professora: de lucidez...  

145. Aluno: de lucidez 

146. Professora: né então os dois primeiros e os três últimos versos representam o quê?... 

lucidez consciência do eu lírico... os versos intermediários representam o quê? devaneio... 

certo?... ele pede pra trazer o quê? charuto pra trazer o fogo né? pra acender a lâmpada 

porque ele queria continuar lendo... a gente percebe que nesse momento/ vocês viram lá 
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na primeira parte oh que ele... pra... não perceber as longas horas no quarto bebia fumava 

e lia romances não é isso? então lá no final aí do fragmento ele torna a colocar faz noite 

traz fogo e dois charutos e na mesa do estudo acende a lâmpada ele tá aqui: em devaneio? 

tá inconsciente aqui? não esses três últimos versos aqui da estrofe final mostram que ele tá 

num estado de... lucidez consciência  

147. Elza: é quando o efeito do álcool passa né que ele volta [à consciência 

148. Professora: [ele volta... quando o efeito do álcool passa quando ele não tá naquele 

estado profundo de solidão de tristeza aí ele volta à consciência  

149. Paloma: isso aqui é a letra b pró? 

150. Professora: letra a... letra a do quarto... olha a letra b... como num círculo vicioso e 

obsessivo que tipo de visão o eu lírico torna a ter quando sob o efeito do álcool? ele tem 

uma visão aí... 

151. Aluna: (  ) 

152. Professora: é... ele coloca/ não sei se vocês perceberam aqui que eu li oh e no cérebro 

passam delirosos assomos de poesia... dentre as sombras vejo num leito d’oiro a imagem 

dela... quem é essa imagem dela? a imagem da mulher... 

153. Grupo de alunos: [amada 

154. Professora: [amada... palpitante que dorme e que suspira né que seus braços me estende 

como se a mulher amada estivesse estendendo o quê? os braços pra ele então nesse 

momento aí volta-lhe à mente a imagem do quê? da mulher... da mulher amada... 

155. Mara: então põe o quê pró? 

156. Leda: é os três versos do... da última estrofe pró?  

157. Professora: os três últimos não... é: vejo num leito d’oiro a imagem dela tá vendo? 

achou? 

158. Leda: achei 

159. Professora: então volta-lhe à mente a imagem da mulher...  

160. Grupo de alunos: [amada 

161. Professora: [amada... quando ele novamente levado pelo álcool né  

162. Aluno: como é que é professora? 

163. Professora: volta-lhe à mente a imagem da mulher amada  

164. Mara: até onde pró? 

165. Professora: até onde fala que/ fala que a imagem dela aí retorna à sua visão é como se 

ele estivesse vendo mas na realidade ele estava o quê? imaginando sonhando com a 

imagem dessa mulher ela não existia de carne e osso não só no mundo da fantasia dele 
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provocada por conta disso né? pela solidão pelo álcool (  ) entendeu? volta-lhe à mente a 

imagem da mulher... amada... nesses versos aqui que a gente percebe isso oh e você 

percebe que esses versos aqui são versos em que ele ainda está num estado... de 

devaneio... letra c do quarto... pode-se entender por meio da última estrofe do poema que a 

viagem foi encerrada?... aqui no finalzinho a gente/ acabou a viagem do eu lírico pra... o 

(pátio) em que ele se encontrava dentro do seu próprio interior?...  

166. Grupo de alunos: não 

167. Professora: não... até o recurso aí gráfico das reticências ele pede o quê? oh ele pede a 

lâmpada pra continuar a leitura... ele pede pra acender a lâmpada pra continuar lendo... ele 

pede o quê o charuto pra continuar o quê... fumando... então a imagem aí ou/ a viagem 

((riso)) aí não foi encerrada certo? pois pede pra trazer o quê? fogo charuto e pra acender a 

lâmpada pra leitura pra dar continuidade à leitura... ((ouve-se o rumor do ventilador)) o 

ventilador aí tá é perigoso  

168. Aluno: tá quebrado professora 

169. Professora: tá parecendo/  

170. Hugo: professora repete aí de novo 

171. Professora: oh tá perguntando foi encerrada sim ou não? 

172. Grupo de alunos: não  

173. Professora: não... a viagem vai continuar porque ele pede pra trazer o quê? fogo... oh 

aqui oh traz fogo charutos e acende a lâmpada eu entendi que acender essa lâmpada é pra 

continuar o quê gente? 

174. Grupo de alunos: lendo 

175. Professora.: porque ele gostava né de ficar (  ) de ler romances então ele ia continuar 

ainda né viajando ainda embriagado... quinta questão... certos traços do eu lírico presentes 

nesse poema... eu queria que vocês grifassem até quem tá com o livro aí oh... pessimismo 

isolamento fantasias devaneios são traços característicos dessa geração... não são 

exclusivos de Álvares de Azevedo mas são característicos de qual geração? 

ultrarromantismo... vocês não vão poder associar essas características à primeira geração 

vão? a primeira geração não trabalha a visão otimista do Brasil a natureza bela perfeita? o 

índio como elemento né natural perfeito do Brasil? é totalmente o inverso da segunda 

geração então por isso que eu peço pra destacar isso aí como forma de alertar vocês... eles 

faziam parte do modo como esses poetas expressavam seu inconformismo diante do 

mundo... esse pessimismo nos textos na poesia eh:: esse isolamento na fantasia que era 

uma insatisfação que o poeta tinha eh: em relação ao mundo em que ele vivia... aí diz 
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embora Ideias íntimas seja um poema subjetivo e egocêntrico/ subjetivo porque trata-se de 

um poema de linguagem expressiva e pessoal né? é possível dizer que tem também uma 

conotação social? isso que tá acontecendo na vida desse/ desse eu lírico aí é: é normal dele 

mesmo ou é provocado por alguma coisa? esse isolamento esse pessimismo só é feliz no 

sonho tem uma conotação social essa/ essa/ essa... afirmação aqui?... vocês colocaram o 

quê aí na resposta dessa questão?... não sei se eu comentei na aula passada tem uma 

conotação social o que eu acabei de dizer... ele... mergulhava nesse mundo interior dele 

próprio pra poder fuGIR do mundo em que ele/ no qual ele vivia... ele representa isso aí 

numa insatisfação com o mundo burguês... então por isso que diz que/ que: há o quê? há 

sim uma postura... uma conotação social... por quê? porque o eu lírico demonstra uma 

insatisfação com o mundo... em relação ao mundo... em que vivia então por causa disso a 

gente vai perceber que a participação política dos escritores daquela época só vai começar 

a existir a surgir a partir da geração que a gente vai trabalhar na sexta-feira que é a terceira 

geração... NEsse momento aqui a gente percebe uma relação de muito inconforMISmo 

né? diante da realidade em que ele vivia e por causa disso ele merguLHAva nesse 

isolamento nesse pessimismo nessa proFUNda melancolia como um refúgio dessa 

realidade... certo? mas a participação política mesmo dos escritores PRINcipalmente a 

gente vai ver Castro Alves começa a partir da terceira geração...  

176. Aluna: oh pró ele tem uma conotação social porque (  ) 

177. Professora: revela uma insatisfação né?... em relação ao mundo burguês... olha gente 

essa música que eu pedi desde a semana passada pra vocês trazerem já é uma música que 

vai introduzir a terceira e última geração do romantismo só vou trabalhar e analisá-la na 

sexta-feira viu? tchau... ((vários membros do grupo começam a conversar todos ao mesmo 

tempo, alunos que conversam entre si, outros que se dirigem à professora)) tchau pessoal 

178. Grupo de alunos: tchau pró 
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ANEXO C – Aula de LPLB – 2ª série A – matutino – 14/03/2014 

 

