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De modo geral, não é a observação de fenômenos raros e 

escondidos, que só são apresentáveis por meio de experimentos, 

que serve para a descoberta das mais importantes verdades, mas a 

observação daqueles fenômenos que são evidentes e acessíveis a 

todos. Por isso, a tarefa não é ver o que ninguém viu ainda, mas 

pensar aquilo que ninguém pensou a respeito daquilo que todo 

mundo vê. (SCHOPENHAUER, 2010, p. 156-157, grifo nosso). 

 

 



 

  

RESUMO 

Neste trabalho, interessamo-nos pela emergência dos fenômenos de atenção e desatenção no 

espaço interacional de sala de aula. Nosso estudo se orienta a partir do objetivo geral de 

mapear o lugar da atenção e desatenção, bem como modos como elas se manifestam no 

comportamento de alunos, em aulas de disciplinas que têm linguagens como objeto de ensino. 

Elegemos a observação de comportamentos discursivos de alunos de uma turma do 2º ano do 

Ensino Médio de uma escola pública estadual integrante da cultura escolar local de Vitória da 

Conquista como campo de pesquisa. Princípios da pesquisa qualitativa (Flick, 2004; Minayo, 

2015) são agenciados em consonância com uma abordagem etnográfica (Dixon; Green; 

Zaharlick, 2005). Conceitos como atenção (De-Nardin, Sordi, 2007; Vygotsky, 1998), 

desatenção (Caliman, 2010; Kastrup, 2004), interação (Modl, 2015; Goffman, 2011; 

Matencio, 2001); palavra (Geraldi, 2016; Bakhtin, 2006; Coelho, 2011) e engajamento 

(Kerbrat- Orecchioni, 2006; Garcez, 2006) são mobilizados para a tematização do objeto. 

Como procedimento metodológico para a construção de um corpus multiforme, elegemos: i- 

observação com gravação audiovisual de aulas; ii- notas registradas em diário de campo; iii- 

transcrição de aulas e iv- respostas aos questionários discursivos. Apresentamos o tratamento 

quanti-qualitativo das respostas ao questionário e das cenas transcritas das aulas corpus da 

pesquisa, acompanhada de frames dos comportamentos dos sujeitos, sendo as categorias 

mobilizadas para a análise discursiva dos dados: ditos e não-ditos (Ducrot, 1972), léxico 

(Marcuschi, 2004) e referência pessoal (Silva; Matencio, 2005). As análises empreendidas 

apontaram para os seguintes achados: i- As representações dos sujeitos sobre a escola/e o 

estar na escola orientam seu agir em termos do modo como direcionam ou não sua 

atenção/interesse para aquilo que é realizado em sala; ii- Os sinais de 

engajamento/monitoramento de falante e ouvinte verbais e não-verbais como essenciais para 

que o mesmo foco de atenção seja predominantemente compartilhado pelo grupo e também 

para a validação interlocutória (KERBRAT- ORECCHIONI, 2006)  da atmosfera 

interacional,  pois o professor pode animar a interação, no sentido de direcionar o movimento 

da ação em sala de aula (MATENCIO, 2001), com diversas estratégias, sendo, pois, iii- a  

palavra um dos instrumentos para essa tarefa e iv- o funcionamento do gênero aula que está 

diretamente relacionado ao cumprimento dos lugares e papéis sociointeracionais de professor 

e aluno, bem como das relações interpessoais estabelecidas pelo uso da palavra e/ou outros 

sinais de engajamento/monitoramento. 
 

 

Palavras-chave: Atenção; Desatenção; Linguística Aplicada; Interação didática; Cultura 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

In this work we take interest in the emergence of the phenomena of attention and inattention 

in the interactional space of the classroom. Our study is oriented by the general objective of 

mapping the place of attention and inattention, as well as the ways they manifest in students’ 

behaviors in language classes. We elected the observation of the discursive behavior of 

students from a 2
nd

 year of High School from a local School of Vitória da Conquista. 

Principles of the qualitative research (Flick,2004; Minayo, 2015) will be used in consonance 

with the ethnographic approach of classroom observation as a research field (Dixon; Green; 

Zaharlick, 2005). Concepts such as attention (De-Nardin, Sordi, 2007; Vygotsky, 1998), 

inattention (Caliman, 2010; Kastrup, 2004), interaction (Modl, 2015; Goffman, 2011; 

Matencio, 2001), utterance (Geraldi, 2016; Bakhtin, 2006; Coelho, 2011) and engagement 

(Kerbrat- Orecchioni, 2006; Garcez, 2006)are mobilized for the topicalization of the object.As 

a methodological procedure for the construction of a multiform corpus, we elected: i- class 

observation with audiovisual recording; ii- notes taken in a field diary; iii- class transcriptions 

and iv- answers to discursive questionnaires. We present both a quantitative and a qualitative 

treatment of the answers to the survey, as well as transcribed scenes from the research corpus 

classes, backed by frames of the behavior of the subjects. The categories mobilized for the 

discursive analysis of the data were: said and not said (Ducrot, 1972), lexicon (Marcuschi, 

2004) and personal reference (Silva; Matencio, 2005). The undertaken analyses point towards 

the findings that follow: i- The subjects’s representations of the school/ and being in school 

orient their actions in terms of how they direct their attention/interest, or not, to what is done 

in the classroom; ii- The signs of engagement/monitoring of speaker and listener, verbal or 

non-verbal, as essential for the same focus of attention to be predominantly shared in the 

group, and also for the interlocutory validation (KERBRAT- ORECCHIONI, 2006) of the 

interactional atmosphere, because the teacher can animate the interaction by directing the 

movement of action in the classroom (MATENCIO, 2001) with several strategies, being iii- 

the word one of the instruments for this task and iv- the functioning of the class as a text-

genre which is directly related to the fulfillment of the sociointeractional places and roles of 

teacher and student, as well as interpersonal relations established by speech and other signs of 

engagement/monitoring.  

 

Keywords: Attention; Inattention; Applied Linguistics; Didactic Interaction; School Culture 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse e a consecutiva escolha por nosso objeto de estudo - o fenômeno da 

(des)atenção em contextos didáticos -  se explicam, essencialmente, por um dado olhar 

lançado para a sala de aula durante vivência como bolsista CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) no interior do projeto PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), bem como nos estágios de regência das 

disciplinas de Português e Inglês realizados durante a graduação. Isso porque, nesses espaços, 

reconhecemos a sala de aula como lugar de ação do professor, campo de pesquisa, espaço 

sociointeracional e de (re)construção de identidades dos sujeitos (COELHO, 2011; COELHO; 

SILVA, 2013; MODL, 2015; MODL; FIGUEIREDO, 2017). 

Pensando na sala de aula enquanto lugar de ação do professor e também de reação 

frente a várias de suas demandas profissionais, compreendemos que o modo como os sujeitos 

sociais professor e aluno, agentes do processo ensino aprendizagem, se comportam, em 

termos de suas posições de falante e ouvinte (COELHO, 2011; MODL, 2015), diz muito 

sobre a aula, assim como sobre as representações desses sujeitos sobre como se comportar em 

sala de aula.  Desse modo, as atuações de professor e aluno, enquanto pares interacionais, 

podem indiciar engajamento em maior ou menor medida durante a interação principal 

(MATENCIO, 2001), isto é, mostras de atenção ou desatenção são esperadas frente ao 

trabalho de didatização de conteúdos pragmáticos.  

O fenômeno da (des)atenção desponta como importante para pensar esse cenário, uma 

vez que é um tema que tem sido cada vez mais referenciado na atualidade, e estudar esse 

fenômeno, em contextos didáticos, requer um agenciamento teórico-metodológico sistemático 

do pesquisador, já que a atenção suscita muitas questões e essas, por sua vez, remetem a 

diferentes facetas, sendo essas de ordem: biológica, fisiológica, psicológica e cultural. A 

perspectiva que adotamos neste trabalho relaciona-se a estudos recentes que compreendem a 

atenção como fenômeno histórico-cultural (VYGOTSKY
1
; LURIA, 1996; CRARY, 1999; 

COREA; LEWKOWIZ, 2005), bem como se vincula a outros trabalhos que discutem 

impactos da atenção/desatenção no processo de ensino/aprendizagem no espaço institucional 

e interacional da sala de aula (KASTRUP, 2004; LEITE e TULESKI, 2011; COELHO, 2011; 

SADE e KASTRUP, 2011; GARCEZ, 2006; MODL, 2015; DE-NARDIN e SORDI, 2007).  

                                                             
1
 Tendo em vista as diferentes formas de escrita do nome do estudioso russo Lev Semenovich Vygotsky (1896-

1934), sendo elas: Vygotsky, Vigotsky, Vygotski, Vigotski etc., a forma adotada neste trabalho será Vygotsky. 

Em citações, a grafia será mantida tal como na obra referenciada. 
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Assim, conceitos como: Atenção/Desatenção (Kastrup, 2004; De-Nardin, Sordi, 2007; 

Crary, 1999; Caliman, 2006; Leite e Tuleski, 2011; Vygotsky e Luria, 1996; Vygotsky, 1998); 

Interação (Modl, 2015;Morato, 2001; Merrit, 1982; Matencio, 2001; Laplane, 2000; Goffman, 

2011; Gumperz, 2002); Palavra (Bakhtin, 2006; Geraldi, 2016; Coelho, 2011; Modl, 2015) e 

Engajamento (Garcez, 2006; Kerbrat- Orecchioni, 2006) são fundamentais para a tematização 

de nosso objeto de estudo. 

Como afirma Kastrup (2004), os problemas relacionados à atenção vêm ganhando 

notoriedade nos contextos atuais. São grandes as dificuldades que os sujeitos encontram para 

conseguir manter a concentração diante de suas atividades ou até mesmo de certas situações 

cotidianas.  Essas reflexões permitem que nos questionemos sobre a cultura do não ouvir 

(dispersar-se) que se faz presente também em sala e que, ao que nos parece, figura um traço 

da/de uma cultura escolar.  

Conforme Nóvoa (1999), cultura escolar diz respeito à organização dos membros que 

efetivam a instituição escola, dos discursos que circundam esse espaço, bem como das 

práticas e comportamentos. A cultura escolar é, pois, tudo que perpassa o cotidiano da escola 

e refere-se aos modos particulares de interagir, de agir e de pensar que se consolidam nas 

práticas cotidianas e expressam a identidade da escola como instituição social e de cada 

escola como uma cultura local (NÓVOA, 1999; SILVA, 2006).  

No que tange ao reconhecimento do que seja uma cultura escolar, Modl (2017, p. 20) 

afirma que essa ocorre: 

 

In any and all intersubjective actions in school, or that result from school, 

that are textually (written or oral) and/or discursively manifested and that 

demarcate a regular, routine, and, therefore, characteristic procedure of an 

institutional behavior for a given group.  
2
(MODL, 2017, p. 20) 

 

A cultura escolar é, então, marcada discursivamente na instituição escola, nos espaços 

que dela são constitutivos, ou seja, naqueles em que a convivência intersubjetiva ocorre. Essa 

compreensão de cultura escolar é, portanto, muito cara em nosso trabalho, considerando que a 

escola é locus de convivência entre sujeitos em que os processos de atenção e desatenção 

fazem-se presente. 

Em vista disso, propomo-nos aqui a trabalhar com esse fenômeno, no sentido de 

sistematizar algumas de suas variáveis, para chegarmos a compreensões sobre a problemática 

                                                             
2
Tradução da autora: Em toda e qualquer ação intersubjetiva na escola, ou que dela seja proveniente, que se 

materialize textual (escrito ou oral) e/ou discursivamente, e que demarque um procedimento regular, rotineiro e, 

portanto, característico de um comportamento institucional para um grupo. 
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da (des)atenção, a partir do enlace cultura escolar, representações sociais e papéis 

interacionais de professor e aluno. Responderemos, ao longo deste trabalho, se o fenômeno da 

desatenção/falta momentânea de engajamento é tão recorrente no cenário escolar, como 

hipotetizamos em nosso projeto de estudo, assim como de que modo diferentes alunos de uma 

mesma turma sinalizam discursivamente que estão ou não atentos/engajados? Além disso, 

questões como as que se seguem, norteiam o estudo:  

 É possível falar em diferentes tipos de atenção na interação didática?  

 Quais podem ser os afastamentos e aproximações entre os termos silêncio, 

participação e engajamento? E, por fim, quais fatores poderiam explicar o não 

engajamento àquilo que é tematizado na interação didática?  

Ressaltamos ainda, no que tange às razões disparadoras da pesquisa, que existem 

lacunas de estudos que colocam em interface a problemática da (des)atenção ao que é falado 

em sala, já que ainda são poucos aqueles que, de algum modo, tematizam esse objeto (MODL, 

2015; MODL; FIGUEIREDO, 2017; DE-NARDIN, SORDI, 2007; KASTRUP, 2004, 2011; 

LEITE e DE SOUZA, 2014; LEITE, 2015). Outro aspecto que aguça nosso interesse está na 

necessidade de desnaturalização da sala de aula e dos comportamentos dos sujeitos que dela 

fazem parte (MODL, 2015; COELHO, 2011), pois investigar o que sujeitos fazem e deixam 

de fazer em sala de aula informa acerca das tarefas sociointeracionais de professor e aluno.  

Com esses questionamentos, objetivamos, essencialmente, mapear o lugar da atenção 

e desatenção, bem como acessar exemplos dos modos como elas se manifestam no 

comportamento de alunos, em aulas de linguagens (língua materna e língua estrangeira – 

inglês e matemática) de uma turma do 2º ano do ensino médio de uma escola pública estadual 

representante da cultura escolar local de Vitória da Conquista. Isso com vistas ao trabalho 

com os seguintes objetivos específicos: 

- Defender a sala de aula como espaço sociodiscursivo orientado e organizado pelo gênero 

discursivo aula, que prevê engajamento e mostras de atenção; 

- Analisar as relações entre o funcionamento da palavra e identidades dos sujeitos, 

considerando as posições de falante e ouvinte e as representações sociais que integram e 

sustentam a dialogia professor-aluno(s);  

- Estabelecer afastamentos e aproximações entre os conceitos de silêncio, participação e 

engajamento;  

- Contribuir para a compreensão de possíveis razões para a (des)atenção dos discentes na 

interação principal e também para o aprimoramento de estratégias para o trabalho  com essa 

problemática. 
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Elegemos, para o desenvolvimento do estudo qualitativo, uma abordagem de cunho 

etnográfico e de natureza discursiva. Para tal empreendimento, atualizamos também 

pressupostos teórico-metodológicos da Linguística Aplicada, cujo objeto de estudo, como 

teoriza Almeida Filho (1991, p. 4), é “o problema real de uso de linguagem colocado na 

prática dentro ou fora do contexto escolar”. Nesse esteio, é imprescindível a compreensão de 

que trabalhar com a linguagem é extremamente importante e significa, necessariamente, 

intervir diretamente na realidade social da qual fazemos parte, isso porque é “intervindo na 

linguagem que fazemos valer reivindicações e aspirações políticas” (RAJAGOPALAN, 2007, 

p. 16).  

Face ao exposto, é importante destacar que assumimos, neste trabalho, os seguintes 

princípios: 

 A atenção é um fator importante na e para aprendizagem, tendo em vista suas 

funcionalidades no direcionamento de outros processos mentais, tais como: efetivação 

da experiência, do aprendizado, da memória. (VYGOTSKY e LURIA, 1996; 

VYGOTSKY, 1998; KASTRUP, 2004, 2011; BRAGA, 2007); 

 A pesquisa científica em Linguística Aplicada deve ser reflexiva e apresentar 

resultados significativos para a sociedade, isso porque a Linguística Aplicada deve 

configurar-se, de acordo a Moita Lopes (2006), como responsiva, ética e movente 

(RAJAGOPALAN, 2007, 2013; MENEZES, SILVA, GOMES, 2009; MUNIZ, 2016; 

MOITA LOPES, 2006); 

 Discurso, enquanto materialização linguística e ideologicamente marcada, atravessa 

práticas de linguagem. Essas podem ser um meio para acessarmos posições 

discursivas dos sujeitos, que revelam pressupostos em seus ditos e/ou não-ditos e 

indiciam pré-construídos (PÊCHEUX, 1990; GERALDI, 2016; ORLANDI, 2002); as 

posições assumidas pelos sujeitos são ideológicas, sendo assim, faz-se relevante 

buscar compreender como o sentido contribui para estabelecer, manter e ou até 

transformar as relações de dominação ideologicamente marcadas (CORACINI, 2003; 

MUSSALIN, 2001;PÊCHEUX, 1997 [1975]; MAGALHÃES, CORACINI, 2006); 

 A sala de aula é um gênero discursivo, um espaço de representações sociais, bem 

como um espaço dinâmico em que práticas sócio-históricas institucionais de 

ensino/aprendizagem materializam-se essencialmente por meio de trocas dialógicas 

(MATENCIO, 2001; MODL, 2015); 

 A palavra é “um fenômeno ideológico por excelência” e configura-se como “o modo 

mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN, 2006, p.34), tendo em vista que 
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ela materializa as mais diversas ideologias e também é um locus de acesso ao outro na 

interação social (BAKHTIN, 2006). 

 A cultura escolar presentifica-se no espaço institucional da escola - em seus espaços 

físicos e na convivência intersubjetiva dos sujeitos em comportamentos discursivos 

(NÓVOA, 1999; MODL, 2017). 

Com vistas a tematizar o espaço interacional de sala de aula, direcionando a lente para 

os fenômenos acima destacados, bem como fazer cumprir os objetivos que traçamos, 

dividimos a dissertação em quatro Capítulos.  

No Capítulo 1, trabalhamos com o conceito de sala de aula enquanto gênero 

discursivo, lugar de materialização e (re)construção de representações, espaço dinâmico de 

articulação entre  apropriação da realidade discursiva e a materialização desse discurso. Lugar 

de práticas ritualizadas e espontâneas e de assimetrias de papéis sociais, bem como lugar de 

interação e (re)ação de professor e alunos em movimentos de (re)construção de identidades. 

Tematizamos ainda, no Capítulo 1, sobre o conceito de representação, considerando a 

centralidade desse conceito para compreendermos  discursos que circundam a sala. 

Resenhamos também o conceito de interação, focalizando definições, tipos e regras 

interacionais que organizam a interação.   Para finalizar o Capítulo, mobilizamos os conceitos 

de participação, engajamento e palavra, jogando a lente para as teorizações e para a relação 

desses com nosso objeto de estudo.   

No Capítulo 2, por sua vez, teorizamos sobre o fenômeno da (des)atenção no espaço 

interacional de sala de aula, considerando, pois, aspectos concernentes à efetivação do 

aprendizado, isso sob a ótica da perspectiva histórico-cultural, que compreende o 

desenvolvimento do homem atrelado ao sistema social, cultural e simbólico em que ele está 

inserido. Nossas ações no Capítulo destinaram-se a: i- contextualizar a problemática da 

atenção; ii- conceituar o fenômeno; iii- abordar o fenômeno sobre as perspectivas biológica e 

a cultural- atenção voluntária e involuntária; iv- teorizar a abordagem sócio- histórica, bem 

como v- problematizar sobre a associação entre a  desatenção e as patologias da atenção.  

Já no Capítulo 3, apresentamos as teias metodológicas que orientam nosso estudo, isso 

tendo em vista princípios da pesquisa qualitativa (FLICK, 2004; MINAYO, 2015) agenciados 

em consonância com uma abordagem etnográfica de observação da sala de aula como campo 

genuíno (COELHO, 2011; MATENCIO, 2001), que norteiam nossa prática de pesquisa. 

Elucidamos também as escolhas dos instrumentos da pesquisa- diário de campo, questionário 

discursivo, filmagem, bem como as justificativas dessas escolhas, contextualizando as 

condições que envolveram a produção e/ou geração dos dados.  
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No Capítulo 4, lançamo-nos aos gestos de análise de nosso corpus de pesquisa, e 

apresentamos: i-generalizações quantitativas advindas do questionário em que apresentamos 

gráficos e quadros com dados quantitativos; ii-  exemplares das respostas dos alunos e das 

professoras que permitem o acesso a representações; iii- um agrupamento dos sujeitos com 

base nos estereótipos construídos pela pesquisadora durante o tempo de convivência 

intersubjetiva; iv- cenas transcritas de aulas seguidas de gestos de análise; v- Frames
3
 para 

ilustrar as cenas de sala de aula e propiciar uma visualização mais acurada das descrições 

feitas nas cenas transcritas; v- triangulação dos dados; vi- compartilhamento de sugestões 

didáticas advindas de generalizações de nossos achados de pesquisa.  E, por fim, fazemos a 

finalização do Capítulo e procuramos traçar um ponto de convergência entre todas as 

discussões realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
O vocábulo inglês frame pode ser traduzido pelo vocábulo em português quadro, mas abrange uma significação 

bem mais complexa do que a palavra quadro faz inferir.Segundo Goffman (1974,p. 21)apud Vilmeiro e Dantas 

(2009, p.3), os frames são “quadros de referência geral, construídos socialmente, que são acionados pelas 

pessoas para dar sentido aos eventos e às situações sociais [...] então, enquadrar envolve a organização da 

realidade, o que permite aos indivíduos ‘localizar, perceber, identificar e rotular um número aparentemente 

infinito de ocorrências concretas’”.    
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CAPÍTULO 1: O ESPAÇO SOCIOINTERACIONAL SALA DE AULA COMO 

GÊNERO DISCURSIVO E(M) REPRESENTAÇÕES SOCIAIS. 

A sala de aula tradicional é um contexto de interação 

institucionalizado em que indivíduos reconhecidos como 

professor e alunos constroem suas identidades 

relacionais face a face (MODL, 2015, p.121). 
 

A aula é um gênero discursivo (MODL e SOUZA, 2016; MATENCIO, 2001), isto é, 

mais um espaço da/para a linguagem, que se configura como virtual/real/acessível
4
, no qual 

sujeitos que dela fazem parte assumem as identidades de professor e aluno e, no convívio de 

sala de aula, estabelecem entre si pares interacionais. 

 A sala de aula também figura como mais um espaço em que encontramos as mais 

diversas representações sociais, que, por sua vez, podem ser definidas como “fenômenos 

psicossociais que necessitam ser descritos e explicados” (MOSCOVICI, 2003, p. 49) à 

medida que integram discursos e acompanham mudanças sociais, econômicas, políticas, 

culturais e tecnológicas que se deixam mostrar discursivo-referencialmente na sala de aula 

(MOSCOVICI, 2003; MODL e SANTOS, 2016).  

 Compreendemos, em consonância com Matencio (2001, p. 80), que o espaço 

interacional da sala de aula é extremamente dinâmico e “a aula é constituída no quadro das 

práticas sócio-históricas institucionais de ensino/aprendizagem que pressupõe a articulação 

entre diferentes modos de apropriação da realidade e de materialização discursiva”.  

Do ponto de vista estrutural, uma aula tem características que indicam a ocorrência de 

um evento intermediário entre aqueles inteiramente ritualizados, isto é, conteúdos 

programáticos, posições dos sujeitos na/da interação, e os que são, sobretudo, espontâneos; 

considerando, pois, que a aula não é estática e é co-construída na interação, no aqui e agora 

(MATENCIO, 2001) experenciado da/na sala de aula e enquadrado em cada aula que integra 

um dia na escola. Um importante elemento que define a configuração da aula é: 

 

a existência de um projeto de interação do professor, que gerencia 

efetivamente o evento, mas que pode ser mais ou menos passivo quanto à 

organização didático-discursiva do que lhe serve corno fonte de referência 

para seu projeto prévio de gerenciamento (MATENCIO, 2001, p. 89). 

 

                                                             
4
 Usamos esses três termos para referirmo-nos à sala de aula enquanto um espaço com potencialidades de existir 

presencial ou virtual; que é de natureza real e, por isso, acontece no aqui e agora da interação e também é 

acessível, já que todos os sujeitos que efetivam esse espaço podem fazer-se participantes na aula.  
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No que se refere ao estatuto dos interlocutores, Matencio (2001, p. 65) pondera que se 

faz necessário considerar a “assimetria das relações de lugares- ou posições hierárquicas- e 

papéis- ou funções, os interactantes - definidas previamente pela instituição”. Já em relação 

ao aspecto espáciotemporal, de acordo com a estudiosa, há uma relativa rigidez com o início e 

fim do encontro determinados pela instituição. Na escola, campo de pesquisa, por exemplo, a 

instituição tem predefinido os horários de início e fim de cada encontro, porém é o professor 

que valida realmente o início e o fim de cada aula. O agir dos discentes, em termos de não 

chegar atrasado para os primeiros horários, não se demorar muito no intervalo de cada aula ou 

no intervalo para o lanche, está muito relacionado com os combinados estabelecidos entre 

professor e aluno, bem como aos modos de pôr em prática os combinados e modo do próprio 

docente cumprir de forma pontual os horários - o que, em nossa cultura, é uma questão bem 

singular.  

Em resumo, Matencio (2001, p. 98) define tipologicamente a aula como:  

i. constituída no quadro das práticas sócio-históricas; 

ii. o professor gerencia a interlocução - originariamente de natureza assimétrica e                 

coletiva, tendo as funções básicas de animador, informador e avaliador; 

iii. configura-se, assim, um evento intermediário no contínuo entre os rituais e 

espontâneos, efeito de ajustes em seus ritmos social e acadêmico.  

Assim, podemos dizer, em acordo com essa tipologia proposta por Matencio (2001) e 

ancoradas em nossa experiência no campo de pesquisa, que a aula figura como uma prática 

construída sócio-historicamente, dessa forma, as ações dos sujeitos são fruto de uma 

construção do agora e do anterior. A aula é ainda um gênero fundamentalmente assimétrico, 

já que o professor é o responsável por conduzir a interação, distribuir ou não a palavra, 

determinar as tarefas, avaliar os sujeitos (MATENCIO, 2001; MODL, 2015). A natureza 

assimétrica, na/da aula, regula o funcionamento do gênero, considerando a posição que deve 

ser assumida pelo professor. Em relação aos aspectos rituais e espontâneos, diz-se que o ritual 

está relacionado às tarefas já determinadas anteriormente e o espontâneo, por sua vez, está 

relacionado ao aqui e agora da interação; isto é, é uma construção conjunta dos sujeitos 

professor e aluno no momento real da interação, o que coloca em evidência representações 

sociais diversas sobre a escola e o agir na escola.  

Em relação aos ajustes de ritmo, o social, nas palavras de Matencio (2001, p. 83), 

regula a interlocução “em termos de contribuição individual da organização do grupo”, já o 

acadêmico refere-se aos elementos estruturantes da aula.  
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Como destaca Modl (2015, p. 121), a sala de aula “é um contexto interacional 

institucionalizado em que indivíduos reconhecidos como professor e aluno constroem suas 

identidades relacionais face a face”. Ainda segundo a autora, esse espaço é um lugar genuíno 

para a construção de, no mínimo, uma identidade social que é a de aluno.  Isso, tendo em vista 

que, como teoriza Kleiman (1998), a identidade é um construto que se dá na interação. Assim, 

pensando na interação entre os dois sujeitos que validam esse espaço
5
 - professor e alunos, 

faz-se relevante destacar que a sala de aula também se configura como um microcosmo da 

sociedade. Sendo assim, os alunos “iniciam suas carreiras ainda crianças, desenvolvem-se 

cognitivamente e se instituem sujeitos sociais, o que fazem à medida que (re)conhecem seus 

papéis e funções interacionais nesse espaço institucional” (COELHO, 2011, p. 102).   

A sala de aula é, então, um lugar de (re)construção de identidades que decorre da 

(con)vivência entre pares. Essa convivência é, pois, importante para pensarmos como os 

sujeitos constroem suas habilidades sociais, visto que a escola é mais uma instituição social 

em que os sujeitos alunos aprendem, essencialmente por meio da linguagem, a posicionar-se 

socialmente (COELHO, 2011; MODL, 2015).  Nessa perspectiva, ponderar sobre construção 

de identidade e habilidades no interior da instituição escola, faz-nos refletir sobre a 

importância do engajamento e da atenção nesse processo, dado que ambos são 

socialmente/culturalmente desenvolvidos, advindos da convivência em pares. 

1.1 Representações Sociais 

  

O primeiro teórico a falar sobre representações sociais foi Émile Durkheim, porém 

esse autor defendia um afastamento entre os conceitos de representação coletiva e 

representação individual. Visto que, em sua compreensão, a primeira seria objeto da 

Psicologia e a segunda da Sociologia, assim, a justificativa da separação baseava-se na crença 

de que os fenômenos seriam regidos por leis de funcionamento distintas (CRUSOÉ, 2004). 

Moscovici (2003), um autor de grande relevância quando se discute representações, vai de 

encontro a essa separação proposta por Durkheim e defende o uso do termo social, já que a 

representação social é “tanto na medida em que ela possui uma contextura psicológica 

                                                             
5
Considerando os conceitos de aula enquanto gênero discursivo (MODL E SOUZA, 2016; MATENCIO, 2001) 

que se fundamenta na troca, bem como os de lugares e papéis a assumir (MATENCIO, 2001), defendemos, no 

texto, que os papéis interacionais de professor e aluno sustentam o gênero aula, validam esse espaço interacional 

que não existiria sem a presença desses dois sujeitos.  
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autônoma como na medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa cultura” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 45). 

Nessa perspectiva, a teoria das representações sociais desponta como fruto da 

interação social, isto é, “pessoas e grupos criam representações sociais no decurso da 

comunicação e da cooperação” (MOSCOVICI, 2003, p. 41). Isso posto, as representações 

sociais são fenômenos psicossociais “específicos que estão relacionados com um modo 

particular de compreender e de se comunicar - um modo que cria tanto a realidade quanto o 

senso comum” (MOSCOVICI, 2003, p.49); e a escola, enquanto instituição formadora, é um 

lugar em que as mais diversas representações sociais se materializam, daí nosso interesse por 

estudar aspectos dessa instituição, haja vista que há muito para se desnaturalizar no espaço 

interacional sala de aula acerca dos papéis interacionais de professor e aluno, materializados 

em comportamentos discursivos em sala de aula (MODL e BIAVATI, 2016). 