1. Professora: Ana Cláudia 

2. Ana Cláudia.: presente 

3. Professora: Ana Lúcia 

4. Ana Lúcia: presente 

5. Professora: Beatriz 

6. Beatriz: presente 

7. Professora: Davi 

8. Davi: presente ((os alunos conversam entre si)) 

9. Walter: vai pegar o que, véi? 

10. Professora: oh gente Walter vamos ver se a gente faz silêncio aqui senão eu vou acabar 

(atribuindo) falta num aluno que está na sala... (  ) Davi 

11. Davi: presente 

12. Professora: Fabiana 

13. Fabiana: presente 

14. Professora: Fátima 

15. Fátima: presente 

16. Professora: Rafael 

17. Rafael: presente 

18. Professora: Rafael Louzada... Rafaela 

19. Rafaela: presente 

20. Professora: Rafaela 

21. Rafaela: presente 

22. Professora: Rafaela Souza 

23. Rafaela Souza: presente 

24. Professora: Caio... Iana 

25. Iana: presente 

26. Professora: Samuel 

27. Samuel: presente 

28. Professora: Luciene 

29. Luciene: presente 

30. Professora: José Luís 

31. José Luís: presente 
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32. Professora: José Lucas... Geisa 

33. Geisa: presente 

34. Professora: Josiane 

35. Josiane: presente ((ouvem-se ao fundo conversas incompreensíveis dos alunos)) 

36. Professora: Lúcia... Luísa 

37. Luísa: presente 

38. Professora: Morgana... João... João/ eh: João Souza... Joana 

39. Joana: presente 

40. Professora: Luís 

41. Luís: presente 

42. Professora: Mariluz 

43. Mariluz: presente 

44. Professora: Marcos 

45. Marcos: presente 

46. Professora: Marcos Souza... Natália 

47. Natália: presente 

48. Professora: Paula 

49. Paula: presente 

50. Professora: Paulo 

51. Paulo: presente 

52. Professora: Jair... Roseli 

53. Roseli: presente 

54. Professora: Sueli 

55. Sueli: presente 

56. Professora: Sílvia 

57. Sílvia: presente 

58. Professora: Marisa 

59. Marisa: presente 

60. Professora: Walter 

61. Walter: presente 

62. Professora: Wanessa 

63. Wanessa:  presente ((ao fundo continua a se ouvir a conversa dos alunos))  

64. Professora: ((em voz baixa)) estamos na décima quarta aula da unidade... estou achando 

a sala [(  )] 
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65. Mariluz: [vazia não tá?] ((dois ou três alunos falam ao mesmo tempo e não se entende o 

que dizem))  

66. Professora: eh: em relação ao acontecido de ontem né que a gente soube inclusive eu 

tou... até assim um pouco surpresa com algumas informações que eu acabei de ouvir eu 

não sabia que tinha chegado a tal proporção certo? de já ter colocado até: na/ em redes 

sociais... então nós como professores estávamos assim refletindo um pouquinho a respeito 

disso né porque vocês são jovens estudantes são né eh: adolescentes e muitas vezes têm 

que pensar um pouquinho nas ações né porque se a gente é levado pela emoção e:: fazer 

com que muitas vezes até nós adultos fazemos muitas coisas levados pela emoção que nos/ 

e nós acabamos nos arrependendo então é/ a gente queria PEDIR a vocês assim pra... né... 

não ficar assim muito assim batendo na mesma te::cla né colocando mais fogo na fogueira 

vamos tentar/ não é que eu tou querendo justificar nada aqui né porque na realidade todos/ 

todas as pessoas têm a sua opinião né o seu conceito a depender do comportamento de cada 

um... né negativo positivo eh: mas o problema que eu estou pedindo pra falar é o seguinte 

coloca uma situação dessa do ((diz o nome da escola)) em redes sociais isso pode chegar 

numa proporção de cair né na/ na/ na mídia aí e tentar se fazer uma investigação a respeito 

disso vocês já viram acontecimentos de briga de alunos assim na porta da escola assim né 

no Fantástico [(  )] 

67. Mariluz: [aqui também teve o ano passado tudo isso] 

68. Professora: então... então não realidade não é questão nem de/ a gente tem que tentar 

trabalhar isso né valo:res eh tentar eh aquela questão igual algumas pessoas colocam né 

contar até dez pra tentar ver né se a gente/ o quanto que a gente suporta porque pra não 

ficar/ porque é uma coisa que eu não sabia que tava em redes sociais eu acaBEI de saber ali 

agora 

69. Mariluz: oh pró mas sabendo que a pessoa tá certa que faz as coisas certas a primeira 

oportunidade que ela erra todo mundo fica crucificando ninguém tá justificando o que L. 

fez porque ela foi erradíssima mesmo entendeu? foi muito errado ninguém é melhor do 

que/ ninguém é melhor do que ninguém pra poder falar que um é pobre, que o outro (  ) 

sabe assim eu acho que as pessoas que estão falando mal dela que acharam/ que acham que 

isso é errado tão fazendo pior ainda de/ dene/ denegrindo 

70. Professora: denegrindo né? ela é uma menina de dezesseis anos 

71. Paulo: eu acho que esse/ essa não foi a primeira vez ela já tentou zoar várias pessoas aqui 

na sala e todo mundo já viu 
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72. Professora: então essa questão assim sabe Paulo que muitas vezes as nossas atitudes os 

nossos erros levam a gente pra... um caminho pra gente tentar acertar certo? porque a gente 

não sabe o que vai acontecer então quando a gente erra aí sim persistir no erro é que não 

pode né então muitas vezes as nossas ações erradas levam a fazer com que a gente o quê? 

reflita um pouco pra tentar... não cometer mais erros você acabou de colocar aí então ela 

também tá sendo eh denegrindo aí denegrindo a imagem né [eu não sabia/ eu não sabia 

73. Mariluz: [nem só ela como (  ) 

74. Professora: eu não sabia que tava nessa proporção assim 

75. Mariluz: assim eu sabia [ela chamou]... ela chamou o menino de pobre... 

76. Professora: [acabei de saber no intervalo aí] 

77. Mariluz: e de outros nomes que eu (  ) mas xingar de vadia... de outras coisas 

78. Lúcia: filha da puta 

79. Mariluz: ((a aluna repete o que diz a colega)) filha da puta no Facebook também não tem 

nenhuma desculpa professora então pelo mesmo jeito que eu acho que é errado 

80. Professora: mas isso aí Mari já é um reflexo né porque as pessoas que viram isso no 

Facebook não souberam o que é que foi que aconteceu na situação então tava resolvido 

tava levando no início [(  )] 

81. Lúcia: [só pegou na (  ) xingo:u o menino] 

82. Mariluz: xingou... não sabe por que ela xingou entendeu? 

83. Professora: entendi 

84. Mariluz: não sabe tá falando que ela/ como se ela tivesse xingado o menino ah seu pobre 

não foi assim 

85. Professora: então é por isso que eu falo pra vocês né que inclusive isso (  ) olha gente 

essas questões eh:: a professora F. tava até falando a respeito que em redes sociais o que é 

que pode se tornar público e o que DEve ser publicado tem que existir esse trabalho né 

ESse trabalho porque tem pessoas que... escanCAram demais né e não sabem até onde o 

limite que deve ir... então eu acho que a gente tem que trabalhar isso com vocês não é só 

essa questão não sabe? da humilhação que foi pública que tá ocorrendo também agora com 

ela... mas tavam acontecendo outros casos na escola de preconceito né de homofobia e 

outras questões que eu acho que a gente tem que parar pra analisar e pensar direitinho né e 

se posicionar de uma forma mais consciENte e não como forma de denegrir de criar/ fazer 

bullying né e a pessoa ficar com traumas psicológicos às vezes físicos também né e levar 

assim eh: como é que se diz herdar isso por toda a vida certo? é realmente é uma/ foi uma 
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coisa que/ que aconteceu que/ lamentável que a gente tem que tirar dessa situação alguma/ 

algum aprendizado né assim dessa situação 

86. Mariluz: infelizmente não foi com ela que isso se tornou isso/ público AH como é isso 

todo mundo que ela cobrou esse trauma mas e os que acontecem e que não começa essa 

confusão toda? 

87. Professora: hum? 

88. Mariluz: não foi só o primeiro caso também isso 

89. Professora: é como se fosse o estopim aí agora né? pois é então vocês que são jovens que 

estão aí (a par dessa situação) e tudo como ficar né oh... [não é questão de se colocar... 

90. Aluna: oh pró [(pode ir perguntando todo mundo aqui quem nunca foi humilhado quando 

tinha) onze doze anos (por mim) me ameaçavam de pegar na saída da escola ((fragmento 

incompreensível, misto de vozes dos alunos e da professora)) 

91. Iana: se eu fosse desmaiar toda vez que as pessoas me xingassem eu já tava morta 

92. Professora: o que Iana? 

93. Iana: se eu fosse desmaiar todas as vezes que as pessoas me xingavam acho que eu já 

tava morta ((continua a sobreposição de vozes e se destaca a voz de um aluno)) 

94. Paulo: eu só acho que se fosse comigo ia (  ) 

95. Mariluz: se fosse você mas não é 

96. Paulo: pois é então/ então é bom não pisar (  ) ((nova sobreposição de vozes)) porque se 

eu pisar na (  ) véi eu só dava dois passos pra trás (  ) a minha resposta era um direto no 

meio da cara 

97. Professora: olha, preste atenção o que eu/ eu toquei no assunto aqui porque também não 

precisa essa questão de você ignorar a situação... vocês são meus alunos né aconteceu isso 

na escola a gente tem que tenta:r é conversar pra chegar a uma coisa comprovada... não é 

pra inflamar ninguém nem pra gerar novos conflitos não é pra gerar novos (procedimentos) 

não pelo contrário é pra tentar... né controlar... que o ser humano eh tem adrenalina tem eh 