A compreensão da Teoria das Representações Sociais nos permite questionar em quais 

circunstâncias as representações que os sujeitos têm da escola, da sala de aula e de si próprios 

dentro da instituição escolar direcionam, de algum modo, o seu agir. Acreditamos que a 

resposta ao questionamento (por que os sujeitos agem como agem?) está estreitamente 

interligado às representações construídas com seus pares de convivência e nos orientam a 

compreender as ações do outro, já que, como afirma Moscovici (2003), representações criam 

tanto realidade como senso comum.  

Em sua obra, Serge Moscovici teoriza fundamentalmente sobre a “inter-relação entre 

sujeito e objeto e como se dá o processo de construção do conhecimento, ao mesmo tempo 

individual e coletivo na construção das Representações Sociais, um conhecimento de senso 

comum” (CRUSOÉ, 2004, p. 106). Considerando o princípio defendido pela Psicologia 

Histórico-Cultural de que o modo como nos atentamos ou não a determinado objeto está 

diretamente associado às relações que estabelecemos com ele (LURIA, 1996; VYGOTSKY, 

1998; OLIVEIRA, 1997; LEITE e DE SOUZA, 2014), a teoria das representações aponta um 

caminho para pensarmos a frequente referenciação do fenômeno da atenção/desatenção, tendo 

como pauta sua falta ou instabilidade em espaços nos quais ela é essencial. 

Como pontua Crusoé (2004, p. 110), pensar as representações sociais “oferece amplas 

possibilidades de investigação sobre a realidade educacional, numa perspectiva que contempla 

a compreensão do individual/social enquanto elementos que só podem existir em sua inter-

relação”. Nesse prisma, pensar representações sociais da sala de aula, tendo como foco a 

atenção/desatenção e engajamento discente, informa sobre aquilo que os discentes aprendem 
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socialmente e culturalmente acerca de se (des)interessar e de como mostrar esse 

(des)interesse, o que se parametriza por uma inter-relação entre o individual e o coletivo.  

A sala de aula é um dos primeiros espaços sociais que os sujeitos frequentam. Ao se 

completar o ensino fundamental e médio, já são doze anos de vida escolar como aluno, o que 

ocorre simultaneamente com a (re)construção de uma identidade interacional enquanto sujeito 

de linguagem. Assim, direcionar a lente para esse espaço de convivência nos parece ser um 

caminho para compreendermos e sistematizarmos modos de (re)agir que informem sobre 

mostras de se estar atento/engajado ou não frente àquilo que é didatizado em sala. 

1.2 Conceituando Interação didática, papéis interacionais de professor e aluno 

 

As regras interacionais são definidas como mecanismos de funcionamento social 

importantes  (Matencio, 2001; Goffman, 2011; Gumperz, 2002; Kerbrat- Orecchioni, 2006; 

Frederick e Shultz; 2002), tendo em vista que se configuram como elementos próprios da 

interação social que são internalizados, dadas as vivências dos sujeitos. Parece próprio que em 

qualquer sociedade “sempre que surge a possibilidade física da interação falada, um sistema 

de práticas, convenções e regras de procedimentos entra em jogo, funcionando como um meio 

de orientar e organizar o fluxo da mensagem” (GOFFMAN, 2011, p. 39). 

Nessa direção, de acordo com Matencio (2001, p. 63), “os participantes de interações 

verbais põem em uso as chamadas regras interacionais, que se baseiam em seus 

conhecimentos práticos sobre a configuração de um dado evento e sobre como agir em 

eventos de interação de uma mesma natureza.” Erickson e Schulz(2002) teorizam sobre uma 

competência social dos sujeitos que, segundo eles, permite avaliar quando o contexto se forma 

e qual sua natureza, bem como qual o comportamento é apropriado ao contexto em questão.  

Kerbrat- Orecchioni (2006, p. 13) postula que a primeira tarefa para uma análise das 

interações é tentar fazer uma listagem, um levantamento de sua tipologia a partir dos 

seguintes critérios: 

i. Natureza do lugar (quadro espácio-temporal); 

ii. o número e a natureza dos participantes, seus estatutos e respectivos papéis, e o tipo de 

contrato que mantém juntos; 

iii. objetivo da interação; 

iv. seu grau de formalidade e seu estilo (predominantemente, sério ou lúdico, conflituoso 

ou consensual...). 
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Assim, podemos dizer que em todo e qualquer espaço social as regras interacionais 

ordenam a interação. No espaço da sala de aula, por sua vez, isso não é diferente. A sala de 

aula configura-se como espaço essencialmente dialógico e interacional, tendo em vista a 

natureza da aula, bem como a efetivação dos papéis dos sujeitos que dela fazem parte.   

Nesse cenário, os estudos de Gumperz (2002) e de Kerbrat- Orecchioni (2006) sobre 

as pistas de contextualização despontam como importantes para pensar o contexto de 

interação, à medida que as pistas são traços linguísticos, verbais e não-verbais, que 

contribuem para a sinalização dos eventos que se formam; sendo assim, os sujeitos 

conseguem situar-se melhor por meio delas.  

Os esforços para teorizar sobre a interação, em termos de seus modos de 

funcionamento, foram/são muito válidos, à medida que a interação é algo que nos é 

constitutivo (FARACO, 2005). Estamos sempre em algum tipo de interação e pensar as regras 

de funcionamento dos espaços sociais nos direciona para compreendermos e sistematizarmos 

aquilo que já é próprio do nosso agir em sociedade.  

Ao direcionar nosso olhar para a instituição escola, mais um espaço social de que 

participamos, percebemos que ela tem regras sociais de funcionamento, como todas as 

demais, e essas regras devem ser cumpridas, tendo em vista o sucesso do evento. Em vista 

disso, temos como um de nossos objetivos principais: Defender a sala de aula com espaço 

sociodiscursivo orientado e organizado pelo gênero discursivo aula, que prevê engajamento e 

mostras de atenção. Investimos nesse objetivo porque julgamos que as regras interacionais do 

espaço social de sala de aula preveem que a atenção e o engajamento discente são essenciais 

para o funcionamento dessa situação de comunicação. 

Desse modo, seguindo regras socialmente delineadas e instintivamente seguidas, os 

sujeitos são capazes de desempenhar seus papéis interacionais de forma efetiva. No caso da 

sala de aula, esses papéis dizem respeito aos de professor e aluno e aos movimentos que 

ambos têm que fazer para sustentar interacionalmente o gênero aula. Isso porque, na 

construção do evento interacional, “atualizam-se conhecimentos relativos ao objeto de 

discurso e dos lugares e das funções a assumir” (MATENCIO, 2001, p. 78). Enquadrando os 

lugares e funções a assumir ao cenário de sala de aula, podemos dizer que importa que os 

participantes da interação adquiram a competência social (Frederick e Shultz, 2002) de 

(re)conhecer seus lugares e funções a serem desempenhadas de modo (como se espera!) 

atento e engajado, visando o sucesso do evento. 

Matencio (2001) defende a existência de três funções principais do professor - a de 

informador, a de animador e a de avaliador. Segundo a autora, o professor, ao longo de uma 
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aula, tem a função de “informar os alunos quanto ao objeto de estudo, a de animar a interação, 

no sentido de direcioná-la e mantê-la em contínuo movimento, e a de avaliar a produção dos 

alunos” (MATENCIO, 2001, p. 75). As três funções são importantes e informam sobre o 

trabalho docente, a segunda, em especial, diz sobre a necessidade de o professor direcionar o 

encontro de forma a conduzir a interação procurando garantir sempre mais o 

engajamento/interesse/atenção dos interactantes.  

Quanto ao papel dos discentes, cabe a esse, em conjunto com o professor, dirigir seu 

próprio processo de aprendizagem (TUNES, TACCA, BARTHOLO JÚNIOR, 2005), uma 

vez que o professor é o mediador do processo de ensino-aprendizagem e o aluno deve 

fornecer-lhe pistas/mostras acerca de sua compreensão sobre o que está sendo tematizado na 

aula para que o docente possa conduzir a interação didática de modo sempre mais dialógico e 

significativo. O professor e os alunos têm, conforme Matencio (2001), papéis que são 

complementares e, como postula Modl (2015), suas identidades são construídas também em 

função do modo como coatuam nas posições de falantes e ouvintes no evento de interação que 

é a sala de aula. Assim sendo, ambos têm que se atentar para quais são seus lugares e funções 

a assumir (MATENCIO, 2001) e fazê-los sempre de modo cada vez mais engajado e atento 

aos acontecimentos da e em torno da interação principal, isso tendo em vista a efetivação 

sempre mais produtiva do encontro e do processo de ensino-aprendizagem.  

Todavia, mesmo com papéis complementares, não podemos ignorar a natureza 

hierárquica da interação em sala de aula entre os atores sociais professor e aluno. Na aula, 

figura a assimetria das relações e lugares (MATENCIO, 2001; MODL, 2015), o professor 

desempenha uma função de autoridade na aula, posto que ele é o responsável por guiar o 

processo de interação. Uma ressalva, porém, deve ser feita no que tange ao conceito de 

autoridade que, em hipótese alguma, pode ser confundida com o de autoritarismo, cujo 

princípio é a imposição e traz grandes prejuízos para a interação didática, pois impacta 

negativamente na formação da identidade do sujeito social aluno. 

Diante disso, podemos dizer que um passo para o estabelecimento de uma atmosfera 

educacional atenta e engajada é um espaço em que todos os sujeitos envolvidos no evento 

desempenhem suas funções seguindo as regras de funcionamento do evento aula. Uma 

questão que nos surge é: dentro desse espaço interacional, todos estão cientes de seus papéis? 

Em caso afirmativo, quais razões explicariam o desempenho pouco engajado?  

Avançaremos nas discussões na tentativa de alargarmos nossa compreensão sobre os 

fenômenos de (não) engajamento e atenção/desatenção e, para tal, na próxima seção, 

abordaremos os conceitos de participação e engajamento discente. 
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1.3 Participação e Engajamento: limites e aproximações referenciais 

 

 A palavra participação é “carregada de cotidiano” (SCHULZ, 2007, p. 15). Somos 

sujeitos essencialmente sociais e a interação com o outro nos é constitutiva nas mais variadas 

esferas sociais, já que estamos sempre participando de algo e participar pode ser definido 

como “falar e ouvir”, isto é, “ter a palavra e dar a palavra” (SCHULZ, 2007, p. 15-16) nos 

espaços sociais dos quais fazemos parte.  

Um trabalho de referência quando se fala no estudo da participação é o da 

pesquisadora Susan Philips (2001), que fez um estudo comparativo acerca de formas de 

organização da conversa em duas culturas, sendo elas a dos anglo-americanos de classe média 

e a dos índios da reserva Warm Sprin. Como resultado desse trabalho, a pesquisadora trouxe 

generalizações importantes sobre a organização da conversa, tais como: i- existe variabilidade 

cultural na maneira como os sujeitos organizam a comunicação verbal e não-verbal; ii- o 

encadeamento/formas de organização contribui para a ordenação da interação; e iii- o 

alinhamento e expressões corporais ordenam a fala. 

Os três aspectos assinalados pela autora são, neste trabalho, referência para 

considerarmos como se dá a participação dos discentes no espaço social/interacional sala de 

aula, pois consideramos que o pesquisador perspicaz deve atentar-se a aspectos culturais, bem 

como para o modo como as tarefas são organizadas, já que isso direciona o nosso interesse 

pelo agir discente. Além disso, o pesquisador deve direcionar seu olhar para o alinhamento 

(direção para a qual se volta o corpo; quando o corpo volta, mas a cabeça não; quando a 

cabeça se volta, mas o corpo não; direção para a qual aponta o rosto em relação aos outros) e 

para as expressões corporais e faciais, visto que o alinhamento e as expressões dão pistas 

sobre a participação.   

Schulz (2007, p. 26) apresenta um sucinto resumo sobre as teorizações de Goffman 

(2002) e elenca três principais conceitos elaborados por esse autor que impactaram as 

teorizações sobre participação e o modo como analisá-las nos espaços de interação, sendo o 

primeiro, “como as pessoas em interação se posicionam nas diferentes interações das quais 

participam”; o segundo, “a presença física dos interlocutores, o que fazem enquanto falam, 

como sinalizam sua participação e ratificam uns aos outros” e, por sua vez, o terceiro, “o 

conceito de situação social [que] aponta justamente para o monitoramento que os 

interlocutores fazem uns dos outros na medida em que estão interagindo”. Schulz (2007) 

assinala a relevância dos postulados de Goffman para pensar a participação e nós nos 
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alinhamos a essa autora e também confirmamos a perspicácia das conceituações de Goffman 

para pensar a participação e(m) (des)atenção no contexto de sala de aula.  

Conforme Schulz (2007, p. 31), devemos levar em consideração os seguintes 

princípios para pensar a participação:  

i. A disposição física e a configuração espacial dos participantes (PHILIPS, 2001); 

ii. aspectos não-verbais da interação, como gestos e movimentos corporais (PHILIPS, 

2001; GOODWIN e GOODWIN, 2004); 

iii. a relação das ações dos participantes com o cenário em que se encontram e com as 

tarefas em que estão envolvidos (PHILIPS, 2001); 

iv. os alinhamentos dos participantes em relação ao que é dito, assim como o formato da 

produção do que é dito (GOFFMAN, 2002); 

v. a ratificação da participação (GOFFMAN, 2002); [...] 

vi. os direitos e deveres envolvidos, negociados e assegurados em um determinado 

encontro (SHULTZ, FLORIO e ERICKSON, 1982; ERICKSON e SHULTZ, 1982); 

vii. o caráter local, mas também global das ações dos participantes, isto é, os aspectos 

macrossociais e culturais devem ser considerados tanto quanto os microssociais 

(ERICKSON, 2004).   

Nós, em concordância com a autora, também assinalamos para a relevância desses 

princípios, baseados em conceitos e conceituações de renomados autores, para alargarmos 

nosso conhecimento em termos das relações que se dão no interior do evento aula, bem como 

para sistematizarmos melhor os modos de comportar dos sujeitos em sala de aula. 

Uma tipologia bastante pertinente para pensar as relações de participação, uma vez 

que resume as formas de participação mais comuns em sala e desponta como uma chave para 

analisarmos e sistematizarmos formas de participação discente, é a esquematizada por Modl 

(2015, p. 128) como:  

i. Participação efetivada, o aluno se manifesta explicitamente para todo o grupo;  

ii. participação lateral, o aluno fala, dirigindo-se a todo o grupo, e tem o seu dizer 

considerado por um ou vários colegas; 

iii. entreparticipação, o aluno chega a se posicionar, mas o seu dito é desconsiderado, 

tanto pelo professor quanto pelos colegas;  

iv. tentativa de participação, o aluno mostra um querer participar, que não se concretiza 

porque o professor não autoriza que este diga o que pretendia dizer.  
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Ainda sobre esse conceito, lembramos da sequência canônica de participação em sala 

de aula conhecida como prototípica,  a sequência - Iniciação, Resposta e Avaliação (IRA)- 

apresentada esquematicamente por Sinclair e Coulthard (1975). A sequência IRA é um 

protótipo de interação de sala de aula que se inicia com uma pergunta feita pelo professor, 

sendo  a resposta já conhecida por ele; o aluno responde a essa pergunta e tem o que dizer, 

sendo pelo professor avaliado. (GARCEZ, 2006; SHULTZ; 2007; RAMOS, 2010; COELHO, 

2011).  

Schulz(2007, p. 36) discute sobre os prejuízos do uso exclusivo dessa sequência para 

organizar a interação escolar e pondera que, “além de não propiciar o engajamento dos alunos 

como sujeitos participantes na construção de conhecimento, pode causar uma certa ‘surdez’ 

no professor, que persegue apenas uma resposta desejada.” Se pensarmos que participar é uma 

habilidade que desenvolvemos por meio de nossa experiência como sujeitos de linguagem nos 

espaços  de que participamos, o uso de forma não cuidadosa dessa sequência acarreta 

prejuízos, já que acaba condicionando a participação a perseguir algo desejado pelo professor 

e não incentiva uma participação guiada por um senso mais crítico do sujeito e, além disso, 

não o prepara para se engajar e para participar nos espaços sociais de modo mais pleno.  

Jones e Thornborrow (2004) apud Schulz(2007, p. 32) conceituam uma noção que nos 

parece bastante promissora para pensarmos a interação em sala de aula que é a de piso 

conversacional. Segundo esses autores, o piso conversacional é “um continuum em que as 

pessoas se engajam e participam, e relacionam o piso com as atividades em que os 

participantes estão engajados e a organização da fala que cada atividade exige”. 

Vislumbramos o conceito de piso conversacional quando pensamos o gerenciamento da 

interação e(m) sala de aula como bastante pertinente, à medida que “ele é interacionalmente 

produzido e mantido, e por isso se relaciona com o foco de atenção dos participantes” (Shultz, 

2007, p. 32). Assim, é necessário compartilhar um mesmo foco de atenção para participar e é 

imprescindível fazê-lo de forma engajada. 

O engajamento, referenciado pelos autores, é outro conceito em que apostamos no 

potencial para a discussão sobre a sala de aula e suas particularidades, no que tange à atenção 

e a desatenção discente.  De acordo com o dicionário
6
, a palavra engajado significa “envolver 

ou envolver-se politicamente ou a serviço de uma causa, empenhar”. 

                                                             
6
"engajado", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, https://www.priberam.pt/dlpo/engajado [consultado em 07-09-2017].  

 

https://www.priberam.pt/dlpo/engajado
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Etimologicamente, o termo engajar originou-se a partir do francês engager que 

significa “envolver”, “empenhar”, “comprometer-se a”. Esse verbo pode também ser 

empregado no sentido de dedicação. Assim, o engajamento pode ser definido por meio da 

dedicação dos sujeitos ao desempenhar determinada tarefa.  

A etimologia dessa palavra deixa claro que o significado de engajar está totalmente 

relacionado a um papel ativo do sujeito, isto é, está intrinsecamente voltado para as relações 

de interesse que o sujeito estabelece, já que somente ele pode determinar seu grau de 

envolvimento, empenho e compromisso com algo.  

 Em relação à sala de aula, o engajamento está associado às relações/conexões que o 

sujeito estabelece em termos de seus interesses com o que está sendo desenvolvido e também 

está diretamente vinculado à atmosfera interacional e dialógica que o professor procura 

estabelecer, bem como à natureza da participação. Desse modo, para que haja engajamento, é 

necessário que um conjunto de fatores funcione, isto é, que cada um faça seu papel na 

interação com afinco, como veremos adiante na discursivização dos dados advindos do campo 

de pesquisa.  

Para que haja troca comunicativa, de acordo com Kerbrat- Orecchioni (2006, p. 9), 

não basta apenas que dois falantes (ou mais) falem alternadamente, é ainda preciso que ambos 

estejam engajados e que deem sinais desse engajamento mútuo, recorrendo a diversos 

procedimentos de validação interlocutória. Dessa forma, segundo a autora, compete aos 

interactantes manterem o engajamento. Assim, aquele que fala indicia esse engajamento e 

deve atentar-se para: i- a orientação do corpo; ii-  volume da voz; iii- a direção do olhar; iv- 

elementos captadores, como hem, né, sabe. Em relação aos captadores, eles visam corrigir 

falhas/problemas na comunicação, bem como assegurar a compreensão e escuta do ouvinte. 

Na literatura, eles foram também categorizados como fáticos. 

Já para aquele que escuta, manter-se engajado significa ater-se a reguladores - sinais 

verbais e não-verbais, como: i- olhar; ii- franzimento da sobrancelha; iii- sorrisinho; iv- sinais 

vocais, como hum ou verbais como sim, certo (KERBRAT- ORECCHIONI, 2006). Esses 

sinais, de acordo com a autora, são importantes para confirmar se o sujeito está (ou não) 

atento/engajado na comunicação.  

Kerbrat- Orecchioni (2006, p.10) postula que os captadores e os reguladores mantêm a 

validação interlocutória, visto que “em caso de falha do falante (que manifesta um certo 

embaraço na sua elocução), o ouvinte tende a espontaneamente multiplicar os reguladores” e 

“em caso de falha do ouvinte (que produz sinais de “desinteresse” ), o falante tende 
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espontaneamente a multiplicar os procedimentos fáticos”. Esses dois mecanismos permitem, 

segundo a autora, ajustar, coordenar e harmonizar os comportamentos dos interactantes.   

Nessa perspectiva, Ochs (1979, p.3) argumenta que o contato visual é uma estratégia 

ímpar para lidar com a atenção do outro e configura-se como uma linguagem de 

monitoramento importante. A autora postula que 

 
Este uso convencional do olhar é relevante para a linguagem; É uma parte do 

seu contexto. Os sujeitos ajustarão seu comportamento de fala considerando 

se seus parceiros interacionais estão ou não a ouví-los. Por exemplo, os 

falantes podem chamar a atenção de um parceiro que não está direcionando 

o olhar através de aviso para se atentar, solicitações de confirmação, 

perguntas retóricas ou de informação, vocativos, repetições de enunciados 

anteriores, aumento do tom ou intensidade e similares
7
. 

 

 

Tendo em vista o espaço interacional da sala de aula, esses sinais de validação do 

engajamento na/da escuta discutidos aqui são de extrema importância para a efetivação da 

troca comunicativa, bem como para o monitoramento da atenção, essencialmente dos 

discentes que estão mais propensos a se dispersar. Assim, os sinais de falante e ouvinte 

engajados, teorizado pela autora, são, de acordo às nossas vivências em campo, extremamente 

atualizáveis. 

Discutiremos, em nossa próxima seção, um pouco mais sobre o conceito de 

participação e abordaremos um tipo particular que é o silêncio, ainda pouco sistematizado 

mesmo sendo tão atual e constitutivo dos espaços de interação.  

1.4 Um tipo particular de interação: o silêncio 

 

É importante considerar que a interação, no espaço de sala de aula, configura-se tanto 

como interação falada, verbalizada, quanto silenciosa. Esse segundo aspecto do (inter)agir em 

sala ou de não interagir é definido por Morato (2001, p. 291) como “um tipo particular de 

interação” e também como veiculador de sentidos”. O silêncio é um ato de linguagem que 

deve, pois, ser percebido pelo docente que está no palco da interação principal (MATENCIO, 

                                                             
7
This conventional use of eye gaze is relevant to language; it is a piece of its context.  Language users will adjust 

their speech behavior according to whether or not their interactional partners are gazing at them. For example, 

speakers may elicit attention from a nongazing partner through requests to notice, requests for confirmation, 

rhetorical or information questions, vocatives, repetitions of prior utterances, increased pitch or loudness, and the 

like. 
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2001) e gerenciado de modo a promover uma distribuição da atenção (MERRIT, 1982), 

focalizando todos os sujeitos do processo, já que 

 

o silêncio significa, intervém na estruturação de situações, possui conteúdo 

proposicional ou não, inclui gestos ou não. Ele pode também expressar 

significado gramatical, pode ser simbólico ou convencional. O silêncio pode 

ter valores positivos, indicando maior entendimento ou intimidade; ele pode 

não ser apenas uma ausência de palavras, mas uma presença ativa e realizar 

a necessidade defensiva de evitação (LAPLANE, 2000, p. 64). 
 

O silêncio é parte integrante do processo de interação, pois é um ato de linguagem em 

funcionamento constante na sala de aula. Isso é bastante notório, já que a regularidade 

falar/silenciar caracteriza-se como parte constitutiva das regras interacionais instauradas no 

espaço social de sala de aula nos instantes de interação. “Quando alguém fala, alguém cala, 

alguma coisa é silenciada” (LAPLANE, 2000, p. 66). Assim, como pontua Modl (2015, p. 

125), “dizer e silenciar são ações de linguagem que marcam posições na interação” e que 

podem ser interpretados das mais variadas formas, inclusive como atenção e também 

desatenção frente ao que está sendo tematizado. O silêncio carrega muitos significados e 

representações dentro dos espaços de interação que precisam ser desvelados. 

Ainda sobre o conceito de silêncio, Orlandi (2002) sinaliza que tanto a palavra quanto 

o silêncio têm suas próprias condições de produção e o sentido de ambos são, por isso, 

instáveis na interação, não estando necessariamente acessíveis aos interactantes. Dessa forma, 

ela afirma que “[assim] como as palavras, também o silêncio não é transparente” (ORLANDI, 

2003, p. 263). É, ao contrário, opaco, polissêmico, transpassado por múltiplos sentidos e 

vozes (ORLANDI, 2002).   

A interação silenciosa revela-se como um desafio porque pode significar uma 

infinidade de coisas no interior da interação principal, que chega desde um extremo que é a 

atenção até o outro extremo que é a desatenção. No entanto, é necessário que alguns limites 

conceituais sejam definidos, uma vez que o silêncio não necessariamente significa atenção, 

como também pode não significar desatenção.  Os fenômenos da atenção/desatenção também 

despontam como um grande desafio docente. Todavia, mesmo com limites referenciais não 

definidos entre silêncio/(des)atenção, reconhecemos que existem indícios que direcionam o 

trabalho docente para possíveis caminhos teórico metodológico para intervir na situação, 

sendo um desses caminhos, os modos de (re)agir discente e docente frente à palavra e(m) sala 

de aula.   
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1.5 O funcionamento da palavra e(m) sala de aula e(m) mostras de (des)atenção. 

 

O conceito de palavra ultrapassa a definição meramente linguística (BAKHTIN, 

2006). A palavra é, segundo Bakhtin (2006, p.34), “um fenômeno ideológico por excelência e 

o modo mais puro e sensível de relação social”, tendo em vista que ela é um locus de acesso 

ao outro na interação social (BAKHTIN, 2006; COELHO, 2011; MODL, 2015).  

A palavra pode ser definida como sendo de natureza dialógica, histórica e ideológica 

(BAKHTIN, 2006), em razão de ser primeiramente estabelecida em relação ao outro; ser 

atravessada por múltiplos significados construídos historicamente e também ideológico em 

relação ao seu contexto de produção. Coelho (2011, p. 2), ao teorizar sobre a palavra, afirma 

que  

 

a palavra (i) institui movimentos sociais (processo de enunciação) sendo, ao 

mesmo tempo, por eles determinada (produto enunciativo); (ii) apresenta-se 

simultaneamente como interrogação (produção de sentido) e réplica (efeito 

de sentido); e (iii) reitera e ratifica ideologias (discursos). 

 

 

Sendo, pois, território comum entre falante e ouvinte, a palavra é elo entre os 

interactantes, dado que “se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apóia- se sobre 

o meu interlocutor”(BAKHTIN, 2006, p. 115). Desse modo, ela pode ser compreendida como 

um locus de acesso ao outro, como uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros 

(BAKHTIN, 2006, p. 115) e, por isso, um recurso basilar do professor para ele conseguir 

achegar-se ao seu par interacional (COELHO; SILVA, 2013):  

 

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. Toda 

palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. (BAKHTIN, 2006, p.115) 

 

 

Ainda segundo Bakhtin (2006, p. 36) a palavra tem propriedades, sendo elas: “pureza 

semiótica, sua neutralidade ideológica, sua implicação na comunicação humana ordinária, sua 

possibilidade de interiorização e, finalmente, sua presença obrigatória, como fenômeno 

acompanhante, em todo ato consciente”.   

Pensar a pureza semiótica da palavra implica assumir sua singularidade de preencher 

diferentes situações ideológicas (LIMA, 2010), isto é, sua capacidade de “funcionar e circular 
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como signo ideológico em qualquer esfera” (DORNE, 2009, p. 9). É possível visualizar essa 

pureza semiótica quando enquadramos as cenas de sala de aula, visto que o modo como os 

sujeitos (re)arranjam seu dizer frente às demandas e ou à situação social em que se encontram 

em sala exemplifica essa propriedade da palavra de cambiar entre as diferentes situações de 

interação. 

 Já no que tange a interiorização, a palavra é ponte mediadora entre a consciência do 

sujeito (interior) e o mundo/realidade (exterior), é “o único meio relacional entre o discurso 

interior do sujeito, sua consciência, e o mundo exterior – ambos constituídos por palavras” 

(DORNE, 2009, p. 9).  Em relação à participação em todo ato consciente, a palavra pode 

funcionar como um dito anteriormente, em outro lugar e também em relação a processos 

exteriores, em esferas que são ideológicas (DORNE, 2009). Essa função de participação em 

todo ato consciente merece destaque, pois se configura como a possibilidade da palavra 

atualizar discursos e representações do outro em seu dizer, marcamos como exemplo dessa 

propriedade da palavra o dizer da aluna Matilda que, ao ser perguntada sobre as razões de sua 

desatenção em sala, justifica o comportamentos dizendo que “ o professor não tem dom de 

ensinar”. Esse pré-construído do dom inato do professor não foi uma criação da aluna, ele já 

existe e foi atualizado no dizer da discente. 

No tocante à neutralidade, podemos afirmar em consonância com Bakhtin (2006, p. 

37), que a palavra é neutra porque “pode preencher toda e qualquer espécie de função 

ideológica: estética, científica, moral, religiosa”, ou seja, ela assume “diferentes funções 

ideológicas em decorrência de como é empregada em um enunciado concreto” (DORNE, 

2009, p. 9). Essa afirmação de que a palavra é neutra parece até controversa, mas se 

refletirmos um pouco mais sobre todas as funções já explicitadas até aqui e sobre como a 

palavra funciona bem ocupando todas elas, vamos entender que, em razão de sua 

dinamicidade, ao propiciar o desempenho de diferentes papéis, ela é neutra. Todavia, o modo 

como a empregamos em situações de uso concretas é totalmente ideológico.  

Todas essas propriedades, em especial a pureza semiótica e a participação em todo ato 

consciente, são de notória importância para compreendermos como os sujeitos textualizam a 

palavra trazendo ecos de outras situações sociais para os momentos de interação na sala de 

aula (MODL, 2015). Ressaltamos que, além de possuir essas propriedades que podemos 

atualizar nos espaços sociais, a palavra é também responsiva, o que significa que “a 

compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre acompanhada de uma atitude 

responsiva ativa” (BAKHTIN, 1992, p. 291). Nessa direção, Bakhtin ainda acrescenta “toda 
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compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o 

ouvinte torna-se o locutor” (BAKHTIN, 1992, p. 291).  

A responsividade da linguagem é definida como um aspecto essencial da interação, 

sendo, pois, o dizer sempre resultado de uma resposta ativa ao momento da interação vigente 

ou a outro contexto histórico- social (BAKHTIN, 1992; BENEVIDES, 2016). 

Salientamos que essa teorização que aqui fazemos sobre a palavra se faz relevante, 

considerando as potencialidades da palavra como i- instrumento mediador que efetiva a 

posição dos sujeitos nos mais variados espaços sociais e dentre esses a sala de aula; ii-  signo 

que possui distintas propriedades e possibilita diferentes rearranjos na constituição do dizer; 

iii- como possibilidade de uma atitude responsiva ativa na troca de papéis entre ouvinte e 

falante. Assim, considerando os fenômenos a que nos propomos a estudar mais 

sistematicamente, pensar a relação que os atores sociais professor e aluno constroem em torno 

da palavra é bastante produtiva, à medida que a interação social de sala de aula se configura 

em torno do agir com a palavra.  

Alinhamo-nos à Modl (2015, p. 127) para pensarmos essa afirmação de que a 

interação em sala de aula se dá em torno da palavra, para tal investimos nas operações 

linguístico-discursivas que, segundo a autora, são movimentos gerenciados pelo professor em 

torno da palavra sendo: 

i. Endereçamento da palavra, o início de qualquer interação; 

ii. manutenção da palavra (existe uma expectativa que o professor a mantenha 

quantitativamente e qualitativamente, mas ele pode optar por não mantê-la);  

iii. cassação da palavra, isto é, o professor opta por não distribuir a palavra para os demais 

integrantes da interação; 

iv. tomada da palavra, um direito institucional do professor para tomar ou retomar ao seu 

projeto didático;  

v. distribuição da palavra, visto que o professor gerencia a interação convidando à 

participação  

         e, 

vi. concessão da palavra quando  um aluno a pede; 

 

As operações linguístico-discursivas de Modl (2015) nos parecem oportunas para 

pensar os lugares que a atenção/desatenção ocupam no interior da interação, tendo em vista 

que a palavra configura-se como um recurso basilar no estabelecimento da interação 

professor/aluno e, além disso, ela aponta para indícios que direcionam o agir docente, posto 
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que orientam para “questões relativas à assimetria dos direitos de fala na aula. As relações de 

lugares (falante ou ouvinte) e papéis (professor e aluno) assumidos no decurso de 

socializações” (MODL, 2015, p. 128).  

Com isso, podemos dizer que a palavra é mediadora das relações sociais, pois tudo o 

que acontece nos espaços interacionais e também fora deles se dá com ela ou com vistas a ela 

(COELHO, 2011). Desse modo, pensar como a palavra é instrumento de mediação de 

relações sociais nos espaços e, em especial, na sala de aula, é de suma relevância, haja vista 

que, pelo seu potencial, ela é, na aula, um recurso basilar para o professor conduzir a 

interação, estimular a participação, o engajamento e o monitoramento da atenção, bem como 

para promover um ambiente mais centrado no dialogismo, buscando uma efetivação do 

processo de ensino aprendizagem.  

Considerando todas as questões que envolvem a sala de aula, sendo a falta de 

engajamento/atenção dos discentes uma delas, as potencialidades da palavra aqui teorizadas 

são bastante notórias e despontam como recurso essencial para o agir na aula, como veremos 

na discursivização das cenas de sala de aula em que as relações estabelecidas em termos da 

palavra são notórias e determinantes para a condução da interação. 

 

1.6 O conceito de cultura escolar em tela 

 

O conceito de cultura escolar, embora de difícil definição, é central para a conjuntura 

das discussões que promovemos em nosso trabalho. O modo como as relações intersubjetivas 

construídas e significadas dentro da instituição escola figuram como traço da cultura escolar 

daquele grupo específico, assim como são meios para compreendermos os contratos sociais 

estabelecidos entre os sujeitos daquele grupo particular.   Tendo em vista essas nuanças das 

relações sociais que caracterizam a cultura escolar, investimos nesse conceito por 

compreendermos que, sem considerar a cultura escolar de nosso grupo de pesquisa, não seria 

possível compreendermos os movimentos de atenção e desatenção dos discentes, bem como 

os significados desse agir (des)atento no/para o grupo. 

Os sujeitos e suas práticas intersubjetivas são, dessa forma, basilares para a 

compreensão do que seja a cultura escolar (MODL, 2017; SILVA, 2016).  Haja vista que 

cultura escolar pode ser entendida como resultante das relações estabelecidas entre a escola 
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enquanto instituição e os sujeitos que efetivam o dia a dia interacional no interior dela (POL, 

HLOUŠKOVÁ, NOVOTNÝ; ZOUNEK, 2007).  

Nessa perspectiva, a cultura escolar é, então, decorrente de um conjunto de fatores 

interligados ao cotidiano da instituição escolar, bem como aos sujeitos que dela fazem parte 

(SILVA, 2016, p. 202). Por isso, na tentativa de mapearmos traços da cultura escolar local, 

nós investimos em tarefas como a observação e a anotação em diário de campo para que 

pudéssemos ser capazes de compreender as relações estabelecidas e os significados 

construídos entre os sujeitos e a escola e, em especial, em sala de aula. Visto que, nas mais 

diversas ações intersubjetivas materializadas textualmente, oralmente e discursivamente, no 

interior da escola, a cultura escolar pode ser observada/vivenciada (MODL, 2017).  

Alinhamo-nos a Silva (2016, p. 208) e definimos “cultura enquanto práxis”, isto é, “o 

significado de cultura como conjunto de práticas que conferem determinados significados aos 

lugares, aos indivíduos e aos grupos”. Assim, focalizamos a lente, em nosso trabalho, para 

aspectos que configuram a cultura escolar do grupo do segundo ano B, e que são para o grupo 

importantes. Atualizamos, nessa tarefa, os princípios êmico e holístico da etnografia, visto 

que nos esforçamos para deixar de lado nossas visões pré-estabelecidas para contemplarmos 

aquilo que fosse relevante para o grupo na perspectiva do próprio grupo, bem como 

procuramos analisar os fenômenos observados tendo como base a articulação das partes com 

o todo (DIXON; GREEN; ZAHARLICK, 2005). 

Ainda sobre o conceito de cultura escolar, Modl (2017) promove uma interessante 

discussão em sua obra sobre os termos cultura escolar e cultura da escola. A autora faz uma 

análise lexicológica dos termos destacando o adjetivo “escolar” do primeiro termo e a 

“locução adjetiva” do segundo. Ela explicita que o adjetivo “escolar” refere-se ao substantivo 

“cultura”, assim, ao usar o termo cultura escolar, os sujeitos criam um novo referente “não 

mais cultura, mas o que há de escolar na cultura: cultura escolar” (MODL, 2017, p. 37). A 

autora destaca ainda em sua explanação a questão do referente no mundo, já que o termo 

cultura escolar abrange bem mais que a conjuntura espacial da escola e por isso esse termo é 

descrito por vários autores como de difícil definição.  

Salientamos que essas teorizações sobre a natureza da cultura escolar é bastante válida 

em nosso estudo e é, em muitos momentos, atualizada em nossas análises, como veremos no 

capítulo de dados. Isso porque o modo como os sujeitos organizam-se na escola e na aula diz 

muito sobre a cultura constituída do grupo.  

No próximo Capítulo teórico que se segue, afunilaremos mais a discussão para os 

fenômenos de atenção/desatenção para que possamos compreender melhor, em termos 
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teóricos, as peculiaridades desse fenômeno tão constitutivo de nosso agir e que é tão 

referenciado, muitas vezes, por sua falta nos espaços em que ela é requerida de forma pontual.  

CAPÍTULO 2: O PROBLEMA DA (DES)ATENÇÃO NA ATUALIDADE E(M) 

CONTEXTO DIDÁTICO 

Presta-se atenção naquilo a que se escolhe dar atenção 

ou naquele estímulo que, por si só, atrai a atenção. 

Dessa forma, existe uma espécie de filtro que seleciona 

aspectos do meio e torna o sujeito ativo no controle de 

suas experiências(BRAGA, 2007, p. 3). 
 

O fenômeno da atenção tem sido cada vez mais referenciado na atualidade, 

considerando sua emergência nos espaços de interação. A sala de aula, como tematizado no 

capítulo anterior, configura-se como um espaço de interação por excelência (MATENCIO, 

2001; MODL, 2015). Desse modo, o conceito de interação, assim como o de 

atenção/engajamento é caro à nossa discussão (COELHO, 2011; MODL, 2015; LAPLANE, 

2000; MORATO, 2001), à medida que, como postula Bakhtin (2006), “toda conduta humana 

procede de interação”. Então, não é possível falar sobre o lugar sala de aula sem referirmo-nos 

à interação entre os sujeitos professor e alunos que efetivam o dia-a-dia interacional da/na sala 

de aula, por meio de trocas dialógicas. Nessa perspectiva, consideramos a emergência da 

tematização sobre o fenômeno da (des)atenção, bem como a natureza da sala de aula, 

interessando-nos aqui por tematizar sobre os processos de (des)atenção nesse espaço 

interacional.   

A interação é, desde sempre, uma “relação que nos obriga a responder à face (à 

exterioridade do outro)” (FARACO, 2005, p. 219) e, no espaço institucional da sala de aula, 

estamos sempre lidando e nos (re)construindo com o outro e frente ao outro.  Como pondera 

Coelho (2011): 

 
A sala de aula tradicional é um contexto de interação institucionalizado em 

que indivíduos reconhecidos como professor e alunos constroem suas 

identidades relacionais face a face, no dia a dia escolar, a partir de direitos e 

deveres interacionais (COELHO, 2011, p. 23). 

 

 

Nesse esteio, a sala de aula é perpassada por múltiplas dimensões em razão de ser um 

lugar de efetivação do processo de ensino aprendizagem por meio, principalmente, das trocas 

dialógicas e do engajamento dos sujeitos na realização das atividades, bem como um campo 

de pesquisa genuíno para compreendermos as nuanças da cultura escolar e, 
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consequentemente, para buscarmos sempre mais melhorias no que tange ao ensino e aos 

desafios da didatização (MATENCIO, 2001; COELHO, 2011; DAVIS, 2013; MODL; 

SOUZA, 2016; MODL, 2015). 

Além disso, o gênero aula pressupõe interação entre os sujeitos em pares interacionais, 

como: professor/aluno, professor/alunos; alunos/professor; aluno/aluno, que se comportam 

como falante(s) e ouvinte(s) nesse espaço. Em decorrência da natureza interacional, da 

subordinação a um conteúdo programático e da necessidade de compreensão discente do 

objeto ensino (MATENCIO, 2001), mostras de engajamento, participação, atenção e também 

de desatenção são esperadas frente ao que está sendo tematizado pelo professor.  

 Considerando, então, aspectos estruturais do evento aula
8
, bem como os papéis 

assumidos pelos indivíduos que dela fazem parte, o conceito de atenção é de extrema 

relevância para a discussão sobre o espaço sala de aula, pois o aprendizado está relacionado a 

um complexo processo mental e a atenção será determinante para a efetivação ou não do 

aprendizado (BRAGA, 2007).  

Para somar à nossa discussão, trazemos alguns autores que teorizam o tema da atenção 

sobre diferentes perspectivas: Kastrup (2004, 2011) e De-Nardin; Sordi (2007), ao discutir a 

atenção, trazem uma densa discussão sobre o conceito e, em suas teorizações, ganha destaque 

a atenção como um processo de invenção que, segundo as autoras, não seria mera ação de 

fixar coisas, mas, sim, de estabelecer conexões e problematizações, o que obriga o sujeito a se 

equilibrar entre momentos de atenção e desatenção que o levarão a uma atenção 

inventiva/problematizadora.  

Braga (2007), Franco de Lima (2005) e Guaresi (2014) apresentam uma discussão da 

atenção enquanto mecanismo cerebral e elencam principais categorizações/tipos de atenção 

estudados pelas neurociências com base nos modos de operacionalização da atenção, sendo 

elas: dividida, seletiva, alternada, sustentada.  

Vygotsky (1996; 1998), por sua vez, aborda a atenção como fenômeno que nos é 

constitutivo, biológico, e também como processo construído sócio-historicamente. Autores 

como Oliveira (2007) e Leite e Tuleski (2011) somam a essa discussão sobre atenção do 

ponto de vista histórico-cultural. Caliman (2006), Collares e Moysés (1994) discutem sobre a 

desatenção e a problemática da patologização da atenção que se dá, de acordo as autoras, em 

grande maioria, no espaço escolar e, por fim, Coelho (2011) teoriza sobre a atenção 

                                                             
8
 Aspectos estruturais dizem respeito à organização do evento didático, em termos de sua subordinação a um 

conteúdo programático predefinido, a necessidade de sua aplicação e da compreensão discente (MATENCIO, 

2001).  
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ponderando a importância do compartilhamento de um foco de atenção comum no grupo, bem 

como da distribuição de atenção feita pelo docente como fator importante para a manutenção 

da interação em sala.  

Frente a esses conceitos e conceituações, uma pergunta se faz relevante: Por que os 

estudos apresentados acima são importantes para o nosso estudo?  

Como resposta, esclarecemos que mobilizamos teorizações sobre atenção e 

inventividade, já que assumimos, em concordância com as autoras, que o processo atencional 

não é meramente mecânico. Trabalhamos também com os tipos de atenção e seu 

funcionamento, pois esses despontam como importantes para sistematizarmos a atenção no 

espaço escolar em termos de sua operacionalização na relação com os sujeitos in loco. Nosso 

trabalho está, também, fundamentado em uma perspectiva histórico-cultural da atenção, 

porque compreendemos ser essa a mais apropriada para explicar os processos que acontecem 

e(m) sala de aula por nós registrados em diário de campo e gravações audiovisuais. Faremos 

ainda uma pequena nota sobre a desatenção de uma perspectiva médica e crítica, bem como 

nos alinharemos a Coelho (2011) para pensar a distribuição da atenção docente como um fator 

importante para a manutenção da interação em sala de aula.  

Essas teorizações propostas pelos autores endossam nossa discussão sobre a atualidade 

e emergência do tema e, ao mesmo tempo, alargam nossa compreensão sobre o fenômeno, 

possibilitando-nos entender melhor como ocorre o processo de atenção/desatenção para, 

então, direcionarmos nossa lente ao nosso campo de estudo que é a sala de aula do segundo 

ano de uma escola pública representante da cultura escolar local de Vitória da Conquista. 

2.1 Conceituando o fenômeno da atenção 

 

As funcionalidades da atenção para o processamento de toda e qualquer atividade nos 

fez direcionar o olhar para a sua pertinência no espaço educacional que, por sua natureza, 

demanda atenção e engajamento dos sujeitos. Por configurar-se como “um processo mental 

que torna possível a ocorrência de outros processos mentais” (BRAGA, 2007, p. 1), tais como 

efetivação da experiência, do aprendizado, da memória, a atenção tem ganhado destaque nas 

discussões recentes, pois sua ausência ou a falta recorrente pode trazer prejuízos significativos 

para o processo de aprendizagem, que pode simplesmente não ocorrer ou não ocorrer como 

deveria. 
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Franco de Lima (2005, p. 114) argumenta que a atenção pode ser definida como “a 

capacidade do indivíduo responder predominantemente os estímulos que lhes são 

significativos em detrimento de outros”. Essa constatação do autor deixa indiciado que a 

atenção é um mecanismo que tem seu funcionamento muito ligado aos interesses que os 

sujeitos revelam pelos objetos.  

Nessa perspectiva, categorizações são feitas na tentativa de metodizar a atenção e essa 

é dividida de acordo a sua natureza/origem como involuntária- biológica- e involuntária - 

social e culturalmente construída (LEITE e TULESKI, 2011; VYGOTSKY, 1998; 

OLIVEIRA, 1997), bem como pode ser classificada baseando-se em modos de 

operacionalização como: seletiva, sustentada, alternada, dividida (BRAGA, 2007).   

A título de definição, a atenção dividida caracteriza-se pelo desempenho em mais de 

uma tarefa concomitantemente, sendo que uma das tarefas deve ser familiar ao sujeito, ser 

realizada de forma automática (STERNBERG, 2010; BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 

2005); a atenção sustentada é definida pela habilidade do sujeito em manter-se concentrado 

por um longo período de tempo (BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 2005); a atenção 

seletiva diz respeito à capacidade do sujeito de eleger determinados estímulos/objetos no meio 

para direcionar sua atenção (STERNBERG, 2010; BRAGA, 2007); a alternada, por fim, 

consiste na capacidade do sujeito de alternar seu foco de atenção de uma atividade para outra 

eficazmente (BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 2005). 

Consideramos os tipos de atenção mobilizados por cada sujeito como crucial para 

pensar a atenção/desatenção no espaço escolar, dado que, como teorizado até aqui, a atenção é 

um construto que envolve muitos processos e é de fato “um pré-requisito para qualquer 

processamento mental, especialmente processos cognitivos (BRAGA, 2007, p. 2).  

Vários fatores podem influenciar a atenção, como “as características dos estímulos, 

expectativa, motivação, relevância da tarefa desempenhada, estado emocional, experiência 

anteriores”  Davidoff (1983); Cortese et al. (1999) apud Franco de Lima (2005, p. 116) e 

sistematizar quais são os fatores mais recorrentes em sala, suas influências diretas para a 

atenção/engajamento indicia/é, para nós, um caminho para entendermos melhor as relações 

que  cambiam em sala de aula entre atenção e desatenção.    

Nesse contexto, vamos pensar, na próxima seção, sobre a atenção enquanto processo 

biológico e involuntário ao sujeito e também como processo voluntário, ligado às práticas 

sociais, pois o sujeito está inserido em um contexto social que dele requer habilidades 

interacionais e dentre elas está a de manter-se atento àquilo que é tematizado na interação 

principal. 
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2.2 Atenção: Um fenômeno biológico e cultural 

 

O desenvolvimento da atenção é considerado um processo puramente orgânico no que 

concerne às funções biológicas (LEITE e TULESKI, 2011; VYGOTSKY, 1998; OLIVEIRA, 

1997). Entretanto, conforme o sujeito desenvolve-se, o processo passa a ser dirigido por 

fatores socioculturais. Ocorre uma: 

 
Superação da fase mais primitiva por incorporação às mais complexas, 

decorrentes da interação do indivíduo com seu ambiente sociocultural, que 

lhe impõe tarefas para as quais necessitará da regulação efetiva de seu 

comportamento e atenção (LEITE e TULESKI, p. 114, 2011). 

 

 

Tendo em vista esse aspecto biológico da atenção, um conceito elementar para a 

discussão sobre o fenômeno é chamado de atenção involuntária. Esse, segundo Leite e Tuleski 

(2011), é um fenômeno natural e corresponde aos casos em que a atenção do homem é atraída 

por estímulos do ambiente. A atenção involuntária tem por base reações de orientação 

ocorridas mediante a apresentação de estímulos atrativos, como sons e cores diferenciados. 

Todavia, não temos somente a atenção involuntária funcionado no sujeito, conforme 

argumentam essas estudiosas, 

 
A existência apenas da atenção involuntária somente satisfaz o organismo 

quando este se encontra fora das exigências sociais, da cultura, do trabalho, 

do coletivo; pois, quando o indivíduo está inserido em um contexto que 

exige o desempenho de tarefas organizadas, há a necessidade da existência 

de formas mais estáveis de atenção (LEITE e TULESKI, 2011, p. 114). 

 

 

Nesse contexto, pensar a atenção não somente como involuntária, mas sim como 

fenômeno voluntário, faz-se importante, à medida que o sujeito está inserido em um contexto 

social e esse requer habilidades interacionais e dentre elas está a atenção, essencial para o 

desempenho escolar do sujeito.  Assim, destacar a atenção enquanto mecanismo voluntário 

traz à tona o papel ativo do sujeito em seu próprio processo de construção. 

 Já em relação ao objeto para o qual lançamos nosso olhar neste estudo, ponderamos 

que considerar o mecanismo voluntário da atenção e os modos de funcionamento dele 

informam sobre o agir dos sujeitos em direção ao seu próprio processo que deve ser 

fundamentado em uma atenção voluntária automotivada pelo sujeito e (alter)motivada pelo 

professor em termos de significar o objeto de estudo. 
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A atenção voluntária, então, segundo os estudos de Vygotsky (1998), está intimamente 

ligada ao desenvolvimento cultural do ser humano e surge, de acordo com Leite e Tuleski 

(2011 p. 115), “pelo esforço de domínio da atenção para a execução de uma atividade, e esse 

esforço não existe se o mecanismo da atenção funciona de forma automática”. A posição dos 

autores aponta para pensarmos a atenção como uma postura construída com base nos 

interesses, valores e representações que os sujeitos têm e que são culturalmente e socialmente 

construídos. Daí o nosso interesse em acessarmos as posições dos sujeitos para, assim, 

entendermos melhor o processo de funcionamento da atenção/desatenção em sala de aula e 

também para procurarmos modos de lidar com essa questão.  

Ainda sobre o conceito, a atenção voluntária está diretamente relacionada aos modos 

como o sujeito estabelece conexões consigo mesmo e com seu objeto de interesse no âmbito 

social, já que essa atenção é desenvolvida pelos estímulos exteriores ao sujeito. Isso porque o 

homem não é “uma invariante natural, mas sim uma variável histórica” (SÈVE, 1989, p. 149 

apud EDIT e TELUSKI, 2010). Esse dizer informa sobre a potencialidade do sujeito e de suas 

ações, bem como das relações sociais estabelecidas por ele para a efetivação de demandas 

diversas.  

Assim, podemos afirmar que a efetivação de uma tarefa demanda uma forma de 

atenção mais estável/consistente/concentrada, capaz de organizar/direcionar o comportamento 

dos sujeitos (EDIT e TELUSKI, 2010), isso, em especial, no espaço escolar.  A atenção 

requerida nesse espaço, na grande maioria das vezes, é artificial, voluntária e/ou cultural, isto 

é, é resultado de conexões estabelecidas pelo próprio sujeito, isso porque a atenção voluntária 

se fundamenta em construções individuais (do eu) e coletivas (do eu com o(s) outro(s)) ao 

longo do desenvolvimento do indivíduo em interação com seu meio (VYGOTSKY e LURIA, 

1996; VYGOTSKY, 1998). 

Assim, no que se refere ao desenvolvimento da atenção, afirmamos, em consonância 

com Vygotsky (1996; 1998), que ela i- é de natureza biológica, funcionando, até certa 

medida, como involuntária; ii- é construída socialmente e historicamente, estando, pois, 

atrelada as relações que o sujeito estabelece com seus objetos de interesse e iii- seu 

desenvolvimento está relacionado aos mediadores simbólicos- instrumentos e signos.  

O primeiro princípio defendido por Vygotsky marca a atenção como pertencente à 

natureza dos sujeitos e como tendo um funcionamento próprio até a idade em que somos 

capazes de dirigí-la de outro modo. O segundo diz respeito ao aspecto social da atenção, que 

destacamos como importante para nosso estudo, tendo em vista a estrutura de organização do 

processo de atenção, bem como da aula. Já o terceiro, fala sobre os mediadores simbólicos 
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instrumento e signo, sendo que o instrumento é “feito ou buscado especialmente para um 

certo objetivo” (OLIVEIRA, 1997, p. 29) e é ainda, conforme essa autora, elemento externo 

ao sujeito, configurando-se como um mecanismo de apoio concreto feito pelo sujeito a partir 

de suas demandas. Os signos, por sua vez, “são interpretáveis como representação da 

realidade e podem referir-se a elementos ausentes do espaço e do tempo presente” 

(OLIVEIRA, 1997, p. 30), esse revela a potencialidade dos sujeitos de conseguirem fazer 

associações/assimilações de conceitos abstratos. Esses mediadores são esforços dos sujeitos 

para conseguir lidar com seu meio. E isso nos faz indagar quais são os mediadores simbólicos 

que os discentes se utilizam em sala de aula e quais impactos são registrados no 

comportamento discente quando são mobilizados esses instrumentos.  

2.3 Atenção, Experiência e desatenção: limites conceituais 

 

Conforme teoriza Kastrup (2004, p. 7), há na sociedade contemporânea “um excesso 

de informação e uma velocidade acelerada que nos convoca a uma mudança constante do foco 

da atenção, em função dos apelos
9
 que se multiplicam sem cessar”. Em consequência disso, 

segundo a autora, temos o processo de atenção funcionando de forma distinta nos sujeitos em 

função da demanda por respostas rápidas aos estímulos. Por essa razão, talvez, os eventos 

cotidianos não sejam experienciados de forma plena no sentido teorizado por Larrosa (2002, 

p. 21), enquanto “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. Nesse contexto, o 

autor ainda destaca que “a cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase 

nada nos acontece [...] Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais 

rara” (LARROSA 2002, p. 21). 

Lemos na citação acima que Larrosa marca a importância do nos em seu dizer, assim 

não é simplesmente o que passa, acontece e toca, mas é o que passa/acontece/toca a cada 

sujeito em particular, isto é, para que a experiência seja efetivada deve tocar de modo 

significativo o eu. Contextualizando com nosso espaço de estudo, percebemos que os modos 

de dizer e fazer em sala de aula são de fulcral importância para conduzir o sujeito a 

experienciar a aprendizagem de forma sempre mais significativa.  

Para a Filosofia, conforme afirma Pagni (2010, p.15), a experiência “vem sendo 

concebida, desde a modernidade, como a relação do sujeito com o mundo e consigo mesmo”. 

                                                             
9
 Esses apelos podem ser definidos como a quantidade de informações que a todo tempo nos cercam, ganhando 

destaque aquelas que atraem nosso campo visual com recursos bastante chamativos, tais como redes sociais, o 

celular e suas múltiplas funcionalidades, os jogos, as propagandas etc. 
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A experiência é, então, definida, nessa perspectiva, como relação íntima de conhecimento do 

sujeito com o eu e o mundo, sendo, pois, essa relação benéfica à medida que é 

“desencadeadora do processo de conhecimento, no qual se fundamentam as práticas e os 

saberes escolares”. Vale destacar, no posicionamento de Pagni (2010), a sutileza do conceito 

de experiência que está extremamente relacionado ao modo que o sujeito percebe e se 

relaciona com a realidade ao seu redor, bem como constitui sua identidade e norteia seu 

próprio processo de aprendizagem.  

Ainda sobre a noção de experiência, Larrosa faz uma análise etimológica do vocábulo 

e afirma que: “a palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A 

experiência é, em primeiro lugar, um encontro ou uma relação com algo que se experimenta, 

que se prova.” (LARROSA, 2002, p. 25),  essa teorização coloca em evidência,  mais uma 

vez, o papel ativo do indivíduo para constituir experiência e a relação que deve ser 

estabelecida entre o eu e o objeto para que a experiência se efetive.  

William James (1981) apud BRAGA (2007, p. 2) afirmava que a “experiência de um 

indivíduo não é constituída por todos os acontecimentos do meio, mas, sim, por aqueles em 

que há interesse do indivíduo”. Desse modo, precisa ficar claro para o sujeito aluno que os 

objetos de ensino não são meramente coisa da escola, mas, sim, objetos de atenção e 

engajamento discente, tendo em vista a construção do aprendizado que acontece em um 

processo de atenção que é também inventiva, isto é, ocorre por meio da problematização e 

busca constante de solução (KASTRUP, 2004; DE-NARDIN e SORDI, 2007).  

As teorizações acima nos fazem dimensionar a centralidade da experiência para 

compreendermos a atenção, assim como a centralidade do processo de atenção para que a 

experiência se constitua. Esses fenômenos, como evidenciado, são indissociáveis e são 

fundamentais para compreendermos como se dão os processos de ensino e de aprendizagem. 

Como postula Kleiman (1998, p. 277) apud Coelho (2011, p. 50), “os diferentes focos de 

atenção influenciam o que será notado ou deixado de lado, embora não de forma absoluta, 

uma vez que o encontro está limitado pelo enquadramento (frame), cujo outro limite é o 

mundo da vida cotidiana” 

Destacamos ainda na relação atenção-experiência a existência de situações que os 

sujeitos vivenciam, porém não conseguem experienciar, não conseguem se atentar e efetivar a 

experiência, situações que se configuram como de desatenção. Essa não constituição de 

experiência significativa é preocupante e provocadora ao mesmo tempo e neste trabalho 

apostamos na literatura teórica e na análise de situações reais de interação em sala de aula 

para traçarmos caminhos e lidarmos com essa problemática envolvendo atenção e desatenção. 
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Situações para as quais todo professor deveria olhar de modo mais sistemático, tendo em vista 

os desafios da didatização. 

2.4 Um Processo Sócio- Histórico: Uma perspectiva para pensar a tenção/desatenção 

 

Estudos (VYGOTSKY e LURIA, 1996; VYGOTSKY, 1998; OLIVEIRA,1997; 

CRARY, 1999; COREA e LEWKOWIZ, 2005; KASTRUP, 2004) indiciam para o fato de 

que o modo como ouvimos, olhamos ou nos concentramos em qualquer coisa têm um caráter 

profundamente histórico. Nossa maneira de estarmos atentos, desse modo, não é prescrita 

essencialmente pela biologia, mas é “mediada por nossas experiências de vivências num 

determinado contexto histórico-cultural que caracterizam nossa forma de atenção frente ao 

mundo e a nós mesmos” (DE-NARDIN, et al, 2007, p. 100). 

Lev Semenovitch Vygotsky, juntamente com os estudiosos Luria e Leontiev, 

desenvolveu a teoria da Psicologia Histórico-Cultural. Esse autor considerava, conforme 

sumariza Leite e Tuleski (2011), que o comportamento humano deveria ser estudado tanto nos 

seus aspectos biológicos, quanto histórico-cultural, já que as mudanças no desenvolvimento 

histórico da humanidade impactam e criam um tipo diferente de homem
10

. Como sintetiza 

Oliveira (1997, p. 78), “as funções superiores, típicas do ser humano, são, por um lado, 

apoiadas nas características biológicas da espécie humana e, por outro lado, construídas ao 

longo de sua história social”. Assim, aspectos que nos são constitutivos, bem como culturais e 

sócios-historicamente construídos devem ser levados em questão quando teorizamos a 

atenção. 