(  ) ((trecho incompreensível, marcado pela sobreposição de vozes da professora e de 

vários alunos)) vocês vão abrir o caderno aí agora vamos informar em cima do que eu vou 

tentar falar pra vocês [qualquer dúvida] pode perguntar 

98. Aluna: [hein professora (  )] ((a professora está se preparando para introduzir o conteúdo 

programado para essa aula, mas alguns alunos querem continuar a discussão introduzida 

por ela; falam vários ao mesmo tempo)) 

99. Professora: eh vocês eh a partir de agora a gente vai começar a revisar alguns conceitos 

gramaticais referentes eh: ao/ à segunda série do ensino médio primeira unidade só que 
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quando eu falo revisar é revisar porque vocês vão relembrar algo que vocês já conhecem e 

que na realidade não vão estar vendo pela primeira vez agora não certo? só que quando os 

alunos chegam no ensino médio existe uma/ um modo mais aprofunda:do pra levar o 

jovem aluno a refletir a respeito das categorias gramaticais... então... de antemão eu 

gostaria de falar pra vocês que eu sempre trabalho eh usando também letras musicais 

inclusive a semana que vem eu gostaria que vocês providenciassem a música Aquarela de 

Toquinho 

100. Aluna: ah meu Deus essa música é (  ) 

101. Aluna: eu amo ela 

102. Aluna: essa já é a terceira música 

103. Mariluz: oh pró deixa eu perguntar aqui? 

104. Professora: hum  

105. Mariluz: oh pró por que é que: no ensino médio não tem aula de redação no primeiro e 

no segundo?  

106. Professora: essa é:: 

107. Mariluz: se é tão importante? ((dá mais ênfase à voz ao complementar a pergunta nesse 

turno)) 

108. Professora: mas na realidade não é que nã/ a rece/ essa questão das aulas de produção 

textual ela/ ela modificou no quadro de/ no quadro da base comum né e diversificada... 

então quando existia Redação no primeiro ano né? não existia no segundo e no terceiro 

depois colocou a aula de Técnicas de Redação que tinha no terceiro ano era uma aula de 

Redação e duas de Artes tirou a aula de Artes do terceiro ano passou pra primeira série 

duas aulas semanais e colocou agora aula de Produção Textual duas aulas de Produção 

Textual no terceiro ano então na realidade acho que depende d/ da necessidade né que o 

quadro de disciplinas que é feito/ que tem a base comum aquelas disciplinas (  ) que são 

obrigatórias que é comum a nível nacional né e a parte diversificada 

109. Mariluz: olha só e não é melhor em vez de ver tudo isso separado incluir a redação nas 

matérias? porque eu acho assim [(  )] 

110. Professora: [agora] o conceito técnico né de redação de produção textual trabalha-se em 

Língua Portuguesa inclusive no/ no/ no:: cotidiano das minhas aulas eu sempre chamo a 

atenção não só para o conhecimento da/ da/ da língua padrão que é a língua portuguesa né 

que vocês vão transferi-los pra um texto redacional E também a FORma que no (texto 

redigido) aprofunda-se mais... só que LPLB eram quatro aulas semanais... quando tinham 

quatro aulas semanais eu tinha como dar: dividir uma parte dessa carga horária pra dedicar 
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às orientações sobre produção textual... de quatro aulas desceram pra quantas? três aulas 

semanais pra trabalhar Literatura e Língua Portuguesa e muitas vezes assim correndo né 

sem ter espaço nem momento pra produzir informações sobre produção textual... e sempre 

que os alunos me perguntam alguma coisas eu sempre vou tar assim providenciando falar 

alguma coisa que esclareça (na medida do que eu sei)... mas a prática mesmo PRÁtica é 

terceiro ano 

111. Mariluz: é porque eu acho que os mais [(  )] 

112. Professora: [a carga horária não dá] 

113. Mariluz: tomando a gramática e a ortografia como [(  )] 

114. Professora: mas a gramática e a ortografia (  ) português 

115. Mariluz: então mas porque tá no segundo ano você acha que é difícil colocar 

116. Professora: mas vocês não vão aprender escrever redação agora no ensino médio não 

isso é trabalhado desde o ensino fundamental... conhecer texto narrativo, descritivo, 

argumentativo eh:: artigo de opinião né são coisas que trabalha na oitava s/ da quinta sé:rie 

né? a tipo/ o/ a tipologia textual até chegar no ensino médio... então fica parecendo que 

estão sendo apresentados pela primeira vez no ensino médio 

117. Mariluz: a gente faz um texto e coloca a gente podemos 

118. Professora: a gente... 

119. Mariluz: a gente vamos 

120. Aluno: é só (usar algo que insiste) a norma? 

121. Aluna: é 

122. Professora: com licença poética né aquela época que ((cantando)) inútil a gente somos 

inútil naquela música de Biquíni Cavadão lembra? da década de oitenta noventa... para que 

exista isso tem que existir né a questão da licença poética como se diz na velha frase e 

tentar reconhecer categorias gramaticais dentro dessa (  ) e às vezes são até vícios de 

linguagem também que devem ser trabalhados/ o que não pode existir dentro da redação 

gente é você escrever fazendo uso da oralidade é você transferir pro papel pra página 

escrita a forma como você FAla a palavra 

123. Mariluz: mas quanto mais você escreve mais você pratica se você continuar escrevendo 

escrevendo escrevendo de qualquer forma aí quando você for fazer uma redação no 

vestibular você vai colocar do mesmo jeito... e lá eles não vão [(  )]  

124. Professora: [mas aí é que tá] aí é que o estudante tem que refletir a respeito isso é um 

vício de linguagem uma oralidade e que não caracteriza né de forma alguma o texto escrito 

não pode levar (  )... aí você tem que ter/ estudar e trabalhar aí porque o correto da sua 
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redação é um treino também né você pode até falar mas você não pode escrever da forma 

como você fala... vamos aqui ver assim as primeiras informações a respeito do primeiro 

grupo de categorias gramaticas qualquer dúvida pode perguntar porque primeiro eu não 

quero dar aquela aula maçante de gramática falando das categorias gramaticais eu quero 

trabalhar essas categorias gramaticais contextualizadas né nas letras musicais que eu vou 

pedir pra vocês trazerem eh:: na língua portuguesa as classes gramaticais formam a 

quantidade de dez classes gramaticais vou até colocar aqui ó são dez... dessas dez classes 

gramaticais está presente no nosso discurso né na nossa fala ela pode ser classificada ainda 

subdividida em duas variáveis e invariáveis... o próprio nome variáveis já dá um sentido 

pra gente de quê? o que é que vai acontecer com essas palavras? ela vai sofrer o quê? 

((começa a escrever no quadro)) 

125. Paulo: variação 

126. Professora: variação... pode sofrer variação de gênero de número de grau A depender 

das categorias gramaticais... só que nessas/ com o planejamento da segunda série do ensino 

médio essas categorias vão ser revisadas durante o ano todo... por exemplo quais são as 

categorias variáveis... que sofrem variações? o substantivo... artigo eu vou colocar na 

ordem que a gente vai trabalhar durante o ano falou qual Mari? adjetivo também... essas 

três primeiras aqui ó vão ser as três classes de palavras variáveis que a gente vai trabalhar 

nessa unidade que é a primeira unidade né desse ano... [depois vem adjetivo... pronome]... 

e verbo ((enquanto lista as classes variáveis vai escrevendo-as no quadro)) 

127. Aluna: [eu tou usando... EU tou usando uh toma] ((a aluna se dirige a um colega, 

devolvendo contrariada uma caneta deste que estava usando)) 

128. Professora: o adjetivo pronome.. segunda unidade... o verbo só verbo terceira unidade 

trabalhar o projeto cantar o verbo aí é onde a gente vai mesmo cantar o verbo através das 

músicas né do reconhecimento das diferentes flexões do verbo dentro das letras musicais... 