A constituição da experiência está intrinsecamente relacionada aos modos com que o 

sujeito estabelece relações consigo e com o mundo ao seu redor. Então, sob a luz dos estudos 

da Psicologia Histórico-Cultural, compreendemos que “nossa capacidade de nos mantermos 

atentos de modo voluntário, desenvolve-se em virtude das apropriações dos instrumentos e 

signos culturais aos quais temos acesso em nosso meio social” (LEITE e DE SOUZA, 2014). 

Cabe ressaltar que, dentro de uma mesma cultura e em face aos mesmos instrumentos 

simbólicos, os sujeitos não se comportam sempre de modo igual, embora possa, sim, haver 

padrões de comportamentos que permitem que as pessoas, no nosso caso aqui, alunos e 

                                                             
10

Na modernidade recente, por exemplo, o advento da internet e da tecnologia 3/4 G tem impactado muito na 

relação/comunicação dos sujeitos e, podemos afirmar que tem contribuído para o surgimento de um novo perfil 

de sujeitos.  
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professores, sejam agrupados em função de comportamentos assemelhados, em função de 

representações sociais. 

Nesse esteio, defendemos a necessidade de um olhar mais sistemático lançado para o 

processo de atenção e desatenção, pois compreendemos que essa é uma 

habilidade/postura/comportamento que pode/deve ser sempre aprimorada. Assim, na tentativa 

de mapear modos como a atenção e desatenção se revelam, bem como para desenvolver 

estratégias para conseguirmos lidar melhor teórico-metodologicamente com essa 

problemática, investimos neste estudo. Nós apostamos também na desnaturalização do olhar 

voltado para o espaço sala de aula e para os fenômenos que dela são decorrentes por meio das 

posições discursivas acessadas em campo e do uso da perspectiva etnográfica, que é uma 

importante ferramenta para acessarmos aquilo que é próprio de um espaço social.   

Na seção que se segue, faremos uma nota sobre o TDAH, pois consideramos 

importante para a discussão sobre a atenção/desatenção no espaço de sala de aula. 

2.5 Notas sobre o TDAH 

Como afirma Kastrup (2004), quando é discutido o tema da atenção, o aspecto que se 

sobressai de imediato é a sua falta, a dispersão. E, quando se une o conceito de atenção ao 

contexto interacional de sala de aula, ele vem associado ao TDAH- Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade- cujos principais sintomas são: comportamento hiperativo, 

desatenção marcante e impulsividade. Essa associação imediata ocorre porque é na escola, na 

grande maioria das vezes, que os primeiros sintomas do transtorno são identificados.  

Desde a década de 90, os diagnósticos de TDAH gozam de muito prestígio e muitos 

estudos foram feitos na tentativa de compreender o transtorno (CALIMAN, 2010). Edit e 

Tuleski (2010), ao teorizarem sobre o TDAH, apontam para o fato de que a análise da 

literatura a respeito do TDAH indicia dificuldades para o diagnóstico, pois falta clareza sobre 

seu quadro clínico, bem como sobre aspectos que o diferenciem de outros quadros com 

sintomas semelhantes. E, além disso, as autoras chamam a atenção para a inexistência de 

estudos consistentes acerca das consequências futuras do uso de estimulantes (ritalina
11

) em 

crianças. Fica evidenciado, então, que ainda existem muitas questões a serem esclarecidas 

sobre o transtorno. 

                                                             
11

Medicamento usado, na grande maioria dos casos, em tratamento do TDAH. A Ritalina advémdo 

metilfenidato, do grupo das anfetaminas, que atua como um estimulante do sistema nervoso central. 
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Outra problemática levantada por alguns estudiosos do TDAH é a associação entre os 

diagnósticos e o processo de patologização (COLLARES e MOYSÉS, 1994; CALIMAN, 

2010; EDIT e TULESKI, 2010; MEIRA, 2012). A patologização, segundo Collares e Moysés 

(1994), está relacionada à biologização dos conflitos sociais
12

. Desse modo, problemas que 

não são do âmbito médico são tratados como se fossem. 

Salientamos que não negamos os estudos e diagnósticos do TDAH, porém assumimos 

outra abordagem teórico-metodológica para compreendermos a questão da atenção. Adotamos 

aqui neste trabalho a Psicologia Histórico-Cultural como nosso norte teórico, isso implica 

discutirmos o problema de desatenção imprescindível para que nos questionemos sobre o 

processo de desenvolvimento da atenção em nossa sociedade e também  para que tenhamos 

em mente que essa teoria não descarta os fatores biológicos do desenvolvimento da atenção, 

mas se preocupa essencialmente com o meio cultural do sujeito, uma vez que esse é de suma 

importância para o desenvolvimento dos nossos mecanismos atencionais. 

Isso posto, anunciamos o próximo Capítulo em que explicitamos todas as nossas 

manobras metodológicas e escolhas realizadas no que tange ao caminhar da pesquisa, com 

vistas à construção de um corpus multiforme e de um enquadre teórico da pesquisa qualitativa 

de natureza etnográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

As autoras citam como exemplo a desnutrição, cuja causa principal é a desigualdade social, mas foi 

transformado em doença e procura-se resolver a questão nos consultórios, medicando os sujeitos ao invés de 

investir no cerne do problema que é uma distribuição de renda/comida justa. Outro exemplo citado pelas autoras 

é a verminose, também um problema social, que é convertido para o âmbito da medicina, sendo, pois, causada 

pela falta de saneamento básico. Esses dois exemplos evidenciam a complexidade da problemática da 

patologização, já que a questão social não é sanada e o sistema ainda consegue lucrar com o medicamento 

desenvolvido para amenizar a questão. Ainda segundo as autoras, as patologias da atenção caminham na mesma 

direção. 
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CAPÍTULO 3: AS TEIAS METODOLÓGICAS 

A metodologia inclui as concepções teóricas de 

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a 

construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador (MINAYO, 2015, p. 16). 

 

O capítulo de metodologia revela-se como uma teia que o pesquisador tem de 

habilidosamente tecer, explicitando métodos e técnicas escolhidos para o desenvolvimento da 

pesquisa.  Em consonância com Minayo (2015, p. 16), entendemos a metodologia como “o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”.  Assim, neste 

Capítulo, explicitamos nossa aposta de pesquisa de modo a clarificar quais métodos 

utilizamos para tratar de nosso objeto, no intuito de mapearmos o lugar da atenção e 

desatenção, bem como os modos como elas se manifestam no comportamento de alunos, em 

aulas de linguagens.   

Nessa intenção, discorreremos neste Capítulo sobre: i- nossas escolhas no que tange ao 

objeto de estudo; ii- os sujeitos de pesquisa; iii- a pesquisa qualitativa no cenário da nossa 

pesquisa;  iv- abordagem etnográfica de pesquisa; v- construção do corpus da pesquisa; vi-  

instrumentos para a construção do corpus (Observação; Diário de Campo; Questionário 

discursivo; Entrevista;  Filmagem e Transcrição) e vii- triangulação dos dados;  vii-  o perfil 

dos sujeitos da pesquisa; viii- dados quantitativos acerca dos sujeitos da pesquisa e, por fim, 

ix- as categorias de análise. 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos: explicitando as escolhas do objeto. 

 

Nosso estudo está ancorado em uma abordagem de cunho etnográfico e de natureza 

discursiva. Eleger uma abordagem advinda da Etnografia requer considerar que o pesquisador 

é essencialmente um observador e que deve achegar-se ao seu objeto de estudo para melhor 

compreendê-lo (MATTOS, 2011). No que tange à natureza discursiva, salientamos, em nosso 

estudo, aspectos que subjazem aos usos da linguagem e, por isso, são difíceis de apreensão e 

necessitam de serem desvelados sob uma perspectiva que considere nuances da linguagem. 

Dessa forma, assumir essa concepção discursiva significa considerar que: 

i. O uso da língua não é transparente (PÊCHEUX, 1997);  
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ii. as escolhas lexicais indicam posições frente ao que se diz e ao que não se diz                  

(DUCROT, 1972);  

iii. ditos e não ditos acompanham representações sociais deixando que as vejamos ou 

entrevamos nas posições dos sujeitos (DUCROT, 1972; MOSCOVICI, 2003). 

Em outras palavras, a língua não é transparente, ela é, pois, opaca e aberta a 

interpretações, já que não funciona, nos desdobramentos das situações de comunicação, em 

estado de dicionário, ao contrário, o significado é construído simbolicamente e socialmente 

(MARCUSCHI, 2004). Assim, como pondera Marcuschi (2004), o sentido vai muito além de 

relações meramente gramaticais, ele se dá na relação entre pares de convivência.  

Em relação ao léxico, afirmamos ainda, em consonância com Marcuschi (2004, p. 6), 

que essa categoria é o nível de realização da língua mais instável, visto que “o léxico recebe 

usos sempre renovados e [...] não podem ser controladas de forma rígida”. Desse modo, as 

escolhas dos sujeitos em termos lexicais indicam posições frente ao que se diz e até mesmo ao 

que não se diz (DUCROT, 1972). Assim, se ficaria a cargo do ouvinte o significado que se 

constroem em uma situação negociada, essa significação é construída a partir de posições 

sociais amparadas em interpretações/modos de compreender o mundo, reproduzidas a partir 

de vivências com vozes e comportamentos sociais de grupos.  

Tendo em vista esses princípios discursivos e, orientadas por uma abordagem 

etnográfica, delineamos nosso estudo. Elucidamos que acompanhamos e analisamos 

comportamentos de um grupo do 2º ano do ensino médio da rede pública de ensino que 

integra a cultura escolar brasileira local baiana em aulas de disciplinas que envolvem o 

trabalho com linguagens, sendo elas: Português, Inglês e Matemática.  

 Escolhas feitas, no que tange ao grupo, não foram aleatórias. Optamos por um grupo 

com alunos de uma escola pública localizada em Vitória da Conquista que atende a realidades 

socioeconômicas bem variadas para poder, assim, pensar em que medida pertencer à 

determinada realidade social e econômica distinta, que ali na sala convivem, pode influenciar 

esses jovens em termos de suas perspectivas de vida/futuro/trabalho/educação. Outro aspecto 

de nosso interesse são as perspectivas dos jovens, a valoração dada por eles à escola e até 

mesmo a valoração dos pares com quem convivem. Esses dois aspectos despontaram como 

indispensáveis para compreendermos formas de engajamento e atenção em sala.  

Por sua vez, o fato de o grupo escolhido para observação e análise ser uma turma de 2º 

ano do ensino médio explica-se em razão de o grupo encontrar-se em um entre-lugar na 

escolarização, ou seja, não está mais tão ligado aos laços do ensino fundamental e já possui 

maturidade em termos dos usos da língua em contextos de interação; além disso, podemos 
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citar uma possível compreensão do grupo dos modos de funcionamento do gênero aula que se 

fundamenta na troca entre pares interacionais e também a importância dos papéis falante- 

ouvinte para o processo ensino-aprendizagem, em termos da compreensão de si próprio 

enquanto sujeito no/do processo de aprendizagem.  

Quanto às disciplinas observadas, escolhemos: Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

Matemática. Para essa seleção, perguntamo-nos: i- em que medida o objeto de estudo da 

disciplina pode influenciar para a atenção e/ou desatenção e também no engajamento, 

ponderando, pois, ii- a representação que o aluno tem do objeto de estudo da disciplina em 

questão; iii- o modo como o docente trabalha com o seu objeto, assim como iv- a 

aplicabilidade daquilo que está sendo ensinado. A comparação de comportamentos dos 

mesmos sujeitos em diferentes disciplinas (Português, Inglês e Matemática) foi interessante 

no estudo, para termos dimensão de como essas variáveis podem influenciar no modo como a 

atenção e o engajamento funcionam em diferentes disciplinas.  

A comparação que fizemos durante o trabalho em campo colocou em face o grupo e 

ofereceu-nos a possibilidade de ampliação de nosso olhar para compreendermos as 

características próprias do grupo. Isso, considerando que a “comparação fundamentada pelos 

pressupostos etnográficos, orienta-se pela descrição e análise do que há no grupo e não sobre 

o que falta, tampouco sobre o que, sob a ótica do pesquisador, deveria ser mudado (DIXON; 

GREEN; ZAHARLICK, 2005 apud MODL, 2015, p. 120).” 

Na próxima seção, teorizaremos sobre a pesquisa qualitativa e faremos ponderações 

sobre os princípios dela advindos assumidos em nosso trabalho. 

3.2 A pesquisa qualitativa e(m) tela 

 

O verbo compreender define a pesquisa qualitativa, visto que um dos principais 

objetivos nesse tipo de estudo deve ser compreender e interpretar a realidade dos atores 

sociais da pesquisa em suas práticas diárias de interação (MINAYO, 2015). Na pesquisa 

qualitativa, o interesse de estudo centra-se no conhecimento e na prática dos participantes da 

pesquisa (FLICK, 2004), isto é, visam a “compreender relações, valores, atitudes, crenças, 

hábitos e representações” (MINAYO, 2015, p. 24). Em nosso estudo, por exemplo, as práticas 

e relações que se dão em sala de aula nos são caras, uma vez que informam sobre ações e 

representações dos sujeitos que nos levam a compreender o funcionamento dos fenômenos da 
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atenção/desatenção e engajamento/desinteresse discente frente ao objeto de estudo em questão 

nas disciplinas em estudo. 

A caminhada do pesquisador na pesquisa qualitativa deve ser guiada também pela 

teoria, dado que “a busca da compreensão e da interpretação à luz da teoria aponta uma 

contribuição singular e contextualizada do pesquisador” (MINAYO, 2015, p. 27) em relação 

ao seu objeto de estudo. A teoria é um dos pilares do estudo e deve estar bastante relacionada 

àquilo que o objeto demanda. As teorizações, em nossa pesquisa, desobscureceram, em 

muitos momentos, o olhar que lançávamos para o objeto, isso tanto no direcionamento do 

olhar, quando ainda estávamos em campo, quanto em momentos de registro escrito das 

sistematizações aqui neste trabalho.  

Já em relação ao objeto de estudo, Flick (2004, p. 21) afirma que “o objeto é fator 

determinante para a escolha de um método e não o contrário”, ainda segundo o autor, os 

objetos devem ser “estudados em sua complexidade e totalidade em seu contexto diário”.  

Desse modo, na pesquisa qualitativa, o objeto de estudo não são situações criadas em 

laboratório, ao contrário, são advindas da interação social dos sujeitos nas práticas cotidianas. 

Assim, nosso interesse pelos fenômenos de atenção/engajamento, como já explicitado na 

introdução, é validado, já que é advindo da convivência entre pares.  

O papel do pesquisador, nesse tipo de pesquisa, é de especial importância, bem como a 

interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados é essencial (FLICK, 2004; MINAYO, 

2015). O pesquisador tem o papel de estabelecer laços para conseguir achegar-se ao seu 

objeto de pesquisa, o pesquisador é, então, “um instrumento de coleta de dados” (FLICK, 

2004, p. 70) e sua subjetividade faz parte do processo da pesquisa, tendo em vista que suas 

ações, muitas vezes, propiciam também a geração de dados. No estudo qualitativo, as relações 

devem ser descritas considerando o contexto, bem como levando em conta as perspectivas 

subjetivas daqueles que conduzem o estudo.   

Quando se fala em pesquisa social, a etnografia pode ser compreendida como um dos 

métodos qualitativos mais relevantes (FLICK, 2004), isso porque na pesquisa social “existe 

uma identidade entre sujeito e objeto” (MINAYO, 2015, p. 13) e o método etnográfico 

permite ao pesquisador contemplar seu objeto de perto. Tendo em vista a relevância da 

etnografia no estudo qualitativo, na próxima seção, teorizamos sobre o fazer etnográfico e 

seus respectivos instrumentos de pesquisa. 
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3.3 Etnografia: uma abordagem de pesquisa 

 

  A Etnografia é um método de pesquisa que surge com a Antropologia e demanda 

uma pesquisa densa com muito tempo em campo, já que se dedica à descrição e ao estudo da 

cultura dos grupos (DIXON; GREEN; ZAHARLICK, 2005). Como nossa pesquisa tem um 

tempo determinado para início e fim (o tempo de realização do curso de mestrado), 

esclarecemos que nosso trabalho se ancora em princípios etnográficos e em suas ferramentas 

de trabalho; e, por isso, não se configura como um trabalho de etnografia, mas, sim, de 

natureza/abordagem etnográfica. Assim, as teorizações feitas aqui sobre o fazer etnográfico 

orientam nosso estudo.   

 De acordo com Mattos (2011), a Etnografia é um método teórico metodológico 

fundamentado nas habilidades de observação do pesquisador. Um bom etnógrafo é, 

essencialmente, um bom observador, isso porque o etnógrafo deve “tentar revelar, dar 

visibilidade às práticas diárias cotidianas”(DIXON; GREEN; ZAHARLICK, 2005, p. 28), que 

são automatizadas no dia a dia interacional dos sujeitos.  

Nessa perspectiva, o trabalho de investigação do etnógrafo deve ser guiado por dois 

princípios básicos: o êmico e o holístico. O primeiro requer do observador que ele abandone 

visões pré-estabelecidas e considere o fenômeno do ponto de vista funcional do dia a dia do 

grupo observado (CAÇADO, 1994), isto é, que o pesquisador guie-se pelas demandas vistas 

no grupo(DIXON; GREEN; ZAHARLICK, 2005). Já o segundo princípio demanda que o 

pesquisador perceba o grupo cultural globalmente, de modo que visualize como as partes 

relacionam-se e contribuem para o evento como um todo. Esses dois princípios são 

norteadores para a compreensão dos padrões interacionais dos grupos em análise (DIXON; 

GREEN; ZAHARLICK, 2005).  

Em consonância com Geertz (1978, p. 4), nós assumimos que praticar a etnografia é 

“estabelecer relações, selecionar informantes
13

, transcrever textos, levantar genealogias, 

mapear campos, manter um diário e assim por diante”. Desse modo, a tarefa do etnógrafo é: 

 

Revelar as maneiras pelas quais os membros do grupo estudado percebem a 

sua realidade e seu mundo, como eles constroem seus padrões de vida e 

como, por intermédio de suas ações (e interações), constituem seus valores, 

crenças, ideias e sistemas simbólicos significativos (GREEN ET AL, 2005, 

p. 62). 

                                                             
13

 Optamos pela noção sujeitos de pesquisa, por considerarmos que o termo informante aciona uma memória 

discursiva que acaba por desconsiderar a troca dialógica advinda da convivência entre os sujeitos de pesquisa e o 

pesquisador, ambos atores sociais.    



 

56  

De acordo com Angrosino (2009, p. 31) apud Passos (2013, p. 64), “o método 

etnográfico é diferente de outros modos de fazer pesquisa em ciência social”, isso porque ele:  

i. Tem como base a pesquisa de campo;  

ii. é  personalizado (conduzido por pesquisadores que, no dia a dia, estão face a face com 

as pessoas que estão estudando [...]);  

iii. é multifatorial (conduzido pelo uso de duas ou mais técnicas de geração de dados 

[...]);  

iv. configura-se em um longo período de exploração do campo pesquisado, embora o 

tempo exato possa variar, digamos, de algumas semanas a um ano ou mais;  

v. é essencialmente indutivo;  

vi. é dialógico 

a. e, por fim,  

vii. é holístico (conduzido para revelar o retrato mais completo possível).  

 

Em relação à pesquisa etnográfica em Educação, Green et al (2005, p. 24) pontuam 

que, até 1950, a etnografia educacional não existia. Segundo os autores, somente em 1954, 

após uma conferência na Universidade de Standford, surgiu um primeiro trabalho sobre as 

inter-relações entre etnografia e educação. Green e Bloome (1998) fazem uma distinção entre 

a pesquisa etnográfica da Educação e pesquisa etnográfica na Educação. A primeira feita por 

antropólogos e a segunda feita por professores, estudantes. Essa segunda- na educação- é que 

realizamos.   

No que tange aos instrumentos de pesquisa etnográficos, Mattos (2011, p. 50) afirma 

que “muitas vezes têm que ser formulados ou recriados para atender à realidade do trabalho 

em campo”. Nas próximas subseções, dedicaremo-nos a teorizar sobre a construção de nosso 

corpus e também sobre os instrumentos: observação, diário de campo, questionário 

discursivo, filmagem e transcrição por nós utilizados na tentativa de melhor compreender 

nosso objeto.   

3.3.1 Construção do corpus da pesquisa 

Para a construção de nosso corpus de pesquisa, apropriamo-nos dos seguintes 

instrumentos, que explicaremos mais detalhadamente nas próximas seções: 
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i. Observação e gravação audiovisual de aulas das disciplinas de Português, Inglês 

para parametrizar as relações recorrentes e episódicas do modo como professor e 

alunos se comportam como falantes e ouvintes nos grupos em questão;  

ii. notas registradas em diário de campo, a fim de reunir indícios de mostras de 

(des)atenção episódicas e/ou recorrentes durante as aulas;  

iii. transcrição de aulas, com inserção de notas do transcritor, que registrem mostras 

de atenção e desatenção do grupo, bem como do que sejam seus comportamentos 

(não) engajados em interação, isso tendo em vista que a aula é um local da/ para a 

linguagem e que os sujeitos que dela fazem parte assumem respectivamente a 

identidade de professor e aluno e, no convívio de sala, estabelecem entre si pares 

interacionais; 

iv. recortes de frames para ilustrar as cenas de sala de aula e propiciar uma 

visualização mais acurada das descrições feitas da interação verbal e não-verbal no 

espaço de sala de aula, considerando aspectos multimodais
14

 caros à nossa análise, 

que estão inter-relacionados à mobilização das cenas transcritas e das imagens e, 

por fim,  

v. respostas ao questionário discursivo de aluno(s) e professoras, já que essas 

desvelam, por meio das marcas discursivas presente nos dizeres, aspectos que 

informam sobre os posicionamentos e representações dos atores sociais da 

pesquisa acerca de aspectos relativos ao nosso objeto de pesquisa. 

3.3.2 Observação em campo 

A observação é uma atividade extremamente importante na pesquisa de natureza 

etnográfica, que deve ser metodologicamente sistematizada, dado que, por intermédio dela, o 

pesquisador consegue acessar as práticas sociais dos sujeitos de pesquisa (FLICK, 2004, 

p.148).  

Nas palavras de Flick (2004, p. 171), por meio da observação, o pesquisador “tenta 

compreender as práticas, as intenções e os eventos que ocorrem em um contexto específico – 

a partir de dentro, na figura do participante, ou de fora, na de mero observador”.  Assim, 

sensibilidade para a observação é uma grande virtude na pesquisa etnográfica. A habilidade 

de olhar para o outro precisa ser desenvolvida pelo pesquisador.   

                                                             
14

 Vieira (2015, p. 8) define multimodalidade como “a designação para definir a combinação destes diferentes 

modos semióticos [linguagem verbal, corporal e visual ] na construção do artefato ou evento comunicativo.”  
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No que tange aos tipos de observação da pesquisa qualitativa, Flick (2004) define dois 

tipos - observação participante e observação não-participante.  A primeira é baseada na 

participação ativa do pesquisador no meio observado enquanto a segunda é adotada por 

pesquisadores que se abstêm das intervenções no campo, como foi o nosso. 

  No mês de maio, no dia dezesseis, exatamente, iniciamos nosso trabalho de campo e 

o finalizamos no terceiro dia do mês de agosto. Durante esse tempo em que estivemos in loco, 

a atividade de observação foi-nos valiosa para conhecermos nosso espaço de pesquisa, o que 

nos permitiu mapear o recorrente e o episódico, bem como para achegarmo-nos (cada vez 

mais) aos sujeitos de pesquisa e suas práticas diárias. Após um tempo de (re)conhecimento do 

campo e notações em diário, aplicamos um questionário discursivo para os discentes e 

fizemos também registros audiovisuais - gravações de aulas das três disciplinas escolhidas.  

 Em relação à (con)vivência na escola campo de pesquisa, foi um tempo  bastante 

enriquecedor em que estivemos presentes observando: 

- dez aulas da disciplina de Inglês, que ocorriam nos dois últimos horários da manhã de 10h10 

às 11h50; 

-  dezesseis aulas da disciplina de Matemática, que se distribuíam em cinquenta minutos de 

aula na segunda-feira, das 11h até 11h50, e cem minutos de aula na sexta-feira, nos dois 

últimos horários da manhã (10h10 à 11h50)  

e, por fim,  

- dezessete aulas da disciplina de Português, que ocorriam na terça-feira, de 9h10 às 10h, e na 

quinta-feira, de 7h20 até 9h.   

A etapa de observação do campo foi permeada de descobertas para nós e também para 

os sujeitos da pesquisa, afinal, novos laços estavam sendo estabelecidos dentro daquele 

espaço. Tudo foi muito tranquilo e povoado pela curiosidade de ambas as partes. Não é 

possível esquecer dos olhares curiosos para o diário, alguns vinham até bem perto, no meio de 

alguma atividade e/ou final da aula, e perguntavam “o que eu tanto anotava” ou “o que 

mesmo que eu fazia ali só observando e anotando”.  

Após esse período de (re)conhecimento, o estar em campo se naturaliza tanto que, ao 

anunciarmos a saída de campo, no que se refere à convivência diária nas aulas de Português, 

Inglês e Matemática, ouvimos que as aulas não seriam mais as mesmas sem Paloma no canto 

da sala anotando e gravando. 
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3.3.3 Diário de campo 

O diário de campo é o principal instrumento de e para o trabalho de sistematização da 

observação (MINAYO, 2015, p. 71). Esse importante instrumento de pesquisa é usado para 

registro sistemático e contextualizado do dia a dia em campo, à medida que permite ao 

pesquisador registrar tudo que lhe parecer relevante acerca do espaço e interações que está 

observando, e, além disso, ainda permite a exteriorização de impressões das mais variadas 

emoções que o campo pode provocar. 

O diário de campo funciona, também, como um interlocutor do pesquisador, já que lhe 

permite exteriorizar dúvidas, estranhamentos, hipóteses, emoções e, por isso, constitui-se 

como “a memória do estar em campo” (COELHO, 2011, p. 77). 

O nosso estar em campo foi acompanhado do diário, tanto que indagações sobre o que 

se anotava eram bem constantes nos primeiros encontros com a turma. A feitura das notações 

seguia uma rotina que era: data do encontro, disciplina e duração, horário de início do 

encontro, objeto de estudo, dados do clima. Após isso, o desenho da geografia de sala de aula 

era feito na tentativa de registrar o episódico e recorrente das posições físicas dos sujeitos nas 

interações entre pares e direcionar, de forma mais efetiva/controlada, o olhar para o grupo.  

Vejamos dois exemplares de anotações, nas disciplinas de Português e Matemática 

(essas notações aparecem codificadas, tendo em vista a necessidade do registro rápido para 

não perdermos a interação em curso):  

 

Figura 1- Registro fotográfico do diário de campo 
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Costumeiramente, direcionávamos nosso olhar para os modos dos sujeitos agirem e 

reagirem na aula em termos de notações espontâneas ou não,  olhares direcionados ao 

professor durante a explanação ou que pareciam perdidos durante a explanação, pares de 

interação e microinteração, participação, respostas às demandas do professor verbais e não 

verbais, empenho na realização das atividades e uso de aparelhos eletrônicos. E, além disso, 

tudo o mais que nos parecesse importante era anotado. 

3.3.4 Questionário Discursivo 

 

O questionário discursivo é um instrumento de trabalho-filtro na coleta de dados para 

a pesquisa qualitativa (COELHO, 2011). Isso significa, segundo Coelho (2011), que esse 

instrumento viabiliza acesso a posições individuais de vários sujeitos em um mesmo espaço 

de tempo. Desse modo, é um instrumento de grande utilidade para termos acesso às posições e 

representações dos atores sociais da pesquisa. 

O questionário é um importante instrumento, mas, como pontua Dell Hymes (1982, p. 

26), esse só deve ser elaborado “após suficiente participação e observação para garantir sua 

validade” (tradução nossa)
15

.  Sobre a validação desse instrumento, Coelho (2011, p. 92) 

também destaca que:  

 
não se trata, contudo, de um fazer/obrigar/levar o outro a dizer, em suas 

respostas (COELHO, 2005; 2007), o que se espera ler, mas, sim, de refletir, 

a partir de um roteiro de questões calcado em passos metodológicos e 

hipóteses de trabalho, sobre possíveis vínculos entre linguagem, cultura e 

sociedade e os comportamentos recorrentes no período de observação. 

 

 

A seguir, elaboramos um quadro com as questões e os respectivos objetivos de cada 

questão proposta para os discentes. Elucidamos que o questionário foi aplicado para os 

alunos, sujeitos da pesquisa, no mês de julho, após um tempo de convivência com a 

pesquisadora, isso porque acreditamos que esse tempo foi necessário para a adaptação à 

presença da pesquisadora, assim como para o estabelecimento de um sentimento de pertença 

no grupo e, até mesmo, para que os discentes se sentissem mais seguros para responderem aos 

questionamentos propostos. Seguem as questões:  

 

                                                             
15

Ethnographers do use questionnaires , but questionnaires devised after sufficient participation and observation 

to ensure their validity. (DELL HYMES, 1982, p. 26) 
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QUADRO 1: Questões e objetivos do questionário discursivo – Aluno(a)s 

Questões Objetivos traçados  

NOME  (Re)conhecer o aluno sujeito da pesquisa e referenciar 

posteriormente as respostas de cada sujeito. 

IDADE  Identificar a idade do(a) discente. 

SEXO  Mapear o número de alunos do sexo feminino e masculino na 

turma, a fim de discutir sobre aspectos de estereotipias.  

Em que escola (as) você estudou 

do 5º ao 9º? Por favor, escreva na 

frente do nome se a escola é 

pública ou particular.   

Conhecer o local de formação inicial dos discentes, com vistas a 

entender melhor o seu perfil escolar a partir dessa variável. 

Que horas você geralmente 

dorme e acorda? 

Acessar aspectos que poderiam ser relacionados à qualidade de 

descanso dos discentes. (A qualidade de descanso/ sono é um 

fator importante quando se fala de atenção). 

Como você geralmente se sente 

nas manhãs de aulas?  

 Acessar aspectos vinculados ao nível de engajamento dos 

discentes no início da manhã de aula. 

E ao final do dia de aula, como 

você está? 

Acessar aspectos vinculados ao nível de engajamento dos 

discentes ao final da manhã de aula. 

Quais são suas disciplinas 

preferidas? Por quê? 

 

Acessar aspectos que informassem acerca de um maior ou menor 

interesse do(a) aluno(a) por disciplinas. Isso porque o nosso 

projeto de pesquisa considera que o comportamento dos alunos 

pode variar em função do interesse pela disciplina. 

Quanto às preferências que você 

registrou acima, sempre foi 

assim, se não, o que mudou? 

Objetivamos, em caso de respostas negativas, traçar outras 

variáveis, como afinidade com o professor, entre outras.  

 

Você trabalha? Se sim, em quê?  Mapear o número de alunos que trabalham e que não trabalham, 

com vistas à construção de um perfil identitário do sujeito em 

termos dos impactos para a atenção e desatenção em sala, 

considerando o tempo do sujeito para as atividades extraclasse, o 

cansaço em sala etc.  Já a segunda pergunta, a elaboramos em 

função de conhecer a natureza do trabalho dos sujeitos, isso 

considerando que há trabalhos que exigem mais fisicamente do 

sujeito do que outros e que isso pode impactar em seu 

desempenho. 

Você dedica algum tempo em 

casa aos estudos, se sim, quanto? 

(seja bem honesto(a)!)        

Inteirarmo-nos do tempo que os discentes relatam que dedicam 

aos estudos, isso considerando que estudar para o conteúdo e 

fazer as atividades também é engajar-se. 

Qual é o significado da escola na 

sua vida?  

Compreender representações de escola enunciadas pelo                          

discente. Isso porque, consideramos que o modo como o sujeito 

representa a escola impacta no modo de (re)agir do sujeito. 

E a sala de aula, o que ela 

significa para você?   

Acessar  representações que os discentes têm de sala de aula, já 

que o modo como o sujeito representa a sala de aula influi no 

modo como ele lida com as demandas da aula.  

Ser um bom aluno(a) requer 

participação 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique.  

 Conhecer a posição dos discentes sobre como ele representa ser 

um bom aluno. 
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Elaborado pela autora 

 

As preocupações expostas anteriormente se mostraram válidas e foram percebidas 

efetivamente no dia da aplicação, já que os discentes mostraram-se tranquilos, não hesitaram 

em perguntar e algumas respostas foram bem reveladoras. Um aspecto importante do dia da 

aplicação advém do horário de aplicação do questionário, em razão das demandas da 

disciplina e também do número alto de discentes ainda no intervalo, não foi possível aplicar o 

questionário, como planejado e acordado com a professora, no quarto horário; o aplicamos, 

então, no quinto horário, depois de finalizadas as atividades. 

3.3.5 Filmagem 

Flick (2004) afirma que, comparado à observação tradicional, a filmagem e a 

fotografia oferecem uma grande vantagem que é a possibilidade de repetição/revisitação da 

Você se considera um aluno(a) 

participativo(a) e engajado(a)  na 

aula?  Justifique.  

Acessar representações que o(a)s discentes têm de si próprios na 

interação didática a respeito de como ele(a)s lidam com sua 

participação e engajamento. 

Como você acredita que mostra 

para o seus professores que está 

ou não engajado/interessado na 

aula?  

Acessar representações que os discentes têm de si próprios  

na interação didática acerca do modo como demonstra estar  

engajado. 

Você considera a atenção algo 

importante para sua 

aprendizagem? Justifique sua 

resposta.  

 Conhecer a posição dos discentes sobre o fenômeno de 

atenção/desatenção e os impactos dele na/para a aprendizagem. 

Como você acredita que mostra 

que está ou NÃO ESTÁ atento na 

aula?  

 

Acessar representações que os discentes têm de si próprios na 

interação didática acerca de modos de agir que sinalizem para o 

professor que a interação não é de seu interesse. 

Você acredita que sua atenção 

nas disciplinas de Português, 

Inglês e Matemática é a mesma? 

Justifique sua resposta.   

Conhecer as posições pessoais dos discentes sobre o 

gerenciamento de sua atenção, tendo em vista as três disciplinas 

e também aspectos relacionados às suas preferências em termos 

das disciplinas em questão. 

Fale-me em que tipo de atividade 

das aulas você se interessa mais e 

qual você se interessa menos. 

Conhecer as posições pessoais dos discentes sobre a questão 

para justificar certos comportamentos atentos ou não.  

Liste razões que contribuem para 

que você fique desatento(a) e 

desinteressado na aula. 

Compreender, por meio das respostas, quais fatores influenciam 

diretamente no gerenciamento da atenção de cada discente nos 

instantes de agenciamento da interação.  

Você acredita que é capaz de 

controlar sua atenção? Se sim, 

como você faz isso? Se não, por 

que não? 

 Entender como o sujeito diz que lida com sua atenção 

Você se considera um bom 

aluno? 

Que tipo de aluno você acredita  

que é? 

Entender a posição dos discentes sobre como ele(a) se auto 

percebe na interação didática, bem como qual estereótipo de 

aluno ele(a) acredita que integra.  
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cena ilimitada vezes. Isso permite ao pesquisador um acesso ilimitado ao campo de pesquisa e 

ao objeto estudado de modo que ele pode centrar sua atenção em questões distintas, isto é, 

analisar as partes bem detalhadamente até chegar ao todo, já que ele tem o todo documento 

em áudio e imagem, enquanto que, na observação tradicional, o pesquisador centra-se em 

apenas alguns aspectos diante da impossibilidade de apreensão do todo observado. E, além 

disso, os dados visuais podem ser transformados em texto através da transcrição, o que facilita 

a análise e visualização do leitor.  

As filmagens ajudaram-nos no levantamento inicial de indícios sobre o recorrente e o 

episódico, bem como foi uma ferramenta que possibilitou revisitação dos dados em vários 

momentos da pesquisa, já que temos uma memória do evento na gravação e, além disso, nos 

permitiu lançar um olhar mais geral sobre todos os integrantes do grupo e sobre alguns em 

particular, o zoom sobre o que será focalizado/objeto de uma observação sistemática ficou a 

critério das demandas do pesquisador.  A descrição do transcritor também tem papel 

importante, pois mesmo não conseguindo capturar toda a riqueza de detalhes, é capaz de 

recriar para o leitor, de modo perspicaz, suas leituras da cena.  

Nossa rotina de filmagem iniciou-se com uma gravação teste no dia quatorze do mês 

de julho em uma aula de Matemática e surpreendeu-nos com o resultado, já que os sujeitos 

não aparentaram ficar incomodados com a presença da câmera. Tudo ocorreu bem normal e 

na semana seguinte, dia dezessete de julho, começamos as gravações. No total, foram 

gravadas dezoito aulas, sendo oito de Matemática, cinco de Inglês e quatro de Português.  No 

esquema abaixo, trazemos uma sumarização com a data, conteúdo programático de cada aula 

gravada e carga horária estimada e real de cada aula, sendo as grafadas em negrito as 

escolhidas para análise. Mais adiante, explicitaremos, de modo mais detalhado, essas 

escolhas.  
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 Figura 2: Sumarização das aulas gravadas 

 

Elaborado pela autora  

Fonte: Dados de pesquisa  

3.3.6 Transcrição 

 

A transcrição, como importante recurso metodológico do processo de coleta de dados, 

possibilita a materialização escrita do texto oral ao qual o pesquisador teve acesso em campo. 

Dentre as possibilidades de convenções possíveis, adotamos, inspiradas em Modl (2015) e 

Matencio (2001), as seguintes regras ao transcrevermos as aulas que compõem o nosso corpus 

de pesquisa: 

i. Pausa (...);  

ii. Alongamento de vogal (::);  

iii.  Entonação enfática, aumento de tom de voz (MAIÚSCULAS);  

Matemática 

Dia 17/07-  Aulas 1 e 2 ínicio 

da explanação sobre 
Progressão aritimética e 

geométrica  (doravante 

PAPG); 

carga horária- 100 minutos 
duração real- 75 minutos 

Dia 24/07- Aulas 3 e 4 sobre 

o PAPG; 

carga horária- 100 minutos 

duração real- 70 minutos 

Dia 28/07- Aula 4 atividade 

no quadro sobre PAPG 
carga horária- 50 minutos 

duração real- 30 minutos 

Dia 31/07 - Aulas 5 e 6 

resolução do exercício; 
carga horária- 100 minutos 

duração real- 67 minutos  

Dia 04/08- Aula 7 atividade 

em grupo - lista de exercício 
para resolução; 

carga horária- 50 minutos 

duração real- 30 minutos 

Inglês 

Dia 18/07 aula 1  sobre 

comparativo e superlativo; 
carga horária- 50 minutos 

duração real- 30 minutos 

Dia 25/07  aulas 2 e 3, 

continuação do conteúdo 

comparativo e superlativo; 

carga horária- 100 minutos 

duração real- 68 minutos 

Dia  01/08 aulas 4 e 5  

finalização do conteúdo e 
atividade; 

carga horária- 100 minutos 

duração real- 65 minutos 

Português 

Dia 27/07 aula 1 advérbio; 

carga horária- 50 minutos 
duração real- 37 minutos 

Dia 01/08 aula 2 redação;  

carga horária- 50 minutos 
duração real- 45 minutos 

Dia 03/08 aulas 3 e 4 

avaliação; 
carga horária- 100 minutos 

duração real- 88 minutos 
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iv. Leitura de textos durante a gravação (“ ”); 

v.  Hipótese do que se ouviu [ ] ;  

vi. Comentários descritivos do transcritor (( )); 

vii. Incompreensão de palavras ou segmentos ( ); 

viii. Truncamento /; 

ix. Superposição, simultaneidade de vozes       lidando as linhas. 

 

A tarefa de um(a) transcritor(a) não é simples, tendo em vista todas as manobras que 

devem ser feitas para que as sutilezas do ouvir e do ver sejam registradas de modo efetivo por 

símbolos escritos. Com vistas a essa eficiência, embasamo-nos em Modl (2015) e Matencio 

(2001) e adotamos  regras convencionalizadas para a operacionalização de nossa transcrição, que 

se encontra-se em anexo. Salientamos que fizemos uso de todos os símbolos que aqui trazemos, 

porém o sinais viii e ix com bem menos frequência.   

 

3.4 Triangulação 

 

 A triangulação pode ser compreendida como a combinação de diferentes perspectivas 

e métodos para que o pesquisador consiga uma visão mais ampla e acurada do seu problema 

de pesquisa (TUZZO e BRAGA, 2016). Ao teorizar sobre a triangulação, Flick (2004) traz as 

palavras de Denzin para elaborar uma definição de quatro pontos importantes para a utilização 

dessa técnica: 

 
A triangulação de dados, que está atrelada, sobretudo, ao uso de diferentes 

fontes de dados; 

A triangulação do investigador, na qual existe um emprego de 

observadores ou entrevistadores diferentes que procuram identificar e 

minimizar as visões tendenciosas legítimas e constitutivas da condição 

humana do pesquisador; 

A triangulação da teoria, que parte da abordagem de dados sob aspectos e 

hipóteses múltiplas; 

A triangulação metodológica, que é diferenciada por dois subtipos: a 

triangulação dentro do método e a triangulação entre um método e outro. Um 

exemplo da primeira estratégia é o uso de subescalas diferentes para medir 

um item de um questionário e, da segunda, a combinação do questionário 

com uma entrevista semi-estruturada (DENZIN, 1989 apud FLICK, 2004, p. 

238 grifo nosso). 
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Considerando essas quatro perspectivas de direcionar o olhar para os dados via 

triangulação, esclarecemos que em nosso trabalho agenciamos a triangulação de dados, pois 

cotejamos materiais advindos de diferentes fontes, como o questionário, a observação, a 

notação em diário, a gravação audiovisual e a entrevista, bem como fazemos a triangulação da 

teoria, já que consideramos aspectos distintos na leitura de nossos dados. 

O uso da triangulação para o tratamento dos dados confere mais rigor à pesquisa 

científica ao mesmo tempo em que enriquece o trabalho, tendo em vista as perspectivas 

distintas de leitura dos dados (ZAPPELLINI e FEUERSCHÜTTE, 2015). Acreditamos que, 

por meio do agenciamento dos instrumentos descritos acima e da triangulação desses dados de 

modo sistemático, foi possível acessarmos o dia a dia interacional dos sujeitos, bem como 

respondermos nossa pergunta de pesquisa.  

3.5 Os sujeitos de pesquisa 

 

Nosso locus de pesquisa é a turma do 2
o
 ano B matutino de um Colégio Estadual de 

Vitória da Conquista, que conta com 39 alunos, sendo 18 meninas e 21 meninos na faixa 

etária de 16 a 20 anos de idade (dos 39 alunos, três não aceitaram participar da pesquisa
16

). 

No matutino, há duas turmas de 2º ano - A e B, nossa escolha pela turma B se justifica pela 

preferência de uma das professoras, sujeito de pesquisa, de que a pesquisa fosse realizada 

nessa turma. Ela não apresentou uma justificativa para a escolha do grupo B, apenas 

manifestou a preferência para a realização da pesquisa nessa turma; em razão do pedido da 

professora, nós aceitamos a sugestão do 2º ano B para a pesquisa.  

No quadro abaixo, apresentamos uma categorização feita pela pesquisadora acerca do 

perfil identitário-interacional de cada aluno sujeito da pesquisa a partir de nossas percepções 

acerca da (con)vivência e observação de comportamentos em aulas de três disciplinas 

escolares, sendo elas: Português, Inglês e Matemática.  

A elaboração da tabela teve como propósito criar familiaridade, bem como tentar 

captar, através da observação de ações de linguagem de aluno(a)s, indícios de possíveis 

representações sociais guiadas por estereótipos na interação do dia a dia da cultura da escola 

                                                             
16

Os três alunos mencionados não se sentiram confortáveis com a gravação das aulas e, mesmo após uma 

conversa individualizada da pesquisadora explicando minunciosamente o estudo, optaram por não participar 

dessa etapa do estudo. Eles foram orientados a sentarem-se na lateral da sala para que a câmera não os 

enquadrasse na  captura das imagens, e assim o fizeram.  Os três alunos alegaram não querer participar apenas 

das filmagens, mas como não assinaram o TCLE (que incluía todas as etapas da pesquisa), suas respostas ao 

questionário e microinterações registradas em diário foram desconsideradas em nossas análises, conforme 

orientação recebida do Comitê de ética.  
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do grupo. No quadro, apresentamos os pseudônimos dos sujeitos e também as siglas que estão 

coloridas de acordo aos agrupamentos que fizemos no capítulo de dados, sendo: laranja, os 

silenciosos; verde, os participativos; roxo, os dispersos; rosa, os atentos e engajados; cinza, 

os não engajados e  vermelho, os faltantes.  Salientamos que o tom assumido na descrição 

dos sujeitos é menos acadêmico e mais afetivo em função da vivência em campo com os 

alunos sujeitos da pesquisa. 

Quadro 2: Perfil identitário-interacional dos sujeitos de pesquisa via alter avaliação da 

pesquisadora:  

Pseudônimo 

dos sujeitos 

Siglas
17

 Descrição dos sujeitos 

Vitor 

 

S1 Senta- se no fundo, com exceção a algumas aulas de matemática em que se 

senta na frente. Embora seja aluno reconhecido como “do fundão” e goste 

de “resenhar” com Davi e Fábio, suas notas são destaque. Ele é um aluno 

participativo, cuja atenção funciona de modo , predominantemente, 

dividido e alternado. 

 

Fábio 

S2 Senta-se no fundo e é muito falante. Um dos “engraçadinhos da turma”. É 

constantemente repreendido pela microinteração com os colegas (Davi e 

Vitor). Mesmo sendo muito “conversador”, consegue participar das aulas 

das três disciplinas com respostas e questionamentos pertinentes. Sua 

atenção funciona de modo, predominantemente, dividido e alternado. 

 

 

Suzi 

S3 Senta-se na fileira da frente, está sempre com uma carinha de desânimo, 

sempre com a cabeça baixa sob a carteira. Conversa muito pouco com os 

colegas bem próximos; ela é silenciosa e, segundo nossos registros, sua 

atenção se configura como, predominantemente, sustentada.   

Lara  S4 Senta-se na frente. É uma aluna dispersa em alguns momentos da interação 

e é também silenciosa. Sua atenção configura-se como, 

predominantemente, sustentada. 

Essa aluna tem muita dificuldade na disciplina de Matemática.  

Thiago S5 Senta-se na primeira fileira, conversa moderadamente e costuma estar 

atento e engajado nas aulas, embora não participe das interlocuções 

oralmente. Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo. 

 Gustavo S6 Aluno novo.  Veio do vespertino há pouco tempo e aparenta ser bastante 

dedicado. Presta atenção nas explanações e faz todas as atividades 

solicitadas de forma atenta e engajada. Sua atenção funciona de modo, 

predominantemente, seletivo. 

Rodrigo S7 Senta-se no fundão. Costuma passar as aulas conversando e “resenhando”. 

É disperso em relação ao objeto de tematização em sala. Sua atenção se 

configura como, predominantemente, sustentada 

Rony 

 

S8 Senta-se no fundão. Faz umas gracinhas, mas o vejo anotando com 

frequência, faz as atividades (às vezes) e divide-se entre conversar e prestar 

atenção nas aulas, sua atenção é, predominantemente, seletiva e seu perfil é 

de aluno atento e engajado. 

Rose S9 Aluna silenciosa, de atenção, predominantemente, sustentada. Senta-se na 

fileira da frente, mas foge do padrão CDF. Direciona o olhar para a 

professora durante as explanações, faz as atividades (algumas), não anota 

muito e interage bem pouco, parece estar sempre sonolenta nas aulas. 

                                                             
17

As siglas são usadas no texto para retomar os sujeitos 
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Drica S10 Senta-se na frente, conversa pouco. Nunca interage com as professoras. Em 

algumas aulas, não faz as atividades solicitadas, mas, no geral, costuma 

anotar e ficar olhando para a professora nos instantes de explanação. É uma 

aluna engajada nas atividades de sala. Sua atenção configura-se como, 

predominantemente, seletiva 

 Letícia S11 Falta muito e quando vem costuma interagir com Rita, Cris e Matilda. Não 

participa oralmente e também não se engaja nos momentos de interação. 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo. 

Marcelo S12 Senta-se na frente e sempre no mesmo lugar. Conversa muito pouco com os 

colegas, sempre faz as atividades e presta bastante atenção à explanação da 

professora. É bastante atento e engajado nas atividades e sua atenção 

configura-se como, predominantemente, seletiva. 

 

Tito S13 Interlocutor frequente de Thais. Conversa moderadamente e não é um aluno 

muito engajado, está normalmente disperso nas aulas. 

Sua atenção configura-se como, predominantemente, sustentada. 

Cláudia S14 Líder da sala, às vezes entrega recados da direção, notas etc. Ela não 

participa nas aulas oralmente e não é engajada nas atividades (nem sempre 

as faz e, às vezes, copia dos colegas).   

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo. 

Taty S15 Senta-se no meio da sala, no canto dos mais conversadores, mas conversa 

moderadamente. É dedicada às atividades em sala e parece engajar-se nas 

explanações das três professoras pelos olhares direcionados nos momentos 

de explanação e pelas anotações que faz.  

 É tímida e sua atenção é seletiva, predominantemente, durante as 

explanações.  

Sandro S16 É um menino silencioso, não costumo ouvir a voz dele nos instantes de 

interação em sala. 

Sua atenção é, predominantemente, sustentada. 

Alex S17 Senta-se no fundão (do lado quieto e engajado do fundão)  

Presta atenção nas explanações, anota quando solicitado e faz as atividades 

com empenho; é um aluno silencioso e engajado.  

Interlocutor frequente de Ronildo e Adriano. 

Ele é bem simpático comigo. Sua atenção é, predominantemente, 

sustentada. 

Cris S18 Muito tagarela; não demonstra interesse nas aulas e não costuma fazer as 

atividades solicitadas. Sempre pede para ir embora mais cedo e costuma 

matar os últimos horários. 

Ela não é engajada nos momentos de interação. Sua atenção é, 

predominantemente, seletiva. 

Matilda S19 Destaca-se por sempre solicitar que as professoras do último horário 

liberem mais cedo.  Ela conversa muito com as companheiras Rita e Cris e 

também costuma matar a última aula ou chegar bastante atrasada em 

companhia das colegas.  

Não costuma engajar-se nas atividades. Quando faz, ela costuma copiar 

dos colegas (pede para copiar na cara de pau mesmo). 

Ela trabalha depois da aula. Sua atenção configura-se como, 

predominantemente, seletiva 

Thais S20 Já é mãe, costuma falar da filha para justificar o cansaço e a vontade de ir 

embora mais cedo. 

Ela costuma fazer perguntas para as professoras, engajar-se nas atividades e 

ser de perfil bastante participativo. 

Tem perfil, predominantemente, condizente com a atenção alternada 
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Vanderlei S21 Aluno do fundão, da turminha de Davi e Fábio; costuma ficar muito 

disperso e no celular nas aulas.  

Conversa muito com os colegas, embora seja mais discreto nas conversas. 

Sua atenção configura-se como, predominantemente, sustentada. 

Cristiane S22 Aluna dedicada. Faz as atividades. Atenta-se nas aulas (indícios do olhar 

que ela dirige ao docente nos momentos de explanação e nas anotações 

frequentes), porém não participa oralmente da aula e, em termos 

quantitativos, seus resultados não são os melhores. 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo. 

Cássio S23 Senta-se no meio da sala. Microinterage razoavelmente com os colegas 

próximos (Sandro, Thaís, Tito), anota quando solicitado, costuma entregar 

as atividades incompletas, porque é muito disperso. 

Sua atenção configura-se como, predominantemente, sustentada. 

Kelly S24 Falta muito e está grávida. 

Paulo S25 Senta-se no fundo (do lado mais quieto do fundo)  

Faz as atividades solicitadas, presta atenção nas explanações feitas, não 

participa oralmente da aula, mas é bastante atento e engajado. 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo 

Rita S26 Conversa muito. Reclama dos últimos horários e sempre quer sair mais 

cedo, costuma matar o último horário e não se dedicar às atividades 

quando está em sala (raramente, nas aulas de matemática, participa 

respondendo uma coisa ou outra). 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, seletivo. 

Malu S27 Falta muito e, quando vem às aulas, costuma sentar-se na frente, próximo a 

Suzi e Rose. Ela não é uma aluna participativa e nem sempre faz as 

atividades solicitadas em sala - não costuma se engajar e atentar nas 

aulas. Fica com o olhar perdido em muitos momentos durante as 

explanações. 

Sua atenção configura-se como, predominantemente, seletiva. 

Mile S28 Aluna simpática, que senta no canto. Ela interage muito com Alice. 

Conversam muito e são repreendidas pelas conversas às vezes.  

Participa quando solicitada, interage com a professora. 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, alternado. 

Davi 

 

S29 Aluno bastante agitado. Ele conversa muito e gosta de fazer gracinha, 

principalmente, na companhia dos colegas (Fábio e Vitor).   

Nas aulas de Português, ele senta-se na frente e tenta (mas nunca consegue) 

ser mais aplicado/ficar mais quieto; 

Nas aulas de Matemática senta-se no fundo e tenta irritar a professora. 

Nas aulas de inglês, vive só na graça e resenha... Copia a atividade de 

alguém (isso quando faz) 

Embora muito animado, não costuma se atentar às atividades e nem ser 

engajado durante as aulas. Sua atenção configura-se como, 

predominantemente, seletiva. 

Alice S30 Interlocutora frequente de Mile, conversa bastante com ela, mas não 

interage oralmente na aula; é como a colega, participativa e engajada. 

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, alternado. 

Gabi S31 Senta-se na frente. Interage pouco com as colegas mais próximas (Cris, 

Matilda e Rita) e não interage muito com o restante da turma. Faz as 

atividades solicitadas e participa com frequência na aula de matemática 

(engaja-se em algumas aulas dessa disciplina);  

Costuma anotar, ficar com os olhos fixos no quadro durante as explanações, 

fazer as atividades solicitadas na sala. Mesmo comportamento das três 

disciplinas observadas;  

Sua atenção funciona de modo, predominantemente, alternado. 
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Júlio S32 Senta-se ora no meio da sala, ora no fundo. É bastante calado, não participa 

e não costuma anotar, mesmo quando solicitado. Passa boa parte da aula 

com a cabeça sob a mesa. Ele costuma faltar e, quando vem, sai sempre 

mais cedo nos últimos horários.  

Sua atenção é, predominantemente, seletiva. 

Samuel S33 Conversa moderadamente e engaja-se na aula prestando atenção na 

explanação das professoras.  

É bem simpático com todos e um bom orador nas apresentações. 

Sua atenção é, predominantemente, seletiva. 

Rafael S34 Falta muito e não costuma interessar-se pelas aulas em termos de participar 

ou dar sinais de engajamento/atenção. 

Sua atenção é, predominantemente, seletiva. 

Ronildo S35 Senta-se no fundo (do lado quieto e engajado do fundão) 

Presta atenção nas explanações, anota quando solicitado e faz as atividades 

com empenho. 
Interlocutor frequente de Ronildo e Adriano. Sua atenção é, 

predominantemente, seletiva. 

Adriano S36 Senta-se no fundo (do lado quieto e engajado do fundão) 

Presta atenção nas explanações, anota quando solicitado e faz as atividades 

com empenho.  

Interlocutor frequente de Ronildo e Adriano. Sua atenção é, 

predominantemente, seletiva. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nossas observações sistemáticas permitiram-nos agrupar os sujeitos a partir de 

estereótipos de participação e quanto aos tipos de atenção predominantes observados em sala. 

Para melhor visualização das generalizações que fizemos, vejamos a figura abaixo. 

Salientamos que essas informações encontram-se textualizadas de modo mais detalhado no 

Capítulo de dados (Cf. Seção “Contraponto com o diário de campo na e para a construção de 

agrupamentos baseados em Estereótipos”). 
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Figura 3- generalizações acerca do perfil interacional e tipo de atenção dos discentes

 

Silenciosos 
Atenção 

Sustentada 

Participativos 
Atenção 

Alternada 

Dispersos 
Atenção 

Sustentada 

SUJEITOS: 

Alex; Rose; 

Suzi; Sandro. 

SUJEITOS: 

Gabi; Thais; 

Fábio; Vitor; 

Mile; Alice. 

SUJEITOS: 

Cássio; Lara; 

Vanderlei; 

Rodrigo. 
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Em relação às professoras, sujeitos da pesquisa, traçamos também um perfil identitário 

interacional baseado no tempo de (con)vivência e apresentamos os pseudônimos e as siglas 

usadas para referenciar os sujeitos no decorrer do texto.  

Esse movimento de construção do perfil identitário e discursivo das professoras se 

fundamenta na necessidade de um olhar mais sistemático para o modo como a prática é 

desenvolvida pelas docentes. Consideramos aspectos relacionados à personalidade das 

professoras na alter descrição, bem como aspectos relacionados às suas prática de sala de aula 

em termos de distribuição da atenção e gerência da palavra.  Essa manobra nos é de grande 

valia nas análises discursivas que fazemos mais adiante no capítulo de dados.  

 

 

 

 

Atentos e 
Engajados 

Atenção 
Seletiva 

Não-Engajados 
Atenção 
Seletiva 

Faltantes 
Atenção 
Seletiva 

SUJEITOS: 

Matilda, Cris, 

Rita, Letícia, 

Cláudia, Davi.  

SUJEITOS: 

Rafael, Júlio, 

Kelly, Malu.  

SUJEITOS: 

Taty, Carol, Drica, 

Paulo, Rony, 

Adriano, Marcelo, 

Samuel, Ronildo,  

Thiago, Gustavo. 
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QUADRO 3- Perfil identitário e discursivo das professoras sujeitos da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORA DE 
INGLÊS-  Jully 

(PDI) 

ALTER DESCRIÇÃO 

 

Muito organizada e metódica em relação ao cumprimento das 
atividades. 
 

ASPECTOS INTERACIONAIS 

Suas aulas tinham como recurso didático o slide projetado no 
quadro e a professora tentava gerenciar a palavra de modo que 
todo o grupo centralizasse a atenção em seu dizer nos momentos 
de explanação dos conteúdos. A professora esforçava-se para que 
o grupo compartilhasse o mesmo foco de atenção. 

Em relação à distribuição da atenção, a professora tentava ser 
bastante democrática e o fato de ela caminhar pela sala enquanto 
os discentes anotavam ajudava em uma distribuição de atenção 
mais individualizada. A palavra, todavia, não era muito 
distribuída pela professora. 

 

 

 

 

 

PROFESSORA 
DE 

MATEMÁTICA- 
CÉLIA ( PDM) 

ALTER DESCRIÇÃO 

A professora mostra-se bastante preocupada com a explanação do 
conteúdo, centra-se muito em resultados quantitativos. 

ASPECTOS INTERACIONAIS 

A professora, em momentos de interação com a turma, ratificava o 

comportamento engajado de alguns discentes – os que estivessem 

direcionando o olhar para ela - e não procurava a atenção daqueles 

que não o faziam. Ela acaba privilegiando alguns em detrimento 

de outros em relação à distribuição da atenção. No que tange ao 

gerenciamento da palavra, a professora também não a distribuía 

muito.  

 

 

 

 

PROFESSORA 
DE 

PORTUGUÊS- 
LURDES (PDP) 

ALTER DESCRIÇÃO 

 

A professora mostra-se bastante preocupada com a 
explanação do conteúdo, centra-se muito em resultados 
quantitativos. 

ASPECTOS INTERACIONAIS 

Nos instantes de interação, a professora monopolizava a palavra e, em 
decorrência do seu estilo marcadamente autoritário, os discentes 
tinham receio de se manifestar até mesmo em microinteração. Já sobre 
a distribuição da atenção, a docente normalmente ratifica o 
comportamento daqueles alunos que  direcionam sua atenção para a 
explanação.  