é muito bacana o aluno gosta... ele vai chegar e vai aprender/ aprender não revisar né o 

conhecimento de verbo reconhecendo no contexto da música... das dez tem seis aqui 

sobram quantas agora? ((enquanto fala, escreve o esquema no quadro)) 

129. Aluno: quatro 

130. Professora: são seis variáveis e quatro... invariáveis que é o advérbio... 

131. Paulo: vai escrever alguma coisa aí na frente? ((referindo-se ao esquema do quadro que 

está copiando no caderno)) 
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132. Professora: não por enquanto não ((um momento de silêncio na sala, ouve-se só o 

barulho dos alunos no corredor. A professora continua a escrever o esquema no quadro e 

os alunos o copiam em seus cadernos)) 

133. Mariluz: e esse aí pró (a gente vai ver) em qual unidade? 

134. Professora: quarta unidade 

135. Mariluz: com o verbo... 

136. Professora: não... primeira unidade segunda unidade terceira e quarta unidade... 

((enquanto fala, assinala no quadro as classes planejadas para o estudo em cada unidade)) 

só que quando vocês têm eh começam a ter contato com essas categorias gramaticais são 

nos anos iniciais da vida na escola né? de uma forma mais elementar e cada vez mais 

tentando reconhecer assim palavras dentro do contexto... saber o motivo e finalidade por 

que surgiu essas palavras... elas surgiram com qual propósito né? dar nomes... nomear... 

nomear seres objetos ações sentimentos né os mais variados possíveis... só que quando 

você começa eh: a reconhecer o substantivo/ ele é importante assim como as outras 

categorias gramaticais? é a mesma coisa quando eu fiz uma/ um dia eu/ eu/ eu fiz tipo uma 

brincadeira falei assim ó meu celular é de última geração... aí eu falei... meus óculos estão 

precisando ser trocados... aí eu coloquei assim... eh:: Mariluz... está... pensativa hoje... 

Sueli... também tá atenta... ((enquanto fala do celular mostra aos alunos sua garrafa de 

água; ao se referir aos óculos mostra o marcador do quadro; aponta para duas alunas 

trocando propositalmente seus nomes)) eu fiz isso (e eles disseram assim) professora você 

tá maluca? falando com esse/ troCANdo o nome dos seres dos objetos de modo que eles 

pudessem reconhecer que é importante a gente saber e reconhecer os nomes que são 

atribuídos às palavras de um modo geral... é uma convenção convencionou... as pessoas a 

escreverem nomes próprios né entidades situaçõ/ lugares e aí você observa que os objetos 

que também/ quando não têm um uso eh/ quando você não emprega essas palavras de 

maneira lógica causa TODO um conflito né na/ na maneira da gente pensar e reconhecer 

entenDER o que tá sendo apresentado... será por que é que eu gosto de colocar isso pra 

vocês perceberem que É importante a gente aprender as categorias gramaticais? é a mesma 

forma que uma aluna às vezes estuda pega uma prova pra responder morreu de estudar... se 

dedicou assim ó pró estudei bastante mas não SEI por que é que eu me saí mal na prova de 

Biologia ou na prova de Matemática ou na prova de Português... porque eu acho que há 

uma... uma forma errada de interpretar a questão e que muitas vezes gera um problema que 

são resultados de um conceito (de prova né que traz novas funções) satisfatórias porque eu 

acho que o aluno ele precisa não é questão de decorar é de entender porque isso tem que tá 
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assim presente dentro da gente como eh o ar que a gente respira pra viver por exemplo a 

água que a gente precisa beber pra matar a sede... e às vezes eu acho que o jovem hoje em 

dia parece que toma isso de uma forma muito assim... eh sem importância pra/ renegando o 

valor necessário quer decorar pra fazer a prova pra ter aquela nota mas não quer entender o 

porquê de se fazer assim... QUANTAS vezes você fala assim POxa ((depois de dizer 

“poxa” bate uma mão contra a outra, fazendo uma expressão de contrariedade)) era isso 

aqui eu saBIa que era isso aqui por que é que eu respondi outro/ outra questão?... assim... e 

a interpretação ela surge a partir de REconhecimentos dos TERmos que aparecem na... 

questão e aí você vai interpretar e tentar pensar algo pra responder aquilo que foi 

questionado certo? não é meramente gente reconhecer a palavra enquanto forma... 

enquanto classe morfologicamente falando... eu coloco assim ó os alunos... os... alunos... 

estão... atentos... ((escreve no quadro a frase “os alunos estão atentos”)) preste atenção... 

pra você perceber que AQUI passa uma informação que você POde compreender isso... 

primeiro precisa haver uma organização das palavras na oração... de modo que elas podem 

ser dispostas a transmitir um sentido lógico pra gente... e também tentar entender que o 

papel daquela palavra dentro daquela oração também traz uma/ é relacionada com outros 

termos e vai passar uma informação pra gente... vocês poderiam reconhecer as CLASses só 

as classes de palavras presentes nesse/ nessa oração assim comum simples que eu fiz aqui? 

ó os é o quê?  

137. Grupo de alunos: artigo 

138. Professora: arti::go... alunos? 

139. Grupo de alunos: substantivo 

140. Professora: substanti::vo... estão? 

141. Grupo de alunos: verbo 

142. Professora: ver::bo... atentos? 

143. Grupo de alunos: adjetivo 

144. Professora: adjetivo... (  ) e se viesse assim estão... os... alunos... atentos... alunos... se a 

gente DEsorganizasse isso... vocês poderiam reconhecer as classes de palavras mas vocês 

enTENdeRIam o sentido da oração?... porque ela não tava estruturada de forma né correta 

adequada passando uma/ uma compreensão pra gente... então não é só a questão de decorar 

tá bom passou essa fase de deco/ de decorar coisas né?... mas quando você observa aqui a 

organização das categorias gramaticais aqui vai passar um sentido lógico pra gente no que 

tá discutindo a gente pode estudar agora no ensino médio a gente aprofunda mais isso pra 

tentar fazer/ e no ensino fundamental também sétima oitava série já começa a:: incluir 
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essas informações que é a função sinTÁtica dos termos da oração... se você sabe que os é 

artigo que alunos é substantivo como categoria gramatical qual é a funÇÃO que essas 

palavras exercem aqui dentro desse contexto? aí é outra questão que tem que ser analisada 

o aluno precisa compreender isso... e quando eu chego na segunda série pra falar isso meu-

Deus-do-céu é um caos total porque não sabe o que é que é um adjunto não sabe o que é 

um sujeito... o sujeito é composto por quê... quem aqui fazer/ relacionar essas palavras 

entre si vai encontrar a função delas sintaticamente dentro da oração... quem estão atentos? 

145. Grupo de alunos: os alunos 

146. Professora: vocês vão ter a resposta que são quem? [os alunos] 

147. Grupo de alunos: [os alunos] 

148. Professora: essas palavras aqui as duas os alunos exercem função sintática de quê? 

149. Grupo de alunos: sujeito ((os alunos que respondem o fazem em voz muito baixa que 

quase não se ouve)) 

150. Professora: quais são os elementos fala... alguém falou aí? 

151. Aluno: sujeito ((em voz baixa)) 

152. Professora: alto... fala... alto 

153. Aluno: sujeito ((em voz alta e firme)) 

154. Professora: ah sim... sujeito não é classe gramatical não... sujeito é a função que essas 

classes gramaticais que é o artigo e o substantivo exercem aqui nesse contexto... quando 

você reconhece o sujeito a oração... e/ e/ e o restante da oração é classificado como o quê? 

((alguns alunos falam em voz baixa algo que não se entende e uma aluna ri)) 

155. Aluna: predicado 

156. Professora: quais são os elementos assim essenciais da oração? o sujeito e o que mais? 

157. Grupo de alunos: predicado 

158. Professora: predicado... ó... eu tou colocando isso aqui pra gente sair daquela mesmice e 

tentar decorar palavrinha enquanto categoria... é necessário que reconheça a categoria e 

que disso aí você... no momento em que você tiver fazendo a redaçã::o que você possa 

estruturar de maneira lógica a oração/ o período que você tá construin::do né? e que faça 

sentido lógico quando for lida e que você escreveu aí é gramática... necessidade de 

aprender a gramática... sujeito e predicado... só que DENtro do sujeito que é formado pelo 

artigo os e pelo substantivo alunos tem algo mais que a gente pode reconhecer e 

fragmentar... qual é a palavra mais importante dentro do sujeito dessa frase? é os ou 

alunos? 

159. Grupo de alunos: alunos alunos 
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160. Professora: então alunos aqui... alunos aqui que é o substantivo tá exercendo a função de 

núcleo do sujeito que é a palavra principal dentro do sujeito certo? esse os aqui tem hora 

que eu falo assim qual é o núcleo do sujeito? o aluno “os alunos” 

161. Aluno: nã::o 

162. Professora: qual é a palavra/ o sujeito é formado por os alunos mas qual é a palavra 

principal? aluno/ o núcleo é alunos... daí tira a informação... professora artigo pode 

representar núcleo do sujeito? não... o artigo é uma classe de palavra que ele acomPAnha o 

substantivo né pode acompanhar um pronome pode acompanhar o verbo para especificar 

essas palavras... e não pra transmitir um sentido né mais preciso... então esse os aqui 

representado por aquele/ o artigo vai exercer a função sintática aqui de adjunto adnominal 

porque está acompanhando o quê? alunos que é a palavra principal analisando aí os termos 

sintaticamente falando... sabem fazer isso? aprenderam fazer isso? sétima oitava série des/ 

desde a s/ quinta sexta começa... tão lembrando isso que eu tou falando aqui? depois que 

você for analisar a outra palavra estão vocês falaram aí pra mim que é verbo... que verbo é 

esse? ele tá tendo uma função de quê? 