Fonte: Dados da pesquisa 
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3.6 Generalizações quantitativas advindas do questionário 

 

Aqui nesta seção, apresentamos dados quantitativos advindos do agenciamento do 

questionário discursivo aplicado no dia dezoito de julho, nos vinte minutos finais do quinto 

horário da aula da disciplina de inglês. Os gráficos que traremos a seguir contêm informações 

quantitativas referentes aos discentes, tais como: i- número de sujeitos do sexo masculino e do 

sexo feminino que responderam ao questionário; ii- faixa etária do grupo; iii- número de 

alunos que estudaram em escola particular e pública; iv- alunos que exercem alguma atividade 

remunerada; v- horas dedicadas ao sono; e vi- tempo dedicado aos estudos em casa. O 

agenciamento quantitativo de dados provenientes desse instrumento trouxe-nos informações 

valiosas que nos permitiram conhecer melhor o grupo e, além disso, nas respostas a essas 

questões, representações já se deixam entrever.  

No primeiro gráfico, mostramos a quantidade de alunos dos sexos masculino e 

feminino que estavam presentes na aula e que responderam ao questionário discursivo, sendo 

14 meninos e 15 meninas. Vale salientar que a turma de 2º ano é composta por 18 meninas e 

21 meninos, sendo 39 alunos no total. Havia, então, um grande quantitativo de alunos faltosos 

nesse dia (como era rotineiro durante o período da pesquisa, principalmente, no último 

horário).  

Gráfico 1- Número de sujeitos do sexo masculino e do sexo feminino que responderam ao 

questionário 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

44% 

56% 

sexo masculino sexo feminino
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Em relação à faixa etária do grupo, mapeamos, como veremos no gráfico 2 adiante,  

que nove alunos têm dezoito anos,  quatorze alunos têm dezessete anos,  cinco alunos têm 

dezesseis anos e um aluno tem vinte anos, sendo que a grande parte dos alunos tem entre 

dezessete e dezoito anos de idade, uma faixa etária esperada para a série.  

 

Gráfico 2- Faixa etária do grupo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na tentativa de conhecer aspectos relacionados às instituições de ensino frequentadas 

antes do ano letivo em curso, indagamos sobre o fato de as escolas pertencerem ao sistema 

público ou particular de ensino. As respostas revelaram que apenas 1 aluno teve acesso a uma 

escola particular- Fábio, sendo, pois, justamente esse aluno que se destaca na sala em termos 

da facilidade na compreensão do conteúdo e participação em momentos que ela é  ou não 

requerida. Vejamos o gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

48% 

17% 

4% 

18 anos

17 anos

16 anos

20 anos



 

76  

Gráfico 3- Número de alunos que estudaram em escola particular e pública 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o questionamento sobre quem realizava atividade remunerada e com o que se 

trabalhava, objetivamos, como já registrado, mapear o número de alunos que trabalham e que 

não trabalham, com vistas à construção de um perfil identitário do sujeito em termos também 

dos impactos disso para a atenção e desatenção em sala, considerando o tempo do sujeito para 

as atividades extraclasse, o cansaço em sala etc. Assim, pareceu-nos ainda importante 

procurar conhecer sobre a natureza do trabalho dos sujeitos, isso considerando que há 

trabalhos que exigem mais fisicamente do sujeito que outros e que isso pode impactar no 

desempenho. 

Nas respostas, quantificamos que três meninos trabalham ( Davi, Rodrigo, Alex), 

sendo dois como vendedores e um no setor administrativo. Já em relação às meninas, duas 

trabalham ( Sara e Matilda), sendo uma consultora e outra vendedora, totalizando, então, 5 

discentes que trabalham. Vejamos o gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

97% 

escola particular escola pública
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Gráfico 4- Alunos que exercem alguma atividade remunerada 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O gráfico cinco e o seis são resultados das perguntas: - Que horas você geralmente 

dorme e acorda? E -Você dedica algum tempo em casa aos estudos, se sim, quanto? Expomos 

estes gráficos aqui porque acreditamos que a qualidade de descanso/sono é um fator 

importante quando se fala de atenção, bem como vemos importância no tempo que os 

discentes relatam que dedicam aos estudos, isso considerando que estudar para o conteúdo e 

fazer as atividades também se configuram, em sentido lato,  como engajamento.  

 

Gráfico 5- Informações acerca das horas dedicadas ao sono

 

Fonte: Dados da pesquisa 

17% 

83% 

alunos que trabalham

alunos que não trabalham

67% 

18% 

11% 

4% 

dormem 9 horas dormem 8 horas dormem 5 horas não respondeu
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Especificamos aqui os nomes dos sujeitos que os percentuais são 18, 11 e 4%,  

considerando, pois, a necessidade de uma familiarização do leitor com características dos 

sujeitos. Sendo assim, os sujeitos que dormem 5 horas, 11% são : Vitor, Fábio, Gustavo , 

Malu, Davi. Os sujeitos que dormem 8 horas, 18% : Suzi , Lara , Thiago, Rony, Drica , 

Cláudia, Mile, Sandro. Os sujeitos que não  responderam, 4%: Letícia , Tito. 

Gráfico 6- Informações acerca do tempo dedicado aos estudos em casa

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Discriminando os dados que correspondem aos percentuais mais baixos, Sandro é o 

sujeito que integra a porcentagem de 4% .Os que representam o grupo de 7%  são: Cristiane e 

Matilda. O primeiro grupo de 11%, cuja resposta é quando tem trabalho, é composto por: 

Kelly, Rita e Vitor; o segundo grupo de percentual 11% é composto por: Gustavo, Cláudia e 

Rose.  O grupo de 15% é constituído pelos seguintes sujeitos: Fábio, Suzi,Drica,Paulo e, por 

fim, o de 19% são:Thiago, Rodrigo, Taty, Cris, Alex. 

Os dados registrados nos gráficos revelam que os alunos têm um tempo relativamente 

grande para o descanso noturno, todavia não dedicam tempo muito significativo para estudar. 

As respostas registradas no gráfico 6 evidenciam ainda que a representação social dos 

discentes sobre estudar fora do ambiente escolar é bastante assemelhada. Nas respostas, 

vemos materializado dizeres que demonstram que os discentes não parecem perceber a 

importância do estudo extraclasse e, quando o fazem, o estudo está relacionado a atividades 

principalmente avaliativas, solicitadas no contexto escolar e, ainda, aqueles que dizem 

33% 

4% 11% 15% 

19% 

11% 

7% 

não dedica tempo nenhum

na semana de prova

quando tem trabalho

entre 1 e 2 horas

de vez em quando

30 minutos

à noite ou à tarde
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estudar, não deixam especificado se o tempo registrado refere-se ao dia, à semana, ao mês; a 

resposta acaba sendo muito geral/ampla/vaga.  

Seguiremos, na próxima seção, com a sistematização do questionário discursivo, 

agora, na tentativa de mapear posições e representações sociais da escola e da sala de aula.   

3.7 Dito e não-dito: Categorias de análise instanciadas no discurso 

Para trabalharmos com os conceitos de dito, não-dito e pressuposição é imprescindível 

definir que todo dito condensa, registra e se elabora a partir de um pressuposto (DUCROT, 

1984), ao passo que o pressuposto funciona como um implícito no enunciado; está no dito e 

traz a intencionalidade como requisito constituinte e o não-dito, por sua vez, está inscrito no 

dizer. O conteúdo aparece “insinuado na mensagem, mais do que afirmado nela” (DUCROT, 

1984, p. 398). Assim, o não-dito “pode dizer alguma coisa sem, contudo, aceitar a 

responsabilidade de tê-la dito, o que, com outras palavras, significa beneficiar-se da eficácia 

da fala e da inocência do silêncio” (DUCROT, 1972, p. 20). 

Com assevera Ducrot (1972, p. 20), incide sobre o ouvinte/leitor uma responsabilidade 

sobre o não-dito, já que a esse cabe o direcionamento da significação daquilo que está posto 

no dizer do outro.  Em suas palavras: 

 
A significação implícita, por sua vez, pode, de certo modo, ser posta sob a 

responsabilidade do ouvinte: este é tido como aquele que a constitui por uma 

espécie de raciocínio, a partir da interpretação literal da qual, em seguida, ele 

tiraria, por sua conta e risco, as consequências possíveis.  

 

 

Nosso interesse em pensar acerca do dito, o não-dito e pressuposição justifica-se em 

nossa aposta de evidenciar aspectos que subjazem aos usos da linguagem presentes no dizer 

de nossos sujeitos de pesquisa.   

3.8 Léxico e referência pessoal e(m) discurso 

 

O léxico é uma das categorias fundamentais da língua. Lepschy (1984, p. 158) o 

define como “espelho fiel da vida de um povo”, pois o léxico informa, valiosamente, sobre a 

“cultura material, organização social e mundo intelectual”. Assim, de acordo com o autor, a 

centralidade do léxico/palavra se explica dadas essas particularidades de referência.    
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Todavia, é importante ressaltar, assim como o faz o autor e também Marcuschi (2004), 

que o mundo não está aí pronto para ser discretizado. Em outras palavras, “a ideia de que ele 

[o léxico] recobre, como um mosaico[...] todo o conjunto da nossa experiência, revela-se 

afastada da realidade” (LEPSCHY, 1984, p. 160). Nessa perspectiva, o léxico, mesmo sendo 

um pilar da língua, é uma categoria que limita, “Habitualmente não existe, para cada um das 

nossas sensações, impressões, etc., uma tessela do mosaico do léxico que só por si a designa 

com precisão” (LEPSCHY, 1984, p. 160).  

O léxico é, então, adjetivado por Marcuschi (2004) como uma categoria aberta, 

instável, irregular e incontrolável, isso tendo em vista a produção de sentido que não é 

predeterminada, uma vez que a língua não é transparente é, ao contrário, opaca e experimenta 

deslizamentos de sentido nos desdobramentos da interação. Assim, a discussão sobre o léxico 

vai muito além da relação referência-linguagem-mundo, como assinala Ducrot (1984, p. 437) 

ao afirmar que: 

 

A palavra não cessa de projetar um mundo que, diferente dela, não se pode 

reduzir ao que ela diz dele, mas que, no entanto, fica inacessível a qualquer 

outra palavra. O tal mundo é indizível: por um lado, não pode ser esgotado 

pelo discurso que o revela, mas, por outro lado, nenhum discurso diferente 

pode revelá-lo melhor. 

 

 

Lemos na citação que o léxico enfrenta um dilema constante no que tange à 

referenciação, já que “é limitado e recorre com regras que são também limitadas”, assim, “a 

produção de sentido não pode vir do sistema nem de alguma propriedade linguística apenas” 

(MARCUSCHI, 2004, p.6), ela é decorrente, como a escolha lexical de Marcuschi insinua no 

uso da palavra apenas, de algo mais. Assim, a co-construção dos sujeitos no aqui-agora da 

interação precisa e deve ser considerada quando se fala em construção de sentido.   

Ao enquadrarmos o aqui-agora da interação/enunciação, pensar no funcionamento do 

processo de subjetivação do eu evidencia aspectos identitários que estão imbricados no dizer 

referente ao eu e também ao outro (SILVA; MATENCIO, 2005). Esse processo realça a 

construção de posição do eu, que se dá por meio da linguagem de modo individual e ao 

mesmo tempo coletivo. Nas palavras de Silva e Matencio(2005):  

 
Epistemologicamente, afigura-se, aí, uma abordagem que dá conta de tratar 

dialeticamente o sujeito, na medida em que, sem desconsiderar suas facetas 

biológica e cognitiva, compreende-o como ser social, em sua singularidade e 

sua dispersão; em última análise, em sua movência (MATENCIO, 2005, p. 

6) 
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Assim, a subjetivação proposta pelas autoras, dá conta de compreendermos posições 

dos sujeitos sutilmente presentes na enunciação, que remetem à singularidade do eu enquanto 

identidade (junção do eu ao eu mesmo na consolidação do si mesmo discursivo) ao mesmo 

tempo em que é fruto da coletividade da pertença a um grupo.  

As duas categorias que aqui teorizamos nos auxiliam a tatear os dados de nosso corpus 

de pesquisa na procura por caminhos que melhor nos direcionem a compreender aspectos 

inerentes do uso que os sujeitos fazem da língua(gem) em contextos sociais.   

Convidamos para nos acompanhar ao Capítulo seguinte em que fazemos a leitura 

discursiva de nosso corpus, fundamentadas nas mobilizações teóricas dos Capítulos 1 e 2, 

assim como dos dados resultantes do agenciamento dos instrumentos teórico-metodológicos 

explicitados aqui neste capítulo metodológico.   
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE DO CORPUS DE PESQUISA: um olhar discursivo lançado 

sobre os dados 

O tratamento do material nos conduz à teorização 

sobre os dados, produzindo o confronto entre a 

abordagem teórica anterior e o que a investigação 

de campo aporta de singular como 

contribuição.(MINAYO, 2015, p. 27) 

 

Neste Capítulo, apresentamos nossos gestos de análise aos dados advindos do trabalho 

com os instrumentos de pesquisa. O Capítulo é composto, então, por nove seções, sendo: 4.1 

“O questionário e(m) generalizações qualitativas: o léxico permitindo entrever posições e 

representações” em que mobilizamos excertos de exemplares das respostas dos alunos a três 

perguntas do questionário discursivo que versam sobre representações;  4.2 

“Autorrepresentação dos sujeitos sobre (des)atenção e engajamento na interação principal”, 

em que discutimos sobre representações dos discentes relacionadas à atenção/desatenção, bem 

como de posicionamentos em relação ao si próprio na interação principal; 4.3“o questionário 

das professoras sujeitos de pesquisa e(m) generalizações qualitativas”, em que também 

discutimos acerca de representações, sendo essas advindas das respostas das docentes ao 

questionário.  

Na seção 4.4, “Contraponto com o diário de campo na e para a construção de 

agrupamentos baseados em estereótipos”, apresentamos um agrupamento dos sujeitos com 

base nos estereótipos construídos pela pesquisadora durante o tempo de convivência 

intersubjetiva; por sua vez, na seção 4.5, “Cenas de sala de aula”, trazemos trechos transcritos 

de cenas de sala de aula seguidos de gestos de análise; na seção 4.6, “Frames de sala de aula”, 

apresentamos frames para ilustrar as cenas de sala de aula e propiciar uma visualização mais 

acurada das descrições feitas nas análises. Na seção 4.7, “Triangulando os dados”, lançamos 

mão da triangulação e combinamos os dados do questionário discursivo com os advindos dos 

frames de comportamentos dos sujeitos.  Em 4.8, “Enlaces discursivos”, procuramos traçar 

um ponto de convergência entre as discussões realizadas.  E, por fim, em 4.9, “Propondo 

caminhos”,  dedicamo-nos a compartilhar sugestões advindas de generalizações decorrentes 

de nossos achados de pesquisa.  
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4.1 O questionário dos discentes e(m) generalizações qualitativas: O léxico 

permitindo entrever posições e representações 

 

O léxico é, segundo Marcuschi (2004), um dos pilares da língua seguido da fonologia 

e da sintaxe, porém diferente das duas últimas, o léxico é uma categoria aberta e, por essa 

razão, de acordo ao autor, é instável e incontrolável. Isso porque “Quando usados em 

situações discursivas reais, os termos ou são ambíguos ou podem produzir efeitos diversos, já 

que a língua é opaca por natureza e as palavras não operam em ‘estado de dicionário” 

(MARCUSCHI, 2004, p. 7). Veremos a seguir, respostas ao questionário discursivo, seguidas 

de comentários da pesquisadora, em que o léxico desponta como opaco e aberto, ao mesmo 

tempo em que deixa instanciado traços de posições e representações sociais.     

Inspiradas em Amaral (2016), fizemos os quadros 4 e 5 mobilizando aspectos de 

natureza empírica e discursiva aqui em nosso trabalho, relacionados à atenção, entrevistos nas 

escolhas lexicais dos sujeitos que integram as suas respostas ao nosso questionário.  

A focalização desses aspectos  mostra-se importante, à medida que consideramos que 

a atenção é um mecanismo de ordem voluntária (VYGOTSKY E LURIA, 1996; 

VYGOTSKY, 1998), sendo, pois, controlado pelo sujeito, em função de seus interesses 

constituídos (OLIVEIRA, 1997) e que podem ser revelados no dizer e é, também, involuntária 

(LEITE E TULESKI, 2011; VYGOTSKY, 1998; OLIVEIRA, 1997), guiada por aspectos de 

ordem biológica do sujeito.  

Assim, os aspectos empíricos, biológicos, da ordem fisiológica da vivência, e o 

discursivo relacionado à construção cultural sobre aquilo que se fala e sobre o que se faz na 

convivência intersubjetiva são importantes, pois coadunam com aspectos da natureza/origem 

da atenção e também da sua operacionalização discursiva da atenção nos enunciados. Nessa 

senda, considerando as potencialidades do léxico para descortinarmos sutilezas do dizer, 

fazemos, no quadro abaixo, uma leitura sistemática e marcamos, naquilo que é dito, sutilezas 

relacionadas ao eu empírico  e discursivo, contemplando uma categorização lexical que 

abrange as variações nas respostas dos sujeitos e o número de ocorrências em suas 

textualizações, isso perspectivando demonstrar que aspectos do sujeito empírico e do sujeito 

discursivo podem se sobrepor e/ou ressoar na (des)atenção. 

 

 

 

 



 

84  

Quadro 4- O léxico: entrevendo posições 

Respostas dos discentes à questão: Como você se sente no início da manhã de aula? 

Escolha lexical 

dos discentes nas 

respostas 

Modalizações 

da resposta 

Número de 

ocorrências 

do léxico  

Gesto de análise da pesquisadora 

Bem 

 

-Bem e 

disposto 

 

 

7 Os dizeres referem-se ao sujeito empírico e, ao 

mesmo tempo, ao discursivo. O léxico “bem” é 

comumente acessado para formular respostas 

sintéticas (do questionário e em questões 

cotidianas também) e, embora assuma o status de 

resposta, não evidencia, em minúcias, a sensação 

mencionada.  

Normal 

 

-- 

 

6 O léxico “normal” aponta para um querer estar 

de acordo com a norma/regra estabelecida, por 

meio de acordos sociais do que seja 

tido/considerado adequado para a situação.  

Esse léxico pode, em certa medida, adquirir 

significados variados, pois um aluno que se 

comporta rotineiramente de modo desatento 

pode perceber a sua postura como algo 

plenamente comum, normal. Assim, o termo 

vincula-se diretamente ao modo como ele se 

percebe dentro do grupo e/ou em relação ao 

grupo.  

Sentir-se normal pode indiciar que, naquele 

momento da manhã, o sujeito não apresenta um 

engajamento discursivo alterado, ou seja, não se 

mostra/percebe como alguém menos ou mais 

participativo.  

Com sono 

 

-Com sono e 

preguiça 

-Com sono e 

frio 

-Às vezes 

disposta, às 

vezes com 

sono 

 

6 As respostas desses seis sujeitos enfatizam o 

sujeito empírico, pois ao enfatizar o sono e o 

frio, eles fundamentam suas respostas na sua 

experiência prática, relacionado a aquilo que o 

“eu” experimenta de sensação física, psicológica 

e que também advém de alguma necessidade 

biológica.  

O conjunto lexical ‘às vezes’ aponta para uma 

variação contínua no estado empírico que 

transita entre preguiça, sono e disposição. Isso 

deixa entrever que fatores biológicos impactam 

no modo como o sujeito direciona ou não sua 

atenção no contexto da sala de aula. 

Às vezes triste, 

alegre, com raiva 

etc. 

-- 1 Em sua resposta, o aluno contempla aspectos que 

se vinculam ao sujeito empírico, acessando 

adjetivos que descrevem o seu estado de humor. 
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Verificamos que o léxico deixa entrever muitos 

traços das subjetividades. Aqui observamos, por 

exemplo, traços de um sujeito que não menciona 

nenhum aspecto vinculado ao estado físico 

(como cansaço, disposição, etc.). 

Com preguiça e 

indisposição, mas 

às vezes com 

disposição 

também. 

-Com um 

pouco de 

preguiça 

-Disposta e às 

vezes cansada 

4 Os léxicos “preguiça” e “disposição” vinculam-

se às facetas antagônicas da natureza empírica do 

sujeito. Isso também se aplica aos léxicos 

“disposta” e “cansado”. Essas sensações podem 

impactar significativamente no (não) 

engajamento discursivo do aluno em sala de 

aula. 

Com fome 

 

 

 1 Aqui visualizamos um léxico que se refere 

também à empiria do sujeito.  

Ao utilizar o léxico ‘fome’ para definir como se 

sente no início da manhã, o sujeito deixa indícios 

de que, em sua rotina matinal, não se alimenta 

adequadamente. Isso pode ocorrer, talvez, por 

um sono que se prolonga até o horário de ir para 

a escola ou por uma dificuldade em organizar o 

horário das refeições, ou ainda: talvez isso esteja 

relacionado a outros fatores de ordem emocional. 

A fome pode também estar relacionada a 

limitações na situação socioeconômica do aluno.  

Entendemos que a sensação de fome pode 

comprometer a atenção do sujeito, uma vez que a 

necessidade de se alimentar o torna ávido pelo 

final da aula ou por um intervalo. 

 

Chateado  1 Segundo o dicionário, o termo “chateado” 

corresponde semanticamente a insatisfeito, 

descontente, tristonho, contrariado, triste,  

desanimado, entediado.  

Embora o sujeito tenha textualizado a sua 

resposta de modo bastante sintético, esse 

posicionamento nos diz muito acerca de como 

ele (se) avalia (n)o contexto da sala de aula. 

Trata-se, portanto, de um estado oposto à 

sensação de prazer, de satisfação, contentamento. 

Feliz quando 

meus colegas 

estão presentes 

 

 3 Esse posicionamento deixa entrever que a 

felicidade/satisfação do sujeito no contexto da 

sala de aula está estritamente relacionada à 

presença de colegas. 

Entendemos que o conjunto lexical “meus 

colegas” pode referir-se àqueles amigos com os 

quais o aluno possui mais afinidade e com os 

quais mantêm microinteração na sala de aula.   

Essa nossa estimativa se legitima ao fazermos 
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um entrecruzamento entre o posicionamento 

desses três sujeitos e a nossa observação (em 

campo) em relação ao comportamento deles no 

contexto da sala de aula, quando percebemos que 

os gestos de desatenção eram caracterizados por 

uma frequente microinteração.  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Prosseguindo, apresentaremos, no Quadro 5, os nossos gestos de análise em relação às 

repostas dos discentes à questão:  Como você se sente no final da manhã de aula? Salientamos 

que, na textualização das respostas, as escolhas lexicais dos alunos se assemelharam àquelas 

da pergunta explicitada anteriormente; entretanto, como pretendíamos categorizar o modo 

como o aluno se sente em períodos distintos da manhã de aula, avaliamos que seria pertinente 

sistematizar esses agenciamentos em quadros distintos. 

Quadro 5- O léxico e(m) sistematização. 

Repostas dos discentes à questão:  Como você se sente no final da manhã de aula? 

Escolha 

lexical dos 

discentes 

Modalizações da 

resposta 

Número de 

ocorrências 

do léxico 

Gesto de análise da pesquisadora 

Cansado 

 

-Cansada e com 

preguiça 

-Cansado, mas 

bem 

-Cansado e com 

fome 

-Bem e um pouco 

cansado 

14 Percebemos nas modalizações que 

complementam esse adjetivo (um pouco, bem) 

que o léxico “cansado” vincula-se ao resultado 

de uma jornada exaustiva e não se relaciona à 

sensação de descontentamento. Entendemos que 

a sensação de cansaço, quando apresentada ao 

final da aula, é consideravelmente prevista, dada 

a natureza acentuada desse momento discursivo, 

que requer um contínuo exercício mental.  

Com sono 

 

0 4 Refere-se à empiria do sujeito e a uma 

necessidade biológica: dormir. Esse estado de 

sono pode vincular-se a uma representação da 

aula como um momento enfadonho, monótono. 

Ao definir-se como um sujeito com sono, o 

aluno pode, indiretamente, ainda que de modo 

involuntário, mostrar a sua representação da aula 

como um momento efetivo de (não) interação e 

que não o motiva a permanecer em estado de 

contínua atenção.  

A nossa análise do léxico, no quadro 

anterior, também pode se aplicar aqui, uma vez 

que o aluno que sente sono no início da manhã 

pode continuar sonolento durante todo o período 
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da aula.  

Com fome 

 

-Com preguiça, 

mas disposta e 

com fome. 

 

6 Refere-se à empiria do sujeito e a uma 

necessidade biológica: alimentar-se. Aqui 

visualizamos um léxico que também se vincula à 

empiria do sujeito.  

Nesse contexto discursivo, também  

aplica-se a análise lexical efetivada no quadro 

anterior: 

Ao utilizar o léxico ‘fome’ para definir 

como se sente no início da manhã, o sujeito 

deixa indícios de que, em sua rotina matinal, não 

se alimenta adequadamente. Isso pode ocorrer, 

talvez, por um sono que se prolonga até o horário 

de ir para a escola, ou por uma dificuldade em 

organizar o horário das refeições, ou ainda: 

talvez isso esteja relacionado a outros fatores de 

ordem emocional. A fome pode também estar 

relacionada a limitações na situação 

socioeconômica do aluno.  

Entendemos que a sensação de fome 

pode comprometer a atenção do sujeito, uma vez 

que a necessidade de se alimentar o torna ávido 

pelo final da aula ou por um intervalo. 

 

Há que se ressaltar que a sensação de 

fome ao final da aula é mais provável (e mais 

comum) do que no início da manhã. 

 

Bem  

 

0 2  O léxico “bem” é muito usado nas 

respostas (do questionário e em questões 

cotidianas também) e funciona como um termo 

que responde à questão sem, no entanto, ser 

específico, não detalhando a sensação 

mencionada. 

Entretanto, ao acessarmos o dicionário, 

percebemos que esse léxico equivale a: 

satisfatoriamente, à vontade, comodamente, 

em paz. Trata-se de uma sensação de bem-estar 

que são referenciada por sete sujeitos na etapa 

inicial da manhã de aula. Esse número mostra-se 

significativamente reduzido ao final da manhã. 

 

   

Favorável  

 

0 1 O léxico favorável equivale, 

semanticamente, a oportuno, proveitoso, 

vantajoso, conveniente etc., indiciando que, na 

concepção do aluno, o período final da manhã 

(que corresponde, também, ao final da aula) é 

avaliado como um momento 

esperado/aguardado/bom.  Em termos mais 

gerais, entendemos que sentir-se favorável é 

congênere de perceber que a situação está a seu 
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favor.   

Aqui, faz-se pertinente mencionar que o 

léxico favorável  refere-se a uma gíria que 

passou a ser amplamente acessada pelos jovens e 

adolescentes a partir da difusão do funk “Tá 

tranqüilo, tá favorável”, cuja letra tematiza 

situações de festa, ostentação e comemoração, 

definindo cada um desses momentos como 

“tranquilo e favorável”. Assim, podemos dizer 

que o aluno atualizou esse léxico para adjetivar-

se em relação ao seu contexto. 

Com     

preguiça 

 

- 1 O léxico preguiça é semanticamente 

equivalente à prostração, desânimo, 

esmorecimento, moleza. Ao acessar esse termo, 

o sujeito indicia uma falta de empenho, de 

disposição na realização de alguma atividade. 

Conjecturamos que esse desânimo mencionado 

pelo aluno reverbera em seu comportamento em 

sala de aula, promovendo, por exemplo, a 

desatenção, o não engajamento.  

Depende  1 O léxico “depende” aponta indícios de 

que o modo como o aluno se sente é inconstante 

e está condicionado a diversos fatores.  

Acessando o não dito depreendemos que 

o modo como a aula foi didatizada, a forma 

como o aluno se sentia no decorrer da aula, o 

(não) êxito no aprendizado, entre outros, 

impactam/definem (n)aquilo que o aluno sentirá 

ao final da manhã de aula.  

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao efetivarmos a nossa análise direcionada às respostas dos alunos em relação ao 

modo como eles se sentem no início e no final da manhã de aula, nos deparamos com 

respostas que referenciam um sujeito empírico, ou seja, vinculam-se à sua constituição 

objetiva, contemplando, por exemplo, aspectos fisiológicos e orgânicos (fome, sono, frio, 

etc.). Entendemos que esses fatores também repercutem no estado de (des)atenção instanciado 

no contexto da sala de aula. Conjecturando uma situação, podemos vislumbrar que aquele 

aluno que sente sono (fenômeno empírico) durante a aula tem a sua atenção e o seu 

engajamento discursivo (sujeito subjetivo) comprometidos. Analogamente, ao sentir-se 

insatisfeito (sujeito discursivo) com o objeto de ensino, com o modo como o professor 

didatiza o objeto de ensino, com o curso que não corresponde ao seu perfil, o aluno poderá 
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demonstrar o seu descontentamento por meio da microinteração, das saídas frequentes do 

ambiente da sala de aula, etc. 

A comparação feita entre os quadros 4 e 5, acima, revela que os sujeitos destacam, em 

essência, que, tanto no início quanto no final da manhã, estão cansados, com fome, preguiça, 

sono, com variação de humor e isso permite-nos discutir sobre a necessidade do eu – 

empírico-discursivo- estar mais animado, preparado físico e discursivamente para o dia de 

trabalho escolar. As sensações descritas pelos sujeitos podem impactar diretamente o seu agir 

em sala de aula em níveis mais ou menos atentos, visto que o eu empírico do sujeito está com 

sono, com fome, cansado, disposto, etc. influi diretamente na interação didática em curso.  

 Vejamos agora, nos quadros que se seguem, respostas ipsis litteris dos sujeitos aos 

questionamentos: Qual é o significado da escola na sua vida? E a sala de aula, o que ela 

significa para você?   

Quadro 6- Qual é o significado da escola na sua vida? E a sala de aula, o que ela significa para 

você? -  dizer dos sujeitos ipsis litteris 

Respostas ipsis litteris 

Vitor 

S1 

Qual é o significado da escola na sua 

vida?  

E a sala de aula, o que ela significa para 

você?   