163. Grupo de alunos: verbo estar 

164. Professora: verbo estar... ele tá tendo uma função como se fosse uma ponte pra ligar o 

sujeito ao adjetivo atentos ele vai ter a função de verbo de quê? de ligação... nesse caso 

aqui... porque o adjetivo atentos aqui/ quem é que são atentos gente? 

165. Grupos de alunos: os alunos os alunos 

166. Professora: os alunos tá onde? 

167. Grupo de alunos: no sujeito 

168. Professora: no sujeito... tá atribuindo uma característica ao sujeito portanto atentos como 

adjetivo aqui que vocês vão ver a partir da segunda unidade (  ) tá exercendo função 

sintática de predicativo do... 

169. Grupo de alunos: sujeito 

170. Professora: sujeito... só que aqui tá um adjetivo mas poderia ser... um substantivo aqui 

que o substantivo também pode ser núcleo de predicativo do sujeito... predicativo do 

objeto... objeto direto... objeto indireto certo? então eh:: eh: agente da passiva... então a 

gente observa que são informações que o aluno que chega na segunda série do ensino 

médio tem que trazer consigo porque senão... certo? ((alguns alunos conversam)) posso 

apagar essa parte aqui? 
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171. Grupo de alunos: pode ((enquanto a professora apaga o quadro aumenta um pouco o 

volume das conversas entre os alunos, mas não se entende o que dizem porque falam baixo 

e muitos ao mesmo tempo)) 

172. Professora: anota ali ó só pra vocês observarem aqui eh:: foi uma ilustração que eu fiz 

pra tentar eh:: identifi/ mostrar pra vocês que no:: no período existe a presença de 

categorias gramatica::is cada uma delas sendo organizada em maneira lógica para 

transmitir uma informação... se elas estiverem dispostas de maneira aleatória não vão 

passar uma/ uma/ um sentido lógico e compreensão para o leitor... aí não dava pra abarcar 

tudo... coloca esse exemplo aqui pra você ver... eu acho/ vocês/ sejam sinceros aqui 

lembrava desse conteúdo gente? ((aponta para a frase que acabou de explicar e que está no 

quadro com todas as anotações de cada função sintática)) 

173. Aluno: eu lembrei 

174. Professora: porque vocês não vão ver isso agora/ eu/ eu não tenho condições assim de 

aprofundar mais informações eu vou mostrar através do contexto dos trabalhos que a gente 

vai fazer e as atividades... agora mesmo no livro aqui ó... deixa ver a página direitinho aqui 

pra eu falar pra vocês... várias atividades que vocês irão fazer com base nesse estudo... 

você vai ter que chegar em casa vai ler vai reconhecer o que é que é ser substantivo que eu 

vou colocar até no cronograma (  ) 

175. Aluno: já tem prova marcada (  ) professora? 

176. Professora: tem um trabalho marcado né que é uma avaliação... o trabalho de:: 

Romantismo em canções... prova escrita ainda não... (  ) 

177. Paulo: o Romantismo vai entrar na prova também? 

178. Professora: anh? 

179. Paulo: o Romantismo 

180. Professora: entra... 

181. Mariluz: não vai ter prova de romance não né pró? a senhora  [(  )] 

182. Professora: [eu coloquei aí já...] o romance 

183. Mariluz: colocou? 

184. Professora: já... primeira co/ primeira página do dia da aula ((a professora diz primeira 

página referindo-se ao caderno da aluna, porque essa foi uma informação que ela disse 

para os alunos anotarem no caderno)) 

185. Aluna: oh professo:ra 

186. Aluno: quando é que vai ser a prova do romance pró? 
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187. Professora: no final da unidade é que eu cobro na avaliação... porque eu dou o tempo pra 

o aluno ir lendo né? tem aluno que baixou da internet tá lendo até no celular lendo no 

computador... [tem outros que tiraram a xerox... à tarde mesmo teve um grupo de alunos 

que tirou xerox... assim quatro alunos dividindo entendeu?] 

188. Aluna: [tem onde?] 

189. Paulo: [qual o romance professora?... qual o romance?] ((ao repetir a pergunta se dirige a 

um colega)) 

190. Aluna: o livro tá onde pró? 

191. Professora: tá na Ramay ((há um rumor de conversas dos alunos desde o turno 77 e que 

ainda continua; não se entende grande parte do que dizem)) 

192. Mariluz: existe (  ) do livro? 

193. Professora: tá na relação do vestibular... agora o Enem por exemplo ó gente que coisa 

interessante no Enem do ano passado caiu uma questão sobre o livro Senhora de José de 

Alencar que a gente vai trabalhar com vocês na segunda unidade com a prosa e::: na 

realidade tinham tirado o livro Senhora da relação de leitura proposta pra os alunos então 

assim eu acho que tem que ter um conhecimento amplo né de livro de leitura 

194. Mariluz: oh pró (  ) 

195. Professora: como? 

196. Mariluz: (  ) 

197. Professora: porque descontextualizava a questão... se você tiver conhecimento todo da 

obra Mariluz isso vai facilitar muito mais... mas como é existem outras perguntas aí (  ) um 

fragmento do livro né? um trecho assim pra você ler... pra você relacionar com a questão 

(um fragmento difícil) esse ano mesmo teve (  ) Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu 

passei também caiu ((durante três minutos ouve-se um burburinho, resultado dos vários 

grupos que conversam; a professora conversa com alguns alunos na frente da sala, mas o 

que dizem é encoberto pelo murmurinho geral)) oh gente vocês corrigiram ontem à tarde 

esse trabalho que eu passei (  ) vinte e seis vinte e sete e vinte e oito... depois dessa data aí 

a gente vai dar continuidade à:: ao conteúdo gramatical já pra fazer a prova viu? ((mais uns 

dois minutos de conversas incompreensíveis, vários grupos falando ao mesmo tempo; 

percebe-se por um fragmento de resposta da professora que alguém continua a perguntar 

acerca do romance )) se você não quiser tirar xerox (  )... olha gente por favor ó coloque aí/ 

risque aqui... essa música Aquarela que vocês vão (   ) isso aqui que eu tou colocando aqui 

é pra deixar um esquemazinho pra reconhecimento e pra lembrar e refletir um pouquinho 

sobre o substantivo que vai aparecer dentro da letra da música Aquarela... então a gente vai 



166 

 

fazer uma análise de reconhecimento pra tentar perceber a flexão/ por que é que o 

substantivo é uma palavra variável? porque sofre flexões de gênero número e grau... é 

lógico que você não vai encontrar no trabalho todo (  )... e aqui é a classificação do 

substantivo quanto à natureza né e aqui quanto à formação... tá dividido aí ó próprio 

comum concreto abstrato coletivo... simples composto primitivo e derivado... deixo o 

esquema aqui feito não esqueça a letra da música para a próxima aula que é quinta-feira 

próxima... eu vou trabalhar a música com vocês (grifar na página o que for acontecendo) 

quanto à formação você pode colocar abaixo ((os alunos conversam entre si, vários grupos 

ao mesmo tempo, a professora sai da sala)) 
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ANEXO D – Aula de LPLB – 2ª série A – vespertino – 28/03/2014 

 

1. Ana: nós tem que copiar também porque eu também não copiei não os meninos não 

deixou copiar não ((os alunos continuam falando baixinho entre si)) 

2. Pesquisadora: oh pessoal, antes que a professora comece eu queria pedir uma autorização 

pra vocês eu posso tirar algumas fotos da turma? 