 

 

Fábio 

S2 

Bom, ela vai me ajudar no meu futuro (eu 

acho). 

Zueira e aprendizado. 

 

Suzi 

S3 

Vai me dar um futuro melhor. Um lugar legal, social, divertido, uma 

segunda casa. 

Lara  

S4 

Para ser alguém na vida, para arranjar um 

serviço. 

Um local para aprender. 

Thiago 

S5 

Um mio de aprendizagem e que nos ensina 

varias coisas para o futuro. 

Um lugar para aprendizagem e 

conhecimento. 

 Gustavo Um futuro melhor, para mim e minha 

família. 

Responsabilidade e entender o assunto. 
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S6 

Rodrigo 

S7 

Não tenho a resposta ainda. Não sei. 

Rony 

S8 

Ser alguém na vida. Significa aprender. 

Rose 

S9 

Muito importante para 

Meu futuro.  

Aprendizado. 

Drica 

S10 

Um meio de aprendizagem, onde o nosso 

futuro depende, e também onde conheço 

vários amigos.   

0 

 Letícia 

S11 

Para mim tudo. Um lugar de aprendizagem. 

Marcelo 

S12 

Significa nosso futuro. Também nosso futuro. 

Tito 

S13 

 o significado da escola para mim é 

aprender as matérias. 

Um lugar para estudar. 

Cláudia 

S14 

Educação e trabalho. Estudo. 

Taty 

S15 

Aprendizado e conhecimento. Cada aula uma lição de vida .Aprendizado 

! 

Sandro 

S16 

Aprendizado. Armonia. 

Alex 

S17 

Aprendizagem. Convivência. 

Cris 

S18 

Aprendizagem, futuro. Um lugar onde os alunos se reúnem para 

aprender. 

Matilda 

S19 

Não sei. Não sei. 
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Thais 

S20 

É algo importante. Um pouco chato. 

Vanderlei 

S21 

Para mim arranjar um emprego! ue! Um lugar de aprendizagem e resenha. 

Cristiane 

S22 

Significa aprender. Aprendizado. 

Cássio 

S23 

Significa importante e fundamental. Um lugar que aprendemos, nos educamos 

e devemos respeitar. 

Kelly 

S24 

Aprender novos assuntos. Um lugar de aprender novas ---- 

Paulo 

S25 

Lugar de aprender. Ambiente de estudar. 

Rita 

S26 

Aprender. A sala é a onde a gente aprende. 

Malu 

S27 

É tudo que preciso. Um momento de aprendizado. 

Mile 

S28 

Me ensina a correr atrás dos meus 

objetivos. 

Aprendizado ao conviver com as pessoas. 

Davi 

S29 

Significa aprendizagem e me ajudará no 

futuro. 

Um lugar de aprender e conversar 

Alice 

S30 

Me dará um futuro melhor. Estudar, brincar, aprender e conversar. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No que tange as representações de escola e de sala de aula, percebemos, indiciadas nos 

dizeres que acima se registram, representações similares de escola e de sala de aula que estão 

instanciadas individualmente, bem como coletivamente, à medida que são comungadas pelo 

grupo. Sintetizamos, no esquema abaixo, as representações ditas e pressupostas nos 

enunciados.  
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Figura 4- Representações da escola advinda do questionário 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como já discutimos, e o questionário nos fez visualizar, as representações sociais são 

fruto de uma produção individual e também coletiva. Em consonância com Moscovici (2003), 

afirmamos que representações sociais são compartilhadas entre grupos, pois as pessoas fazem 

uso da linguagem e compartilham valores e memória em um mesmo contexto social. Por essa 

razão, nas respostas registradas no quadro 6, temos tantas representações da escola e sala de 

aula assemelhadas. Nesse sentido, é salutar conhecermos as representações sociais 

Figura 5- Representações da sala de aula advinda do questionário 
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compartilhadas pelos sujeitos para podermos compreender as motivações que orientam suas 

(re)ações.   

A compreensão dessas representações sociais nos permite entender em quais 

circunstâncias as representações que eles têm da escola, da sala de aula e de si próprios dentro 

da instituição escolar direcionam, de algum modo, o seu agir. Acreditamos que a resposta ao 

questionamento está estreitamente interligada às representações construídas com seus pares de 

convivência, o que aponta para ações dos sujeitos grupalmente situadas.  

O modo como os alunos representam a escola, por exemplo, como lugar de aprender 

demonstra entendimento de algumas das funções didático-pedagógicas da instituição. Já em 

relação a ter um futuro melhor, percebemos que grande parte da turma associa a escola a 

melhorias futuras em suas vidas. 

Na terceira representação mapeada, uma visão tecnicista foi apresentada, ou seja, uma 

educação mais voltada para o mundo do trabalho (a segunda representação também traz 

resquícios dessa visão tecnicista pressuposta nos dizeres, já que uma melhoria futura está 

fortemente associada a alcançar uma boa colocação no mercado de trabalho e também visa a 

ascensão social). 

4.2 Autorrepresentação dos sujeitos sobre (des)atenção e engajamento na interação 

principal 

 

Jogaremos nossa lente, nesse momento, para questões em que os sujeitos registram 

posições de auto representações, isto é, representações sobre si em relação a seu engajamento, 

participação e ser um bom aluno. Para tal, mobilizamos as respostas às seguintes questões: 

Ser um bom aluno(a) requer participação e engajamento/interesse na aula? Justifique. (P1); 

Você se considera um aluno(a) participativo(a) e engajado(a) na aula?  Justifique (P2) e Você 

se considera um bom aluno? Que tipo de aluno você é? (P3).Vejamos, no quadro abaixo, o 

posicionamento dos sujeitos que compõem o grupo do segundo ano B. Em seguida, teceremos 

comentários analíticos sobre as  respostas de S1, S2, S3, S4, S6, S27 e S29 às três questões. 

Esses sujeitos foram escolhidos por sumarizarem aquilo que foi recorrente e episódico nas 

respostas do grupo. Salientamos também aspectos relacionados ao perfil de cada sujeito, 

considerando, pois, os estereótipos interacionais. Desse modo, pinçamos sujeitos agrupados 

como participativos S1- Vitor e S2- Fábio; como silenciosos S3 Suzi; disperso S4- Lara; 
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atento S6- Gustavo; faltante S27- Malu e não engajado S29- Davi. Vejamos os 

posicionamentos dos sujeitos:  

 

QUADRO 7- Respostas à P1, P2 e P3 

SUJEITOS 

 

P1- SER UM BOM 

ALUNO(A) REQUER 

PARTICIPAÇÃO E 

ENGAJAMENTO/INTERESSE 

NA AULA? JUSTIFIQUE.  

 

 

P2- VOCÊ SE 

CONSIDERA UM 

ALUNO(A) 

PARTICIPATIVO(A) E 

ENGAJADO(A) NA 

AULA?  JUSTIFIQUE. 

P3- VOCÊ SE 

CONSIDERA UM 

BOM ALUNO? QUE 

TIPO DE ALUNO 

VOCÊ É? 

 

Vitor 

S1 

De certa forma, outrora sim, 

outrora não. 

As vezes . Sim. Sou fexivel.  

 

Fábio 

S2 

Sim, pois o aluno precisa ser 

responsável por seus estudos. 

Quando quero sim, pois 

preciso ser mais calado. 

Sim. Me considero um 

aluno que quando 

quero consigo me 

destacar.  

 

Suzi 

S3 

Sim.  Por que sem isso não 

aprende nada. 

Sim. Sim; aquele aluno que 

é educado e quem tem 

um bom 

comportamento, mais 

não cumpro com os 

deveres.  

Lara  

S4 

Sim requer muito por que temos 

que ter interesse nas coisas. 

Não me considero. Sim me considero 

algumas aulas sem não 

entender porque tenho 

mais interesse em 

umas do que em 

outras. 

Thiago 

S5 

Não, acho que não é 

necessário ter interesse ou 

participação na sala de aula. 

Não muito. 0 

 Gustavo 

S6 

Não As vezes estudando em 

casa se aprende mais que na 

escola 

Não. Não, tenho muito a 

melhorar. 

Rodrigo 

S7 

Sim. Porque é isso que te faz 

passar de ano. 

Sim, em algumas. Mais ou menos . 
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Rony 

S8 

Sim, muita participação e 

dedicação. 

As vezes. Razoavel, mas preciso 

melhorar muito.  

Rose 

S9 

Sim. As vezes quando a aula 

esta legal eu participo. 

Sim, apesar das 

minhas notas 

nãoserem muito boa 

eu tenho otimo 

comportamento 

Drica 

S10 

Sim, porque sem participação 

não aprende. 

Não, porque gosto mais 

de prestar atenção. 

Sim, acredito que faço 

as coisas. 

 Letícia 

S11 

Se não tiver interesse não 

faremos nada. 

As vezes. Porque tem 

hora que converso 

muito. 

Sou + ou _. Eu 

converso muito 

Marcelo 

S12 

Sim para prestar atenção e tirar 

boas notas. 

 as vezes sim. Eu acredito que sou 

um aluno médio Eu 

sou um tipo normal. 

Tito 

S13 

Sim porque se não prestar 

atenção na aula como você vai 

ser um bom aluno. 

depende da materia eu 

me considero engajado. 

Sou um aluno normal. 

Cláudia 

S14 

Sim você demostra um certo 

interesse. 

Não muito. Sim me considero 

quando quero 

realmente faço com 

dedicação e com 

compromisso. 

Taty 

S15 

Sim para melhor aprender. Mais ou menos. A 

timidez atrapalha um 

pouco. 

Sim. Que presta 

atenção nos assuntos 

que iram fazer parte de 

minha vida. 

Sandro 

S16 

Um pouco. Engajado. Mais ou menos. 

Alex 

S17 

O Sim porque eu fasso 

pergunta. 

Sim interessado 

querendo aprender eu 

acredito que sou um 

bom aluno. 

Cris 

S18 

O As vezes. Sim uma aluna um 

pouco atentadamais 

sou uma boa aluna. 

Matilda 

S19 

Sim. As vezes só quando 

quero. 

As vezes.  

Thais 

S20 

Sim, porque um aluno assim vai Um pouco! Um pouco. 
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Fonte: Dados da pesquisa 

Como veremos a seguir nos quadros com as respostas ipsis literris dos sete sujeitos, os 

dizeres apresentados resumem posições e representações compartilhadas pelo grupo. Isso 

porque representações sociais são criadas, compartilhadas e atualizadas entre grupos, já que as 

pessoas são seres de linguagem e comungam valores, memórias e de um contexto sócio- 

histórico comum (MOSCOVICI, 2003).  

 

 

 

 

ter esperiencia. 

Vanderlei 

S21 

Sim. Em algumas matérias. Sim, só tenho que 

dedicar mais. 

Cristiane 

S22 

Sim e muito. Sim um pouco. Sim, que faz tudo, mas 

não entende nada. 

Cássio 

S23 

Sim. Eu participar em 

algumas aulas. 

De vez eu quando eu 

considero um bom 

aluno.  

Kelly 

S24 

Com certeza, porque assim 

conseguimos aprender mais. 

As vezes. Sim. 

Paulo 

S25 

Sim, tem que participar mais 

nas aulas. 

Não muito. Sim. um aluno que 

cumpre as tarefas. 

Rita 

S26 

Sim. Sim participativo. Sim, a melhor da sala. 

Malu 

S27 

Sim, para esclarecer aquilo que 

não compreendeu. 

Sim, porque procuro 

prestar atenção e tirar 

minhas dúvidas. 

Sim, deixo tudo pra em 

cima da hora, mas me 

dedico e tiro boas 

notas.  

Mile 

S28 

Sim, porque só assim, o aluno, 

aprende alguns 

conhecimentos. 

Mais ou menos, porque 

as vezes dou minha 

opinião em algo que 

não gosto.  

Razoável, uma aluna 

estrovestida. 

Davi 

S29 

Sim, para ser inteligente. Sim quando sei o 

assunto participo. 

Não considero um bom 

aluno, porém presiso 

melhorar mais pois 

erar é humano.  
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A posição de S1 em relação a P1 cambia entre o sim e o não, não deixando, pois, 

registrado quais seriam as situações em que ser um bom aluno exigiria 

participação/interesse/engajamento e quais não exigiriam. Em relação à P2, a resposta “as  

vezes” deixa ratificada a posição defendida em P1 (outrora sim, outrora não.). Sua resposta à 

P3 deixa marcado que ele se diz um bom aluno e é um tipo flexível. Um dos significados de 

flexível é - que se adapta com facilidade aos acontecimentos - assim, S1 deixa insinuado que 

existem situações na interação que a participação/engajamento/interesse é requerida e outras 

que não o é. O uso do adjetivo flexível reafirma a posição em P1 e P2 e o coloca como 

alguém que acredita que sabe reconhecer os momentos adequados dentro da interação para se 

portar de tal e tal maneira. 

 

 

Nessa resposta, vemos que a leitura que S2 faz de P1 está direcionada para o que ele 

chama de “o aluno precisa ser responsável”. S2 relaciona os dizeres do questionamento a uma 

tarefa discente que demanda responsabilidade. Na resposta a P2, por sua vez, o uso do verbo 

querer indicia que ser um bom aluno, para esse sujeito, requer a firmação de um compromisso 

consigo mesmo, pois ele assume o lugar de eu e afirma “quando quero” e deixa ainda 

marcado qual seria a ação imediata para que ele consiga alcançar o objetivo de ser um bom 

aluno que é “ser mais calado”. Na resposta a P3, S1 ratifica o papel do eu, pois, novamente, em 

primeira pessoa, ele enuncia e subordina o “conseguir se destacar” ao “querer do eu”.  

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) 

requer participação e 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique. 

 

(P2)Você se considera 

um aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique  

(P3)Você se considera 

um bom aluno? Que tipo 

de aluno você é?. 

Vitor 

S1 

De certa forma, outrora sim, 

outrora não. 

As vezes .  Sim. Sou fexivel.  

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) 

requer participação e 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique. 

 

(P2)Você se considera 

um aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique  

(P3)Você se considera um 

bom aluno? Que tipo de 

aluno você é? 

Fábio 

S2 

Sim, pois o aluno precisa ser 

responsável por seus estudos. 

Quando quero sim, pois 

preciso ser mais calado. 

Sim. Me considero um 

aluno que quando quero 

consigo me destacar.  
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Por seu turno, nas respostas de S3, vemos uma associação distinta sendo feita, já que 

S3 responde à P1 de modo a estabelecer laços, em sua justificativa, entre ser bom aluno/ 

engajado/ participativo e o processo de aprendizagem. Em relação à P2, responde sim, mas 

não justifica seu posicionamento, em P3 responde sim novamente e usa a expressão “aquele 

aluno” para referir-se a si mesmo de modo inespecífico; S3, ainda respondendo P3, adjetiva  o 

comportamento socialmente esperado para um aluno como sendo bom, mas deixa registrado 

que não cumpre os deveres escolares. 

 

 S4, ao se posicionar sobre as questões, confirma em P1 que interesse é um atributo 

necessário para ser um bom aluno, porém afirma não se considerar um aluno 

participativo/engajado e opta por não registrar sua justificativa. No tangente à P3, S4 deixa 

instanciado em seu dizer, em primeira pessoa, que ser um bom aluno requer compreender o 

conteúdo, pode estar relacionado aos interesses em relação às diferentes disciplinas da grade 

curricular.   

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) 

requer participação e 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique. 

 

(P2)Você se considera 

um aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique.  

(P3)Você se considera um 

bom aluno? Que tipo de 

aluno você é? 

Suzi 

S3 

Sim.  Por que sem isso não 

aprende nada. 

Sim. Sim; aquele aluno que é 

educadoe quem tem um 

bom comportamento, 

mais não cumpro com os 

deveres.  

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) requer 

participação e engajamento/interesse 

na aula? Justifique. 

 

(P2)Você se 

considera um 

aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique  

(P3)Você se considera 

um bom aluno? Que 

tipo de aluno você é?. 

Lara 

S4 

Sim requer muito por que temos que 

ter interesse nas coisas. 

Não me considero. Sim me considero 

algumas aulas sem não 

entender porque tenho 

mais interesse em 

umas do que em 

outras. 
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Ao contrário dos dizeres vistos até aqui, S6 nega, ao responder P1, que 

engajamento/participação/interesse são requisitos para ser um bom aluno, como justificativa, 

ele pontua “As vezes estudando em casa se aprende mais que na escola”. O uso da locução 

adverbial de tempo “as vezes” , indicia que isso, no entanto, não é regra. Ou seja, não há uma 

negação do lugar da aprendizagem no interior da escola ( a resposta desse sujeito à P1 vai de 

encontro ao  seu perfil  de comportamento, já que, embora marque a não necessidade de 

engajar-se, S6 dá sinais constantes de monitoramento/engajamento da atenção em sala e 

costuma cumprir os deveres interacionais que o lugar de aluno requer).  As respostas à  P2 e 

P3 são também negativas e, em P3, o sujeito perspectiva que tem muito a melhorar quando 

responde sobre o tipo de aluno que é. 

 

O dizer de S27 em P1 traz um posicionamento em relação a dúvidas decorrente da 

interação e, segundo o raciocínio do sujeito, ser um bom aluno requer 

participação/engajamento/interesse para que o sujeito seja capaz de sanar as dúvidas 

decorrentes dos instantes de interação.  Nessa direção, ao responder à P2, S27, em primeira 

pessoa, diz ser interessado/engajado/participativo, visto que procura “prestar atenção e tirar 

minhas dúvidas”. Ao responder à P3, S27 diz ser um bom aluno e correlaciona isso ao fato de 

procrastinar, mas conseguir se dedicar e alcançar, nas palavras dele, “boas notas”.  

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) requer 

participação e engajamento/interesse 

na aula? Justifique. 

 

(P2)Você se 

considera um 

aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na 

aula?  Justifique.  

(P3)Você se considera 

um bom aluno? Que 

tipo de aluno você é? 

Gustavo 

S6 

Não As vezes estudando em casa se 

aprende mais que na escola 

Não. Não, tenho muito a 

melhorar. 

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) 

requer participação e 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique. 

 

(P2)Você se considera 

um aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique.  

(P3)Você se considera um 

bom aluno? Que tipo de 

aluno você é?. 

Malu 

S27  

Sim, para esclarecer aquilo 

que não compreendeu. 

Sim, porque procuro 

prestar atenção e tirar 

minhas dúvidas. 

Sim, deixo tudo pra em 

cima da hora, mas me 

dedico e tiro boas notas.  
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Por fim, temos o dizer de S29, esse sujeito confirma, ao responder à P1, que 

interesse/participação/engajamento são atributos necessários para ser um bom aluno e justifica 

a afirmação fazendo uma associação entre interesse/participação/engajamento na aula e 

inteligência, assim, o sujeito que se porta de modo engajado, como resultado, seria inteligente. 

Em P2, ao falar sobre sua participação/engajamento em sala, S29 condiciona suas ações a ter 

domínio do conteúdo. Já em P3, a resposta é negativa, seguida de uma perspectivação futura 

de melhora e de uma justificativa– errar é humano. 

Continuamos o trabalho de descortinar aspectos dos dizeres dos atores sociais da 

pesquisa e sumarizamos algumas posições, recorrentes e ocasionais, em relação ao dizer dos 

discentes sobre o próprio engajamento e participação na interação principal. As questões 

respondidas foram: Como você acredita que mostra para os seus professores que está ou não 

engajado/interessado na aula? (P4); Como você acredita que mostra que está ou não está 

atento na aula? (P5). 

 

QUADRO 8: respostas à P4 e P5 

SUJEITOS P4-COMO VOCÊ ACREDITA QUE 

MOSTRA PARA O SEUS 

PROFESSORES QUE ESTÁ OU 

NÃO ENGAJADO/INTERESSADO 

NA AULA? 

P5- COMO VOCÊ ACREDITA QUE 

MOSTRA QUE ESTÁ OU NÃO ESTÁ 

ATENTO NA AULA?  

 

 

Vitor 

S1 

Conversando Conversando  

 

Fábio 

S2 

Fico quieto e presto atenção Quando me distraio em meus 

pensamentos 

 

Suzi 

Prestando atenção e cumprindo os Quando estou conversando e distraída 

SUJEITO (P1) Ser um bom aluno(a) 

requer participação e 

engajamento/interesse na aula? 

Justifique. 

 

(P2)Você se considera 

um aluno(a) 

participativo(a) e 

engajado(a) na aula?  

Justifique.  

(P3)Você se considera um 

bom aluno? Que tipo de 

aluno você é?. 

Davi 

S29 

 

Sim, para ser inteligente. Sim quando sei o assunto 

participo. 

Não considero um bom 

aluno, porém presiso 

melhorar mais pois erar é 

humano.  
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S3 deveres 

Lara  

S4 

Pelo geito que fico na sala eu acho 

porque fico muito despersa na minha 

Nem sempre eu estou atento so nas aulas 

que acho chata 

Thiago 

S5 

Não preciso mostrar interesse para os 

meus professores. 

Não sei... nunca me reparei fazendo isso 

 Gustavo 

S6 

Ficando queto Conversas 

Rodrigo 

S7 

Com respostas corretas Conversa paralela 

Rony 

S8 

Com perguntas e dúvidas Conversa paralela 

Rose 

S9 

Participando da aula Por que abaixo a cabeça e fico queta na 

minha cadeira 

Drica 

S10 

Acredito que os professores acham 

que estou engajada 

Fico destraida 

 Letícia 

S11 

Com participação nas aulas Quando estamos conversando fora do 

assunto 

Marcelo 

S12 

Eu acredito que tem que responder 

oralmente na sala 

Eu acredito outros colegas com essas 

conversas paralelas atrapalham o 

conteudo dado 

Tito 

S13 

Quando eu mostro que estou 

participando 

quando eu fico conversando 

Cláudia 

S14 

Perguntando e querendo se 

aprofundar no assunto tirando 

dúvidas 

Conversando e brincando na aula 

Taty 

S15 

Prestando atenção na explicação Não presto atenção fico “ aeria” 

Sandro 

S16 

Fazendo atividades Sim 

Alex 

S17 

Interessando e fazendo as atividades Conversando, esta conectado ao celular 

etc.  

Cris 

S18 

Sei não Quando estou dispersa no celular 

Matilda 

S19 

Participando e fazendo as coisas Quando não estou afim de assistir aula 

Thais 

S20 

Participando e não conversando Nem olho para a cara do professor e só 

converso 

Vanderlei 

S21 

Não prestando atenção na aula Conversa paralela 

Cristiane 

S22 

Fazendo todas as atividades, 

dominando o conteúdo 

Abaixo a cabeça 
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Cássio 

S23 

Prestando mais atenção nas aulas Mexendo no celular 

Kelly 

S24 

Participando, fazendo pergunta e etc.  Mexendo no celular e/ou conversando 

Paulo 

S25 

Sim, estou interessado na aula, 

cumprimento das tarefas 

Conversa paralela 

Rita 

S26 

Interagindo Conversando 

Malu 

S27 

 

Prestando atenção e fazendo as 

atividades 

Dormindo, fingindo que a prof nem 

está na sala, distração , etc 

Mile 

S28 

Quando expresso minha opinião Quando fico batendo papo na aula 

Davi 

S29 

Participando, ajudando Conversando 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como lemos nos dizeres transcritos ipsis litteris, as respostas mais recorrentes a P4 

foram: i- ficar quieto e não conversar; ii- prestar atenção; iii- cumprir os deveres; iv- 

esclarecer dúvidas e v- participar. A recorrência dessas respostas marca a consciência dos 

discentes em relação ao seu papel na interação principal. De certo modo, eles apontam que 

certos comportamentos devem ser assumidos para que eles sejam e também mostrem ao 

professor o nível de seu engajamento na aula.   

Atualizamos, aqui, as teorização de Matencio (2001) sobre os lugares e papéis a 

assumir; segundo a autora, professor e alunos têm, na interação, papéis  distintos e, ao mesmo 

tempo, complementares, que devem ser cumpridos com vistas a efetividade do encontro. Os 

sujeitos, em suas respostas, sinalizam os papéis interacionais de aluno, que estão relacionados 

a atentar-se, dar sinais de monitoramento/engajamento, cumprir os deveres interacionais, 

deixando, assim, entrevisto que reconhecem a existência desses papéis.   

Em relação aos dizeres, as respostas mais episódicas foram: i- não preciso mostrar 

interesse aos meus professores (S5); ii- não sei (S18) e iii- responder oralmente às demandas 

(S12). S5 afirma, categoricamente, assumindo o lugar de eu, que não precisa mostrar 

interesse, o sujeito assim enuncia sem, no entanto, justificar a razão de assumir tal posição.  

S18 registra que não sabe e S12 usa o verbo no infinitivo para enunciar que é 

necessário “responder oralmente”; esse sujeito não parece considerar, em sua resposta, que 

existem outros modos de participação que não  o oral.  

No que tange à P5, lemos nas respostas que os modos mais comuns dos sujeitos 

demonstrarem que não estão atentos são: i- conversar (fora do assunto/paralela); ii- distrair-se; 
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iii- mudar a postura do corpo como, por exemplo, abaixar a cabeça, mudar a direção do olhar; 

iv- conectar-se ao celular.  

Ao contrário dos colegas que elegeram as razões acima, S5 afirma que “nunca me 

reparei fazendo isso”, o sujeito não nega que existem modos de não demonstrar engajamento, 

ou que ele também o faça, ele apenas registra que isso nunca foi notado por ele. Como vimos 

em nosso referencial teórico, os sinais de monitoramento/engajamento têm bastante potencial 

em termos interacionais e o (re)conhecimento deles em situações de interação conduzem a 

uma interação mais produtiva. Matencio (2001, p.75), quando discute sobre os papéis 

complementares de professor e aluno, pontua que “as intervenções dos 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”, a autora descreve aí papéis interacionais dos 

alunos que oferecem pistas/sinais para o professor orientar a situação de interação. Assim, o 

dizer de S5 aponta a necessidade da sistematização de quais sejam esses sinais, dada sua 

relevância para o contexto escolar. 

Também enunciando de forma distinta da grande maioria, S12, ao dizer “Eu acredito 

que outros colegas com essas conversas paralelas atrapalham o conteudo dado”, não toma 

essa ação como sendo sua e responde à P5 de modo impessoal, não assume o lugar de eu, 

como a pergunta requer. 

No tocante às questões: Você acredita que é capaz de controlar sua atenção? Se sim, 

como você faz isso? Se não, por quê não? (P6); Você acredita que sua atenção nas disciplinas 

de Português, Inglês e Matemática é a mesma? Justifique sua resposta. (P7) e Liste razões que 

contribuem para que você fique desatento(a) e desinteressado na aula (P8), apresentamos 

algumas generalizações.  

Vejamos, na sequência, o quadro “P6 e(m) sistematização” em que fizemos uma 

leitura detalhada das posições dos sujeitos, registramos quantitativamente as respostas 

afirmativas e negativas à questão e também trouxemos os dizeres dos sujeitos sobre como eles 

acreditam que controlam (ou não) sua atenção.  

Como avistaremos, a grande maioria diz-se capaz de controlar sua atenção (S1; S2; 

S4; S5; S11; S12; S13; S14; S15; S16; S17; S18; S19; S20; S21; S22; S24; S25; S26; S27; 

S28) e os alunos afirmam fazê-lo mudando de postura conscientemente na interação (S2; S11; 

S12; S14; S15; S17; S22; S27; S28) e até mesmo requerendo que os colegas de interação 

também o façam (S8).  

Já aqueles que afirmam não conseguir controlar (S3; S7; S9; S10; S23), explicam tanto 

assumindo para si a razão (S3; S10) quanto atribuindo também ao grupo que faz bagunça, faz 
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barulho, conversa (S9; S7). Então, nas respostas, o eu (S1; S2; S4; S5; S11; S12; S13; S14; 

S15; S16; S17; S18; S19; S20; S21; S22; S24; S25; S26; S27; S28; S3; S7; S9; S10; S23) e o 

outro (S8; S9; S7) são bastante referenciados, afinal, os sujeitos fazem parte de uma 

coletividade, parâmetro para auto e alter avaliações.  

As posições também evidenciam que o eu direciona conscientemente sua atenção, 

consoante a seus interesses no evento e o outro tem responsabilidades na interação que 

impactam tanto na sua atenção quanto na dos demais integrantes da situação de interação. 

 

QUADRO 9: P6 e(m) sistematização -Você acredita que é capaz de controlar sua atenção? Se 

sim, como você faz isso? Se não, por quê não? 

 Quantidade de 

respostas 

Justificativas ipsis litteris 

NÃO SEM 

JUSTIFICATIVA 

1 (UM)  

Cássio (S23) 

NÃO COM 

JUSTIFICATIVA 

4 (QUATRO) Suzi (S3)-Não, porque tem dia que não consigo 

mim consentrar em nada. 

Rodrigo (S7)- Não porque os colegas não 

param de conversar e você acaba conversando 

com os colegas. 

Rose (S9)-Não por conta da bagunça. 

Drica (S10)- Não, porque não me distraio 

muito fácil. 

 

 

 

NÃO RESPONDEU 1(UM) Davi (S29) 

SIM SEM 

JUSTIFICATIVA 

6 (SEIS) Tito (S13); Sandro (S16); Cris(S18); Kelly 

(S24); Paulo (S25); Rita (S26) 

SIM COM 

JUSTIFICATIVA 

14(QUATORZE) Vitor (S1) -Sim. Quando algo me chama a 

atenção. 

Fábio (S2) -Sim, me colocando em meu lugar e 

ficando paciente e focado. 
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Thiago (S5) -Sim, mas não sei como faço. 

Letícia (S11) -Sim. E só ser ignorante comigo 

que dá certo 

Marcelo (S12) -Sim Eu acredito porque todo 

mundo é capaz. Eu ignoro as conversas. 

Cláudia (S14) -Sim quando eu quero eu 

consigo normal. 

Taty (S15) -Sim me desligo dos assuntos 

irrelevantes 

Alex (S17) -Sim eu friso naquilo que eu quero e 

consigo. 

Matilda (S19) -Sim prestando atenção. 