3. Grupo de alunos: pode... pode... pode 

4. Pesquisadora: obrigada 

5. Professora: você está perguntando se criança quer pirulito ((risos. Os alunos continuam 

conversando entre si, falam baixo, mas muitos ao mesmo tempo e na gravação se entende 

apenas uma ou outra palavra do que dizem)) 

6. Marta: física não  

7. Eliete: e biologia passou o quê? 

8. Aluna: a prova vai ser (  ) 

9. Marta: biologia não passou nada não  

10. Eliete: ela falou o que da prova? 

11. Marta: ficou conversando aí 

12. Professora: Ana 

13. Ana: presente 

14. Professora: Breno 

15. Breno: presente 

16. Professora: Carlos 

17. Carlos: presente 

18. Professora: Débora 

19. Débora: presente 

20. Professora: Dênis 

21. Dênis: presente 

22. Professora: Edite 

23. Edite: presente 

24. Professora: Edite Lima 

25. Edite Lima: presente 

26. Professora: Elza 

27. Elza: presente 

28. Professora: Éder 
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29. Éder: presente 

30. Professora: Eliete 

31. Eliete: presente 

32. Professora: Fábio 

33. Fábio: presente 

34. Professora: Fernando 

35. Fernando: presente 

36. Professora: Gilmar 

37. Gilmar: presente 

38. Professora: Guilherme 

39. Guilherme: presente 

40. Professora: Hugo Dias 

41. Hugo Dias: presente 

42. Professora: Ugo Souza 

43. Ugo Souza: presente 

44. Professora: Jamile 

45. Aluna: Jamile 

46. Jamile: presente professora 

47. Professora: Juliano 

48. Juliano: presente 

49. Professora: Leda... Leila 

50. Leila: presente 

51. Professora: Lucas 

52. Lucas: presente 

53. Professora: Lucélia 

54. Lucélia: presente 

55. Professora: Lúcio... Manoel 

56. Manoel: presente 

57. Professora: Mara  

58. Mara: presente 

59. Professora: Marina 

60. Marina: presente 

61. Professora: Marisa 

62. Marisa: presente 
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63. Professora: Marta 

64. Marta: presente 

65. Professora: Milena... 

66. Aluna: ((risos)) o que é Darlene? 

67. Professora: Osvaldo 

68. Aluna: Darlene  

69. Professora: Paloma... Roberto  

70. Roberto: presente 

71. Professora: Roberta... Rômulo... Silvana 

72. Silvana: presente 

73. Professora: Sílvio 

74. Sílvio: presente 

75. Professora: Valdir... Vânia  

76. Vânia: presente 

77. Professora: Vilma 

78. Vilma: presente 

79. Professora: a gente... eh como a gente fez (  ) da apresentação dos trabalhos (  ) a gente 

vai começar a aula de hoje conhecendo gramática porque:: uma aula né a outra aula foi 

eh:: vai ser feito um trabalho de conscientização sobre o perfil dos alunos que vão assumir 

o papel de líderes né de liderança aqui representando a sala... então esse primeiro horário 

vai ser destinado à aula de LP mesmo gramática e no segundo horário nós vamos formar 

uns grupos aqui na sala certo?... ((ouve-se o arrastar de uma carteira, algumas conversas 

em voz baixa entre os alunos)) a gente vai tentar/ vou falar/ vou até usar o termo assim 

tentar eh:: (assumir) um planejamento né do que foi planejado para a primeira unidade em 

relação à gramática e em relação à literatura (  ) só falta a avaliação... porque são três 

categorias gramaticais a unidade termina no dia dezesseis de abril né e a gente vai tentar 

atingir até o momento do dia dezesseis de abril pra encerrar né as informações que foram/ 

os conteúdos que foram planejados pra serem desenvolvidos... mas teve problema de 

horário no início do ano eh teve a minha ausência teve paralisação e uma série de fatores 

aí que às vezes impede a gente de tentar né? cumprir mas não significa que a gente não vai 

dar andamento ao que foi planejado (  ) a gente vai fazer uma revisão... olha gente vocês 

não vão ver eu/ não vão ouvir falar nada de novo aqui por enquanto... mesmo porque 

quando a gente chega né na primeira série do ensino médio a gente começa a rever 

conteúdos que já foram dados né no ensino fundamental... (  ) até a conclusão do ensino 
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fundamental que é o nono ano... só que o se/ a segunda série do ensino médio/ o 

planejamento está voltado pra: uma revisão vamos dizer assim das categorias gramaticais 

como forma de fundamentar o conhecimento de vocês de maneira mais aprofundada pra 

trabalhar com a sintaxe propriamente dita né? e o aluno que passa pro ensino médio ele é 

mais maduro ele é mais... focado e aí tenta cada vez ampliar mais ainda o conhecimento... 

as classes de palavras ou categorias gramaticais da língua portuguesa formam DEZ classes 

que são dez palavras... só que essas dez categorias gramaticais elas são divididas em 

classes de palavras que são variáveis... e invariáveis... ((enquanto fala a professora escreve 

no quadro um esquema da sua explicação)) o próprio nome já nos responde/ eu falo assim 

variáveis passa a ideia de que pra gente? de variação:o de mudan:ça... que não é fixo né 

apresenta flexão vamos dizer assim... e as invariáveis o contrário... então dessas dez 

categorias gramaticais quais são as classes de palavra que sofrem flexão de gênero de 

número né singular plural masculino feminino aumentativo diminutivo né a/ a depender 

de (  ) de pessoa né... e aí você vai observar que das dez tem algumas que sofrem essa 

variação... muitas delas/ eh algumas delas são seis ao todo oh substantivo... ((continua a 

escrita do esquema no quadro)) é uma classe de palavra variável... artigo... também... nem 

todas sofrem a mesma variação né? aí a gente vai ver isso no decorrer do ano sendo que 

essas três primeiras aqui se vocês pegarem aí o conteúdo programático da unidade vão ver 

lá a planificação do conteúdo da primeira unidade então o substantivo o artigo e numeral... 

adjetivo e pronome pra segunda unidade e na terceira unidade verbo certo? as invariáveis 

são quatro pra formar essas dez categorias... a preposição... ((a professora continua a 

escrever o esquema no quadro)) quando a gente aponta as classes gramaticais eh: 

classificando-as assim como foi feito no quadro é a mesma coisa de a gente tá apontando a 

forma da palavra... né? só que... é tão natural nossa forma de falar por exemplo que a 

gente eh convencionou a gente fazer uso dessas palavras de uma forma tão natural que a 

gente percebe/ a gente organiza essas palavras né como a gente:: naturalmente quando a 

gente já começa a se alfabetizar relacionando né com os amigos em família na escola e 

muitas vezes quando a gente começa a fazer uma análise mais precisa do emprego dessas 

palavras aí surge uma dificuldade tão grande porque você sai do processo da fala e vai pra 

a parte escrita... aí a complexidade aumenta um pouquinho e gera algumas dificuldades de 

ent/ entender essas palavras dentro do contexto... inicialmente nós vamos trabalhar com o 

substantivo... daí a gente começa a relembrar COmo/ o QUE É um substantivo... né? pra 

que usamos o substantivo... quando usamos... pra falar sobre o quê sobre quem... como é 

que vocês re/ e reconhecem o substantivo... eu dei alguns exemplos nas outras turmas de 
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que/ estão uns objetos aqui em cima da mesa que eu posso até fazer uso também desses 

objetos como forma de vocês reconhecerem que esses/ convencionou né eh: receber um 

nome... se eu for colocar isso aqui apontar isso aqui e dizer que isso aqui ((segurando o 

marcador do quadro)) é meu celular... se eu disser que isso aqui ((segurando sua bolsa)) é 

o piloto... se eu disser que isso aqui ((mostrando seus óculos à turma)) é uma garrafa... se 

eu me chamar de João... se eu apontar Elza como Rosana... se eu disser que isso aqui/ esse 

objeto ((o aparelho de televisão)) é uma bo:lsa... isso aqui ((o quadro)) é uma televisã:o... 

o que é que vocês perceberam? o que foi que eu fiz pro-po-sitalmente?... ((uma aluna 

responde muito baixo, não se ouve o que ela diz)) hum?... mas quando eu chamo isso aqui 

de bolsa e isso de celular  

80. Aluno: o nome professora 

81. Professora: anh? 

82. Aluno: o nome dos objetos 

83. Professora: eu tô/ eu tô apontando alguns objetos pessoas não foi? (  ) mas só que vocês 

observaram que eu fiz uma/ uma: eu usei uma/ uma/ uma colocação inadequada porque 

convencionou-se isso aqui de celular?  

84. Grupo de alunos: ((falando muito baixo, em tom quase imperceptível)) [não  

85. Professora: [não... isso aqui é uma bolsa?  

86. Grupo de alunos: ((novamente falando muito baixo)) [não... 

87. Professora: [não... isso aqui é uma televisão? e assim sucessivamente... ó::culos... 

esto::jo... pilo:to lousa televisão Edna Rosana né e por aí vai... então quando a gente 

analisa que hou/ criou-se uma convenção de que tudo o que nos cerca seja os objetos pode 

ser ser vi/ ser animado ou não... ser que podemos ver ou não... ações eh sentimentos ideias 

desejos... se a gente for ver de forma geral TOdas essas palavras...  são classificadas como 

o quê? 

88. Grupo de alunos: [substantivo ((falando muito baixo)) 

89. Professora: [substantivo... então é uma categoria gramatical variável porque sofre 

variação que é empregada pra (determinar) seres de um modo geral ou objetos também 

né? e a gente observa que eh:: a gente faz o reconhecimento dos substantivos dentro do 

contexto de modo que esse substantivo ele seja reconhecido de forma adequada porque 

essa é a ideia geral o conCEIto que a gramática normati/ normativa traz sobre 

substantivo... mas quando você vem e começa a reconhecer o substantivo dentro do 

contexto dentro de um texto aí você vai perceber que ele é uma palavra variável porque 

sofre fleXÃO de gênero número e grau... existe substantivo masculino existe substantivo 
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feminino quanto ao gênero né? existe substantivo que está no singular existe no plural... 

até a flexão de grau aumentativo diminutivo né grau normal... tudo bem... por aí/ aí você 

vai depois perceber que isso vai se destrinchar em inúmeras regras né que a gramática nos 

apresenta pra que a gente fale corretamente escreva corretamente aplique isso no nosso 

cotidiano porque a gente conversa vocês também conversam a gente precisa dos amigos 

apresentando um trabalho e faz uso disso de forma tão natural... mas vocês observam que 

nós estamos falando aqui das formas... mas QUANdo estamos falando TOdas essas 

categorias gramaticais elas se relacionam entre si não pode viver iso/ ela não pode 

aparecer isolada assim... porque se eu começar a falar só sobre substantivo palavras né eh/ 

a eh/ assim eh/ eh/ apresentar aleatoriamente (  ) o substantivo não vai passar uma ideia 

lógica (sabe) você vai ouvir nomes de pessoas nomes de instituições nomes de objetos né? 

de desejos de ideias... mas só que você vai perceber que vai/ essas palavras que são os 

substantivos vão ter que relacionar com outras e essa relação vai originar no entendimento 

daquilo que foi lido ou escrito... é a mesma coisa de eu colocar assim olha... eh... eh... os 

alunos... ((começa a escrever essas palavras no quadro e em seguida completa em tom de 

voz mais baixo, enquanto escreve)) estão... atentos... (aqui)... os alunos estão atentos... se 

vocês observarem nessa/ nesse período que eu escrevi aqui só tem substantivo? 

90. Grupo de alunos: não 

91. Professora: não... vocês são capazes de reconhecer a/ as palavras que não são substantivo 

e as que são substantivo dentro desse período? 

92. Pequeno grupo de alunos: alunos estão atentos 

93. Professora: oh substantivo pró alunos... você já começa a lembrar um pouquinho do 

conceito que você trouxe lá:: de antes oh que/ eh tá designando nome de um ser aqui 

alunos... só que você observa aqui em relação a esse substantivo OUtras categorias se 

relacionam a ele não é? aí vocês observam/ você pergunta/ os alunos estão atentos... 

vamos tentar entender primeiro a forma pra depois a relação de um/ de uma palavra com a 

outra... e qual dessas dez aqui é os? ((faz a pergunta apontando para o esquema das dez 

classes de palavras no quadro)) 

94. Aluna: artigo 

95. Professora: arti:go... artigo... vocês disseram que aluno é o quê? 

96. Grupo de alunos: substantivo... substantivo 

97. Professora: substantivo... estão? 

98. Grupo de alunos: verbo... verbo 

99. Professora: verbo... olha aí... e atentos? 
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100. Grupo de alunos: adjetivo... 

101. Professora: adjetivo... perfeito... vocês apontaram as FORmas da palavra como ela 

apresentou nesse período/ se apresentou nesse período... a partir do momento que eu 

pregunto pra vocês quem estão atentos? 

102. Elza: os alunos 

103. Professora: os alunos... você já tá começando a fazer uma análise mais aprofundada 

que é a funÇÃO que essas palavras vão exercer dentro desse período aqui e cada um vai 

ter o seu papel sintaticamente falando... se você faz a pergunta ao verbo e encontra como 

resposta aqui os alunos qual é a função dessas duas palavras aqui que é um artigo e um 

substantivo? 

104. Elza: sujeito? 

105. Professora: é o sujeito da oração... muito bem... os dema/ e o que sobrou é o quê? 

106. Elza: predicado 

107. Professora: predicado... (  ) elementar né são os termos assim elementares da oração... 

só que a gente vai fazer mais uma análise... dentro daquilo que vocês classificaram como 

sujeito que são as duas palavras os alunos/ dentro do sujeito existe o núcleo... qual é o 

núcleo? 

108. Elza: alunos 

109. Professora: ((a professora circula o termo alunos)) tá circulado aqui alunos... por que é 

que o os aqui artigo NÃO é núcleo? o núcleo corresponde a que dentro do sujeito?... o que 

que é o núcleo? o termo núcleo representa [que papel? 

110. Aluna: [o centro do sujeito 

111. Professora: certo... o/ o que é principal professora o que destaca aí... então só a palavra 

alunos aqui que é representada pelo substantivo é que tá exercendo o papel de núcleo do... 

sujeito... você observa aqui que O sujeito voCÊ precisa apresentar duas categorias... 

(justamente)... mas o núcleo só é quem? alunos porque é a palavra principal... o artigo 

aqui é um determinante que tá acompaNHANdo o substantivo alunos pra especificar pra 

determinar aqui né? já que o substantivo alunos aqui está em qual gênero? 

112. Aluna: masculino 

113. Professora: qual número?... ((a mesma aluna dá uma resposta, mas num tom de voz 

incompreensível)) plural... todas as palavras que acompanham o substantivo 

obrigatoriamente têm que seguir essa mesma regra têm que ficar no masculino têm que 

ficar no plural né? daí essa questão aqui que a palavra importante né que vai ficar/ é como 

ficar ditando regra me sigam/ SIgam-me né? se for no singular vamos supor aqui 
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pronomes eh: artigos numerais adjetivos vão ter de fazer essa concordância com o 

substantivo pra que exista uma coerência né um sentido lógico naquilo que a gente tá 

analisando... daí tem estão atentos... vamos tentar aqui decifrar também o papel a função 

dessas palavras aqui... estão... verbo... que verbo é esse? ele é significati:vo ele apresenta 

assim denominando/ passando uma ideia pra gente de açã:o ou simplesmente serve de e:lo 

né? entre o sujeito e a característica do sujeito... o que que cês acham? estão... 

114. Grupo de alunos: ação... 

115. Professora: açã/ estão aqui... pra você observar que dá ideia de ação o verbo 

significativo vai expressar um a/ um fato um acontecimento né que geralmente/ NEsse 

caso aqui o estão está relacionando um adjetivo ao sujeito não é isso? aqui... então ele tá 

servindo apenas de ligação elo entre o sujeito aqui que são os alunos com o adjetivo que é 

o quê? atentos... então esse é um verbo de... ligação... porque se colocar os alunos... 

atentos... dá pra entender tudo bem mas responder assim quando a gente tira o verbo fica 

parecendo que tá meio capenga né? então nesse caso aqui estão (  ) o estar é verbo de 

ligação... atentos quando você tá (  ) aqui é a forma é adjetivo novamente tem algo nessa 

palavra que tem a ver com essa... o que é?... atentos... o que é que atentos tem a ver aqui 

com alunos? ((uma aluna dá uma resposta mas não se entende o que ela diz)) anh?... 

116. Elza: é uma qualidade? 

117. Professora: eu queria que você/ atentos é adjetivo/ adjetivo é só qualidade? vamos 

trocar a palavra qualidade por característica? porque pode ser um defe:ito... (  ) entendeu? 

você não pode associar adjetivo só a/ ao/ à perspectiva assim né ao lado bom à qualidade... 

mas pode ter outras atribuições ao/ ao sujeito que não é simplesmente só a qualidade então 

vocês podem utilizar o adjetivo entendendo como sendo o quê? uma característica que é 

atribuída a um ser... pronto... o que é que tem a ver oh... a esCRIta dessa palavra com o 

substantivo alunos... 

118. Elza: (uma tá no plural e a outra também tá no plural?)  

119. Professora: é o mesmo gênero e o mesmo... ((não se ouve a reposta de nenhum aluno, 

mas alguém deve ter dito o mesmo grau a julgar pelo que a professora afirma em 

seguida)) o mesmo grau que tá no grau normal aí certo? não tá muito atento não tá 

atentíssimo (  ) tá atento mas tem outra coisa mesmo número porque se aqui é masculino 

aqui tem que ser... 

120. Grupo de alunos: masculino 

121. Professora: masculino... o que mais? 

122. Grupo de alunos: plural... plural 
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123. Professora: e o plural designa flexão de quê? singular e plural? flexão... de número não 

é isso? eu não posso colocar os alunos estão atento... vai procurar anotar aí... então alguma 

coisa acontece aí que tá desobedecendo uma concordância né que... a gente fala assim eh 

professora tem alguma coisa que não tá combinando muito bem nesse nós vai ou então 

alunos atento... a gente falando em voz alta a gente percebe essa/ esse desequiLÍbrio né 

na/ na/ até no som das palavras quando a gente ouve... então olha pró aqui conforma/ 

confirma mais uma vez que o adjetivo relacionado com o substantivo ele tem que 

concordar aqui em gênero e número certo? mascuLIno... plural... mas vamos ver a 

função.. o que é que/ vocês descobriram a função de alunos... núcleo... descobriu a função 

do verbo e agora vamos ver atentos... se atentos é uma característica de alunos qual é a 

funÇÃO sintática de atentos?... predicativo... do sujeito... o predicativo do sujeito é isso 

aqui... é uma característica que tá sendo atribuída o quê? ao sujeito e está sendo 

relacionado ao sujeito por intermédio de um verbo de... 

124. Aluna: ligação 

125. Professora: ligação... então pronto entendemos ainda faltou esse aqui artigo oh que tem 

função sintática de adjunto adnominal porque ele tá acompanhando o substantivo também 

em gênero e número... então isso aí é/ é (  ) certo? é você tentar entender às vezes fala 

assim vixe professora tem muita informação tá muito complexo a gente fala tanto/ tã:o 

naturalmente isso quando a gente passa pra analisar né na escrita aí gera uma/ uma 

dificuldade que muitas vezes né nem... nos damos conta disso... então na realidade tudo 

isso que vocês tão vendo aqui vocês já viram isso na sétima série na sexta série só que 

agora de uma forma mais né com (  ) vamos trabalhar com outras categorias não é só o 

substantivo... aqui eu tive que (colocar também) outras categorias porque senão como é 

que eu vou fazer uma análise só de uma categoria? não pode... então parando pra analisar 

isso aqui eu queria que vocês fizessem tipo um/ um esquema que vai ser... se nós estamos 

trabalhando... vou colocar aqui deixa ver substantivo peraí... ((começa a escrever outro 

esquema no quadro)) vocês querem anotar alguma coisa gente? a/ a gente vai trabalhar 

primeiramente com essa classe de palavras aqui que é o substantivo... já sabem o que quer 

dizer... vamos ver agora a sua classificação... lembre aí da classificação... porque tem a 

formação e a classificação como é a classificação próprio... comum... concre:to... 

126. Aluna: abstrato 

127. Professora: hu::m... isso... aqui formou... abstrato?... coletivo... agora aqui quanto à 

formação... ((segue-se uma longa pausa durante a qual a professora completa o esquema 

no quadro e os alunos o copiam nos cadernos)) quanto à classificação nós temos 
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substantivo próprio comum concreto abstrato coletivo... e muitas vezes o aluno ele/ ele 

vem com.. um conhecimento mesmo que elementar às vezes a respeito da classificação do 

substantivo mas que de certa forma ajuda a reconhecer que o substantivo né é (o emprego) 

dentro do contexto né? o substantivo próprio/ me digam aí vocês é que vão me dizer tudo 

aqui... be:m de uma forma bem direta objetiva né quando nós reconhecemos um 

substantivo como próprio? 

128. Aluna: quando ele (  ) 

129. Professora: hum? ((a aluna diz algo num tom muito baixo, incompreensível)) fala 

130. Aluna: nome de pessoa pró 

131. Professora: nome de pessoa professora é próprio? 

132. Grupo de alunos: é... é 

133. Professora: só nomes de pessoas? 

134. Grupo de alunos: não... não  

135. Professora: de cida:des né lugares quando vocês falaram/ quando vocês (  ) a questão 

de cidades de lugares vocês (  ) né esta:do... paí:ses... vamos tentar ir né do menor para o 

maior... né? continen:tes... e aí você começa a perceber que em nenhum momento você 

vai poder se referir a essas palavras como substantivo próprio grafando com inicial 

minúscula pode? mesmo se for no meio da frase?... então existe uma obrigatoriedade de 

você grafar os substantivos próprios com inicial...  

136. Grupo de alunos: maiúscula  

137. Professora: lá vem a aula de português eu coloco o texto o título do texto coloco o 

autor Gonçalves Dias lá vai o aluno Gonçalves Dias com D minúsculo... certo? Álvares de 

Azevedo com A mai/ minúsculo... então eu acho que/ eu não sei eu acho que o aluno 

SAbe eu acredito que saiba... (  ) pessoa... agora criou assim um vício de relegar eh:: 

irrelevância total importância alguma em tentar escrever os nomes de pessoas nomes de 

autores nomes de obras com inicial minúscula... e daí... pensa/ pensa que é algo que é: 

simples não é gente... lá vem o vestibula:r lá vem o Ene:m (vai ter uma) redação pra você 

fazer e você TEM que obedecer esses conceitos... se vocês não o/ se NÓS não 

obedecermos nós estaremos infringindo regras seríssimas da língua portuguesa e por causa 

disso teremos grandes prejuízos em relação a conceito a nota avaliação... vocês têm/ a 

gente tem que tentar/ por que é que eu sou obrigado professora a fazer isso? acabei de 

dizer... certo? ou então você esquece de competir você esquece de buscar algo que vai 

trazer algum beneficio pra você não é? abra mão de qualquer situação que exija isso... a 

situaÇÃO em que a gente tá/ eu tô na sala de aula eu tô de frente pros meus alunos eu 
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posso usar gí:ria?... qual é a situação a qual eu tô vivendo aqui agora (  ) conteúdo 

gramatical eu tenho que fazer uso de uma linguagem forma:l... o mais claro possível não 

é? que seja acessível à compreensão dos alunos... então existem situações em que você 

pode faLAR de qualquer jeito... com gí:rias com certa intimida:de... mas na hora de 

escrever você não pode escreVER de qualquer jeito não... você tá/ tem que lembrar que 

aquela situação ali vai lhe exigir conhecimento da variedade padrão da língua que é a 

língua culta língua portuguesa e seguir sim os parâmetros que ela nos apresenta... em 

nenhum momento você pode fugir a isso porque se vo/ caso você fuja vai acontecer o 

quê? desobediência total (além de pontos que você vai perdendo) né? a redação por 

exemplo duzentos pontos pra concordân:cia né a cali/ a legibilidade da le:tra a 

organização:o a estética o conteúdo (  ) eh: o sentido lógico daquilo que você escreveu a 

concorDÂNcia das palavras seja com os verbos seja com os nomes (  ) e por aí vai... 

certo? eh::: pronto... e o comum? então... existe uma obrigatoriedade de a gente grafar o 

substantivo comum SEMpre com inicial maiúscula? quando isso poderá acontecer? 

deverá... poderá não deverá acontecer é ordem mesmo... tem que vir com letra maiúscula 

o próprio e o comum quando?... início de fra:se... depois de uma pontuação aí sim... oh 

gente isso são informações tão elementares né? agora por que é que (  ) você observa que 

vai nomear seres não é em geral que podem ser fictícios reais ou não animais objetos 

certo? ações né de modo geral desejos ideias... concreto... qual é a informação que você 

traz sobre o substantivo concreto?... ((ouve-se o toque da sirene marcando o final da aula))  

138. Elza: ele nomeia seres que têm existência própria professora 

139. Professora: i:sso... ele nomear seres que têm existência pró:pria independentes de 

serem reais ou não... independente de você perceber/ você fala assim poxa pró eu queria 

perceber (  ) materializar por exemplo um duende... né? qual é a ideia que a gente tem de 

um duende? personagem (mesmo) da literatura né que vem através do folclore (  ) e que a 

gente nunca viu mas é totalmente imaginário na nossa né mente e aí você consegue 

materializar até na imagem... daí vem a questão da definição do que são substanTIvos... 

concretos... o abstrato é ao contrário você não consegue materializar... né? você/ eu digo 

aí saudade... alguém pode pegar uma folha de papel e desenhar a saudade pra mim? pra eu 

ver que forma que é a saudade? sabe o que foi que um aluno falou de manhã pra mim? oh 

pró eu desenho um/ um/ um neguinho de cá outra neguinha/ uma figura feminina de lá 

coloco uma setinha assim/ mas me explica ué pra mim tá apontando distância não é não 

como é que é? a posição o espaço não pode sentir saudade do outro (  ) eles são muito 
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abstratos não dá pra gente dar uma forma um contorno pra esses substantivos abstratos... e 

por último aqui o coletivo é o substantivo que vai passar a ideia de quê? 

140. Grupo de alunos: plural... plural... 

141. Professora: apesar de ser escrito no singu... 

142. Grupo de alunos: lar 

143. Professora: vai dar a ideia do plural mas escrito no singular então hora ou outra sempre 

nos deparamos com isso né (quando usamos) a questão povo... gente... né a gente vai pra 

onde? então dá a ideia de quê? de conjunto e PAssa a ideia de plural mas escrita a palavra 

no... singular... na próxima aula/ eu vou ter que interromper aqui agora/ a gente vai dar 

continuidade/ GOSTARIA que vocês fizessem... na página vinte no livro de vocês começa 

aí falando sobre substantivo só que eu não queria passar a atividade pra vocês fazerem 

sem passar uma noção primeiro inicial da classificação:o da formaçã:o da flexão do 

gênero número e grau pra depois vocês passarem a classificar um pouquinho viu? aí na 

próxima aula a gente continua (no livro de vocês). 
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