Thais (S20) -Sim, mas não sei explicar 

Vanderlei (S21) -Sim, prestando atenção 

Cristiane (S22) -Sim mudo de lugar e fico 

queta. 

Malu (S27) -Sim, procurando tirar minhas 

dúvidas e sentando na frente. 

Mile (S28) -Sim só eu deixar a conversa de 

lado. 

INCERTEZA 1 (UM) Lara(S4) -Acho que sim com meu interesse 

nas aulas posso controlar sim. 

NÃO RESPONDEU 2(DOIS) Gustavo (S6); Davi (S29) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma sumarização de P7 foi feita no quadro seguinte. Vejamos a posição defendida 

pelos discentes e o quantitativo das respostas.   Atentemo-nos, também, para o fato de as 

respostas dadas à P7 apontarem para a indicação de que as relações intersubjetivas 

influenciam na relação que o sujeito estabelece com a disciplina, com os objetos dela e com o 

professor.  
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QUADRO 10: Generalizações quanti-qualitativa de P7- Você acredita que sua atenção nas 

disciplinas de Português, Inglês e Matemática é a mesma? Justifique sua resposta.  

 Nº de 

ocorrências 
Sujeitos Posições defendidas nas 

respostas  

NÃO COM 

JUSTIFICATIVA  

 20 Vitor(S1);  

Fábio(S2); 

Suzi(S3);  

Thiago (S5); 

Gustavo(S6); 

Rodrigo(S7); 

Rony (S8);  

Rita(S26); 

Kelly(S24); 

Malu(S27); 

Mile(S28);  

Davi(S29); 

Marcelo(S12); 

Taty(S15); 

Sandro(S16); 

Alex(S17);  

Cris(S18); 

Thais(S20); 

Vanderlei(S21); 

Cássio(S23) 

 

i- Não se interessa por 

nenhuma das citadas; 

 ii- Tenho preferência/ 

habilidade pela disciplina X 

(ocorrência das três) 

iii- Não gosto da professora X; 

iv -Não gosto da disciplina X; 

v- Esforço-me mais em 

umas que em outras das 

citadas; 

 

SIM COM 

JUSTIFICATIVA 

5 Cláudia(S14); 

Matilda(S19); 

Cristiane(S22);  

Rose(S9);  

Paulo(S25) 

 

i-mesmo esforço nas três;  

 

SIM SEM 

JUSTIFICATIVA 

1 Tito (S13) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os alunos sinalizam que sua atenção não é a mesma em função de habilidades na 

disciplina, interesse pessoal pela disciplina, do seu nível de engajamento/interesse, bem como 

relação com o professor. Isso significa que esses fatores direcionam a atenção/engajamento 

discente, isto é, que as relações intersubjetivas que o sujeito estabelece também direcionam os 

modos de agir em determinada situação de comunicação.   
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Passemos, agora, à P8. No quadro, “gesto de análise dos dizeres referentes à P8”, 

apostamos em comentários das posições defendidas em cada resposta pelos atores sociais da 

pesquisa. Para tal, valemo-nos das pistas linguísticas ditas, não-ditas e pressupostas.    

 

QUADRO 11: Gesto de análise dos dizeres referentes à P8 - Liste razões que contribuem para 

que você fique desatento(a) e desinteressado na aula 

Sujeitos Liste razões que contribuem 

para que você fique desatento(a) 

e desinteressado na aula. 

Gesto de análise 

Vitor 

S1 

Nada. Já nasci desatento.   O sujeito não atribui a fatores externos sua 

desatenção, ao contrário, o faz dizendo que a 

desatenção é algo que lhe é constitutivo. 

Nesse dizer, o sujeito atualiza o discurso da 

falta de atenção como patologia.  

 

Fábio 

S2 

Quando converso com os colegas. Esse sujeito considera que SUA AÇÃO de 

conversar com os colegas é um fator para sua 

desatenção 

 

Suzi 

S3 

Alguma coisa que vou fazer depois 

ou que eu fiz e é bom ou coisa 

ruins também na minha vida 

pessoal. 

S3 elenca três razões: i- afazeres antes da aula 

bons ou ruins; ii- afazeres depois da aula bons 

ou ruins e iii- questões relacionadas à vida 

pessoal. A posição da discente deixa 

entrevisto que a escola é mais um dos lugares 

de convivência social do aluno, assim, o que 

ocorre em outro espaço social, pode afetar 

diretamente o desempenho do sujeito na 

escola. 

Lara  

S4 

Aulas com muitos eslaides e 

falatório que o professor fala 

demais e não faz nada só fala e 

fala.  

Primeiramente, o sujeito registra sua 

insatisfação com o uso do slide como recurso 

didático. E faz, também, em seu dizer, uma 

separação entre falar e fazer.  

 A discente insinua que a ausência de algo 

mais concreto seria uma das causas de sua 

desatenção.  

Thiago 

S5 

Conversas paralelas ou algo assim. De modo não tão específico, S5 responde que 

a conversa paralela  rouba a sua atenção. 

 

 Gustavo 

S6 

Barulho na sala. 

Rodrigo 

S7 

Colegas e celular. S7 responde à questão usando dois 

substantivos, sem contextualizar em quais 

situações se refere: colegas (mais de um) e 
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celular (aparelho eletrônico que a grande 

maioria tinha).  

Rony 

S8 

Coleguinha prosa ruim. Novamente, o uso do léxico colega aparece 

na resposta, mas, dessa vez, seguido do 

diminutivo “inha” e da adjetivação “prosa 

ruim”, isso talvez seja indício que os colegas 

que microinteram, o fazem de modo 

inoportuno na aula e que o sujeito Rony não 

parece apoiar, pois o uso do diminutivo deixa 

entrevisto um tom pejorativo para o vocábulo 

colega. 

Rose 

S9 

Pertubação dos colegas e muito 

barulho. 

Os colegas aparecem, na fala desse sujeito, 

como aqueles que perturbam. 

Drica 

S10 

A conversa me distrai. Um fator externo conversa de alguém é eleito 

por esse sujeito como a única razão que 

explicaria sua falta de atenção na interação. 

 Letícia 

S11 

As colegas sempre tiram um pouco 

da minha atenção e eu a delas 

As colegas aparecem, na fala desse sujeito, 

como aquelas responsáveis por tirar a atenção 

e o sujeito também se coloca como alguém 

que tira a atenção dos colegas. 

Marcelo 

S12 

A razão é que os colegas brigam 

demais na aula e eu fico muito 

desinteressado. 

O sujeito atribui aos colegas de interação a 

razão de seu desinteresse. 

Tito 

S13 

Amigos. Pouco indício para comentar 

Cláudia 

S14 

Quando eu não gosto de 

determinada aula e assunto fica 

cansativo. 

O interesse pessoal - a relação que o sujeito 

estabelece com o objeto de estudo – é eleito 

como fator para desatenção. 

Taty 

S15 

Conversas paralelas e brincadeiras. O sujeito elege duas razões: conversas 

paralelas, e parece não se incluir como um 

dos responsáveis por ela, e também 

brincadeira (o sujeito não deixa marcado, 

quem a faz, quando, como e com quem). 

Sandro 

S16 

Leitura. Leitura pode ser considerada uma atividade, 

então, lemos que o sujeito diz ser a atividade 

de leitura um fator que contribui para sua 

falta de atenção.  

Alex 

S17 

Conversas paralelas. O sujeito elege as conversas paralelas como 

razão, assim, fica entrevisto no dizer desse 

sujeito que a interação secundária é uma 

causa de sua desatenção. 
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Cris 

S18 

As conversas paralelas. O sujeito elege as conversas paralelas como 

razão, assim, fica entrevisto no dizer desse 

sujeito que a interação secundária é uma 

causa de sua desatenção. 

Matilda 

S19 

Quando alguma professor não tem 

dom de ensinar. 

Em seu dizer, S19 vozeia o discurso de que a 

profissão de professor depende de um “dom”, 

uma qualidade que seria inata, dada. Assim, o 

mérito do bom professor estaria nesse dom 

natural e não como algo construído também  

na formação.  O sujeito aponta, assim, como 

razão de sua desatenção uma possível 

deficiência do professor em relação ao ensino 

e o faz atualizando posições advindas do 

discurso do senso comum. 

Thais 

S20 

Meus colegas e problemas de casa. Problemas com os pares de interação e 

questões de ordem pessoal seriam as razões. 

Vanderlei 

S21 

Celular, conversa. Os dois substantivos na resposta não são 

postos de modo específico.  

Cristiane 

S22 

Porque é muita coisa. Resposta com pouco indício para comentar 

Cássio 

S23 

0 ----------------- 

Kelly 

S24 

Barulho, celular, e etc. Os dois substantivos na resposta não são  

postos de modo específicos. 

Paulo 

S25 

Conversa. A conversa (inespecífica) foi eleita como 

razão. 

Rita 

S26 

0 ----------------- 

Malu 

S27 

A prof falar da vida própria, não 

ter paciência, gritar sem 

necessidade, falar coisa nada a ver 

e não ajudar os alunos, não se 

importar. 

A posição defendida aqui pauta-se na relação 

estabelecida entre professor e aluno. Os 

modos de didatização do professor são 

colocados como fatores que influenciam uma 

postura desatenta. 

Mile 

S28 

Muita conversa e resenha. A conversa (inespecífica) foi eleita mais uma 

vez.  

Davi 

S29 

Conversa, brincadeira, celular 

entre outros. 

A conversa/brincadeira (inespecífica) e o uso 

do aparelho eletrônico (também inespecífico, 

já que o sujeito não pontua a situação de uso).   

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como lemos nas respostas acima, as conversas paralelas/microinterações/interações 

secundárias são campeãs quantitativamente de referenciação (S2; S5; S10; S15; S17; S18; 

S21; S25; S28; S29). Assim, os dizeres dos sujeitos assinalam que questões, principalmente 

referentes à convivência entre pares na sala são importantes (S7; S8; S9; S11; S12; S13; S20), 

já que o não cumprimento dos deveres interacionais impacta significativamente no 

desempenho tanto do si mesmo, quanto do outro. Aspectos relacionados à ação própria do 

sujeito- do eu- (S1; S3; S14), bem como da influência de outros espaços de convivência social 

(S4; S9; S10; S11; S12; S27) também foram destacados em algumas respostas, isso porque 

nós somos seres sociais e participamos efetivamente de muitos espaços desde o doméstico até 

outros espaços (Shultz, 2007). E, além disso, (inter) posições amparadas em certas 

representações do professor, advindas do discurso do senso comum, foram atualizadas nos 

dizeres dos discentes (S19).   

Como teorizamos, o fenômeno da atenção em sala de aula está estreitamente 

relacionado com a experiência do sujeito, assim sendo, para que o processo da atenção seja 

efetivo, é necessário direcionarmos nosso olhar para essa constituição de experiência 

(LARROSA, 2002; BRAGA, 2007; KASTRUP, 2004). Rememorar essa conceituação sobre a 

relação atenção-experiência nos permite reler os dados acima, afirmando que os aspectos 

pontuados pelos discentes estão relacionados com a (não) constituição de experiência, à 

medida que, ao eleger as conversas paralelas/microinterações/interações secundárias como um 

dos principais fatores que corroboram para a desatenção, os discentes estão sinalizando que o 

não cumprimento dos lugares e funções a assumir dos próprios discentes conduzem a uma 

experienciação não tão significativa como o esperado e isso impacta nos níveis de atenção do 

sujeito. 

Em síntese, os registros dos sujeitos apontam para a importância dos lugares e papéis 

funcionarem de forma harmoniosa na interação, de modo que cada sujeito assuma sua 

responsabilidade na interação principal (aluno-professor), tendo em vista o compartilhamento 

do mesmo foco de atenção no grupo. Isso porque os sujeitos apontam nos dizeres que a 

conversa paralela (aluno-aluno) é a principal razão para o não engajamento da atenção e, em 

algumas respostas episódicas, a relação eu-celular; eu- professor; eu- colegas foram também 

apontadas como razões para a desatenção. 
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4.3 O questionário das professoras sujeito de pesquisa e(m) generalizações qualitativas 

 

Após a leitura do questionário discursivo dos discentes, percebemos a necessidade de 

acessarmos também posicionamentos das docentes sobre questões pertinentes ao dia a dia 

interacional. Utilizamos novamente o questionário discursivo que, pelo seu caráter funcional 

de instrumento filtro, nos permite, por meio da linguagem, conhecer possíveis encadeamentos 

entre o dizer do sujeito e questões culturais, sociais, comportamentais e suas 

representações(Coelho, 2011).  

Nesse enquadre, apresentamos o questionário discursivo no qual sistematizamos as 

respostas de Jully (PDI), Célia (PDM) e Lurdes (PDP) e empreendemos os respectivos gestos 

de análise. Ressaltamos que os trechos assinalados em lilás correspondem a aquilo que está 

diretamente relacionado com a pergunta que formulamos; os trechos em rosa configuram as 

informações extras (não previstas por nós) utilizadas para justificar/acrescentar a resposta.  

 

Questão 1:  Como você geralmente se sente no início de suas manhãs de trabalho? Você 

destacaria algum(s) fatores que concorrem para isso? 

Jully  

Às vezes sinto-me cansada e desanimada. Dormir tarde, ansiedade são fatores que concorrem 

para isso. 

Célia  

Disposta, porém, um pouco ansiosa. Por uma característica particular não gosto de acordar cedo 

e acredito que isso influencia. Mas tudo isso passa quando adentro a sala de aula.  Realizo-me 

em sala de aula, como também me estresso facilmente com barulho, conversas paralelas e falta 

de atenção. Entendo como descaso, o que talvez seja desinteresse pelo que não lhes é 

interessante, no caso, aos alunos. 

Outro fator é que nas minhas manhãs é o Ensino Básico, onde lidamos com adolescentes, com 

temperamentos variados e uma receptividade que não considero ideal. Quando percebo essa 

receptividade ou o notável interesse pela aprendizagem é suficiente para ganhar a manhã. 

Lurdes 

O início da semana é tranquilo, mas depois dos dias em que há 10 aulas consecutivas, o dia 

seguinte é muito difícil o trabalho render bem; 

 É-nos impossível dar uma aula igual, mesmo que o assunto seja o mesmo, o público-alvo é 

diferente, daí estratégias e didáticas diferenciadas. 

O horário de almoço é curto, vez que em uma hora não dá para chegar em casa, almoçar com 

calma e estar, pontualmente, no horário, o que decorre para que possamos adquirir gastrites. 
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A professora Jully inicia sua resposta modalizando seu dizer através do uso da locução 

adverbial “ as vezes”; ela descreve o início da sua manhã de trabalho acessando os vocábulos: 

“cansada” e “desanimada”, e justifica que dorme tarde e é ansiosa; entretanto, deixa posto que 

isso não acontece sempre. Então, ela enfatiza, em seu dizer, aspectos de natureza empírica e 

fisiológica que podem impactar negativamente em sua manhã de trabalho, pois um sujeito 

empírico cansado e desanimado contrapõe-se ao esperado para a atividade laboral nesse 

espaço interacional.   

A professora Celia, por sua vez, ressalta aspectos relacionados ao seu eu empírico para 

responder ao questionamento. Ao afirmar que não gosta de acordar cedo, fica subentendido 

que seu início de trabalho não é tão agradável por ser no turno matutino, no entanto, ao 

pontuar que “tudo isso passa quando adentro a sala de aula”, autoriza-nos a compreender que, 

mesmo que a aula seja em um horário (apontado por ela) como não tão proveitoso, consegue 

superar isso quando está em sala de aula. 

Ainda em seu dizer, a professora Célia condiciona seu estado emocional ao 

engajamento discente. Ela afirma que um ambiente interacional atento e engajado é suficiente 

para que ela “realize-se em sala”, porém aquilo que ela adjetiva como “descaso”, 

“desinteresse” e “receptividade não ideal” são suficientes para causar-lhe estresse logo pela 

manhã. 

Vale destacar, no dizer de Célia, que ela pressupõe que a sala de aula deva ser um 

espaço interacional atento e engajado, mas não se coloca como tendo função ativa para a 

construção desse espaço.  No final de seu dizer, ela ressalta que, no momento em que 

“percebe interesse” por parte dos alunos, ela “ganha a manhã”. Assim, o engajamento dos 

discentes é mencionado por ela como sendo algo proveniente deles e não 

automotivado/construído. 

Lurdes responde à questão usando dois espaço-tempo: no início da semana e depois 

dos dias em que há 10 aulas consecutivas. Ela afirma que o início da manhã de aula é 

tranquilo,mas enfatiza que nem todos os dias são tranquilos, visto que enfrenta uma 

sobrecarga de trabalho. 

A professora também fala da dinamicidade da sala de aula em termos de público e da 

impossibilidade de realizar o mesmo trabalho. Lurdes não deixa claro, na sua textualização, a 
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que se refere esse dizer; talvez seja ela apontando que a jornada nem sempre é a mesma/boa 

em razão da sobrecarga de trabalho. 

 

Questão 2 : Você diria que esse estado/ sentimento/ sensação se altera ao final da manhã? 

Você poderia comentar, por favor? 

Jully 

Sim. Muitas vezes se alteram. Gosto do contato com os alunos e normalmente a minha 

indisposição e desanimo mudam e melhoram com o passar das horas. 

Célia 

Sim. Como disse anteriormente entro no ritmo em sala de aula e no final da manhã é apenas o 

cansaço físico. O que também não interfere no meu rendimento, se um aluno tem dúvidas não 

existe fim de aula para mim. 

Lurdes 

O final de um turno sempre é uma sensação de alívio por mais um dia de tarefa cumprida: 

apesar de cansativo, quando não tenho os últimos horários sempre me recomponho mais 

depressa. 

 

Ao contrário dos discentes, que destacam que ao final da manhã estão cansados, a 

professora Jully afirma que, com o passar das horas e ao estabelecer contato com seus alunos, 

dissipa-se a indisposição. Para textualizar a sua resposta, a professora assume o lugar do“eu” 

da enunciação, acentuando a sua argumentação. Célia, em seu turno, destaca que mesmo 

quando o seu eu empírico demonstra-se cansado, o seu eu discursivo está engajado e disposto, 

mas essa disposição é condicionada ao modo engajado ou não dos discentes, o que pontuamos 

como problemático, tendo em vista a necessidade do professor ter, dentre outras, a função de 

animador da interação didática (MATENCIO, 2001). Lurdes, por último, salienta aspectos do 

eu empírico ao destacar a sensação de alívio ao final dos horários. Vale ressaltar que a 

sensação de alívio contradiz-se com o estado de tranquilidade que a professora afirma estar no 

início da manhã de trabalho.  

Questão 3 : Há algum traço do perfil da turma do 2B que você destacaria quando 

comparada com as outras turmas de 2º ano da escola?   

Jully 

Traço positivo- turma simpática e animada. 

Traço negativo-alunos descompromissados, pouco participativos e rendimento 

baixocomparando com o 2ª.   
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Célia  

Há sim. Fiz sempre o comparativo, foi impossível não fazer. É uma turma mais apática, menos 

participativa. Não conheço individualmente cada aluno, mas falo pelo perfil da turma que talvez 

tenha se formado pela convivência. Não entendi muitas vezes como pode reunir numa mesma 

turma comportamentos tão próximos. E a comparação com a outra turma que trabalho foi 

sempre inevitável. Na outra turma havia discussões, relatos de dúvidas o que demostrava mais 

interesse, ao meu ver. Como também é uma turma extremamente ativa, de muitas conversas, 

mas que não me incomodava tanto quanto o silencio e apatia da turma B. 

Lurdes  

O 2º ano B traz um traço de apatia, não tão incomum que e outras turmas; desconfio que o 

maior desafio para o professor do sec. XXI é achar um caminho de despertar o interesse do 

aluno; 

Quando apresentada umaproposta diferente, as palestras sobre os eixos temáticos discutidos no 

romance Lucíola – Prostituição Infantil, Abuso Sexual – Aborto e Suicídio, e pedi que se 

mobilizassem para encontrar profissionais da área para nos oferecer palestras houve um ganho 

de conhecimentos extras, interesses e maior frequência dos alunos em sala de aula. 

 

Os traços destacados como positivos pela professora Jully são a receptividade e a 

animação da turma. Já os adjetivos usados para descrever os traços negativos versam sobre a 

turma em termos de sua identidade para com o cumprimento das atividades escolares, o 

engajamento, bem como o rendimento. 

Célia, ao responder essa questão, adjetiva a turma como apática e pouco participativa e 

faz ainda uma comparação com outra turma também na mesma etapa de escolarização. O fato 

de a professora salientar a falta de participação e afirmar que isso contribui de modo negativo 

para a construção do perfil identitário da turma, deixa indiciado que a participação é um pré-

requisito para que uma aula seja efetivada. As representações de como deveria ser uma turma 

estão à mostra no dizer da professora. 

Ainda em seu dizer, a professora afirma que o silêncio da turma B torna-se mais 

incômodo do que as conversas paralelas, que são frequentes no contexto da outra turma. A 

professora, então, descontrói um pré-construído de que turma “boa” seja sinônimo de turma 

silenciosa. Vale salientar que, ao textualizar a sua resposta, a professora não registrou 

características positivas em relação ao perfil interacional da turma. 

 A professora de português também sublinha o desinteresse da turma, mas afirma que 

esse não é um aspecto peculiar a esse grupo. Ela acrescenta que despertar as turmas da apatia 

seja, talvez, o maior desafio do professor. Essa posição de Lurdes deixa entrever suas 
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representações sobre as relações de professor e aluno que precisam se estreitar, em função de 

uma interação mais efetiva.  

Como tratamos nas seções teóricas, a Representação Social é um construto que é 

simultaneamente individual e coletivo, isso se dá em função da natureza das representações, 

que é consubstanciada nos espaços sociais de (con)vivência dos sujeitos. Nas falas das três 

professoras em análise, é possível atualizarmos essa teorização, uma vez que, como vimos na 

questão 3, as professoras compartilham representações assemelhadas do grupo do 2B e 

traçam, cada uma a seu modo, um estereótipo da turma como não engajada/interessada. 

 

Questão 4:Você acredita que a turma se comportaria diferentemente se seus horários de 

aula fossem no início das manhãs? Comente. 

((Pergunta direcionada à professora Lurdes: Considerando seus horários da terça ( 3º) e da 

quinta ( os dois 1º) no 2B, você conseguiria fazer alguma generalização entre possíveis 

diferenças de comportamentos da turma ou de boa parte dos alunos nesses diferentes horários de 

aula? )) 

Jully 

Sim. No último horário a pressão de ir embora é muito grande. 

Célia 

Talvez. Alguns reclamavam que as nossas aulas eram nos dois últimos horários da sexta feira. 

Mas acho que não mudaria o cenário. Pois as outras duas aulas da semana eram nos primeiros 

horários e não sentia muita diferença. 

Lurdes 

Os horários padronizados é outro fator de interferência na aprendizagem dos alunos, que por ora 

não consigo vislumbrar uma solução, ademais a falta de recursos áudio visuais e o uso de outras 

tecnologias. A escola não possui um auditório, pois o mesmo está deteriorado: não possui uma 

sala de informática, e usamos uma sala minúscula, sem janelas, que mal cabe, confortavelmente, 

25 alunos. 

 

A professora de Inglês responde afirmativamente à questão 4 e justifica a afirmação 

pelo fato de no último horário haver uma “pressão de ir embora”. Como veremos adiante nas 

cenas, essa questão do último horário é bastante complexa e a professora de Inglês demonstra 

reconhecer essa complexidade. 

Célia, a professora de Matemática, deixa entrevisto que não tem certeza se o 

comportamento seria diferente; em sua resposta ela faz uma modalização ao acessar o 

advérbio “talvez”. Célia marca também, em seu dizer, reclamações/reinvindicações dos 
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alunos, mas não parece atribuir muita validade a elas (o fato de a professora não reconhecer o 

último horário como uma questão merecedora de discussão vai impactar muito em suas aulas, 

como veremos mais adiante nas discussões das cenas das aulas de matemática). Na resposta, a 

professora justifica ainda seu posicionamento em relação aos últimos horários, mas sua 

justificativa não se sustenta: acabou confundindo-se, visto que suas aulas na turma B eram 

realizadas nas segundas-feiras, nos dois últimos horários, e nas sextas-feiras, no último 

horário. É provável que ela tenha registrado, aqui, reivindicações de outra turma, de modo 

equivocado. 

 A professora de Português, em sua resposta, posiciona-se de modo amplo e isso é 

notório em sua fala pelo uso do termo “os horários padronizados”. Ela ainda afirma que esses 

horários são “outro fator de interferência na aprendizagem dos alunos”, porém não diz qual 

seria o primeiro fator e também não explica sua afirmação. Ela não dá indícios, em sua 

resposta, para entendermos seu posicionamento. 

 

Questão 5 : Como você costuma notar se os alunos estão ou não engajados/interessados na 

aula? 

Jully 

Noto através da participação e cumprimento das atividades. 

Célia 

 Sim. O olhar me diz tudo. Inclusive o olhar silencioso e vago de quem não está entendendo ou 

pensando em outras coisas. O olhar de quem acompanha a aula é profundo e direto. 

Lurdes  

Pela participação em sala de aula, já que costumo trazer os assuntos para o dia a dia deles, com 

exemplos que possam alcançar seus entendimentos. 

 

Aqui, na questão 5, a professora de Inglês textualiza que percebe o (não) 

engajamento/interesse nas aulas por meio da participação dos alunos e do cumprimento das 

atividades. Ela vincula, então, os sinais de engajamento/monitoramento da atenção ao 

cumprimento dos deveres interacionais dos alunos. Esse posicionamento da docente atualiza 

teorizações de Matencio (2001, p.75) sobre as relações complementares de professor e aluno, 

segundo a autora:  

 

É preciso dizer, ainda, que o professor e os alunos, além de possuírem 

intenções complementares, possuem igualmente relações de lugares e 
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papéis complementares [...] Logo, as intervenções dos 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. 

 

 

Lemos na fala da professora que ela sinaliza para essa cumplicidade de papéis de 

professor e aluno para fundamentar seu posicionamento à questão 5. Talvez ela quisesse 

chamar a atenção ao que Matencio (2001) pontua, na citação, sobre os lugares e papéis a 

assumir que orientam a interação na sala de aula.   

Célia, ao posicionar-se, destaca como ação de engajar o modo como os discentes 

dirigem o olhar para o objeto de ensino da aula. Ela ainda faz uma distinção bastante sensível 

entre o olhar engajado, que é “profundo e direto”, e aquele não engajado, que é “silencioso e 

vago”. A professora atualiza, em seu dizer, um dos sinais de monitoramento/engajamento de 

ouvinte (Kerbrat- Orecchioni, 2006; Ochs, 1979).  

Lurdes, por sua vez, destaca a participação como sendo algo característico dos alunos 

engajados/interessados. E justifica usando o modo como conduz sua prática docente, ela faz 

uma associação entre seu modo ‘contextualizado’ de didatizar e o engajamento de seus 

alunos.  

 

Questão 6: Como você acredita que os alunos do 2B mostram que ESTÃO ou NÃO 

ESTÃO atentos/engajado/interessado na aula? 

Jully 

Através das reclamações, dispersando-se com facilidade, perguntando sobre outros assuntosna 

hora da exposição de algum conteúdo.  

Célia  

Quando participam, questionam, olham profundo e direto, ouvem atentamente as explicações, 

interrompe para pedir explicações. 

Lurdes 

Pela forma como participam das aulas ou não... 

 

Ao responder a questão 6, a professora Jully opta por assinalar  mostras de não 

engajamento/interesse discente, essa ação da professora mostra-se cheia de significados e 

como assevera Ducrot (1972, p. 20), incide sobre o leitor uma responsabilidade sobre o não-

dito, já que a esse cabe o direcionamento da significação daquilo que está posto no dizer do 
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outro A professora pontua questões como as reclamações, dispersão e perguntas deslocadas. 

Fica entrevisto em seu posicionamento representações de comportamentos negativos na 

interação didática (reclamar, fazer perguntas deslocadas) e também pressuposto “insinuado na 

mensagem, mais do que afirmado nela” (DUCROT, 1984, p. 398) que ser um aluno 

atento/engajado/interessado é portar-se de modo contrário. 

 Célia, ao contrário de Jully, escolhe responder como os discentes demonstram 

atenção, deixando pressuposto que, quando não “participam, questionam, olham profundo e 

direto, ouvem atentamente as explicações, interrompe para pedir explicações”, eles não estão 

atentos e engajados. e destaca que os alunos devem ter uma postura ativa. A professora deixa 

marcada, nessa resposta, sua representação do que seja ser alunos 

atentos/engajados/interessados que, como lemos,  vincula-se a participar, questionar, dar 

sinais de monitoramento/engajamento, ouvir atentamente as explicações, perguntar. 

A professora Lurdes, embora não desenvolva sua afirmação inicial de que a 

participação é o modo dos alunos demonstrarem interesse/atenção/engajamento, deixa 

entrevisto, com o uso das reticências que mais aspectos devem ser considerados. Ela marca 

isso discursivamente no seu (não) dizer. Vale ressaltar que, as escolhas lexicais indicam 

posições frente ao que se diz e ao que não se diz (DUCROT, 1984). 

Salientamos que a participação foi eleita nas três respostas como um aspecto 

importante para dizer se o aluno é/está atento/engajado. Isso aponta para a centralidade desse 

conceito no dia a dia interacional, bem como para a necessidade de 

teorizações/sistematizações sobre ele.  

 

Questão 7: Você se arriscaria a fazer uma estimativa da quantidade de alunos atentos e 

desatentos/desinteressados em suas aulas no 2B. 

Jully 

Acredito que uns 25% dos alunos são desatentos. Uns 50 %- 60% desinteressados 

Célia 

Meio a meio 

Lurdes 

Sem dúvidas muitos, daí a minha constante movimentação em sala de aula, provocando os mais 

apáticos. 
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Jully, ao responder a questão 7, descreve a turma como 75% desatenta e 

desinteressada. Então, infere-se/calcula-se que, em sua estimativa, apenas 25% demonstrem, 

de algum modo, atenção e interesse. Um número relativamente baixo. Para a professora de 

matemática, a conta é um pouco mais equilibrada 50-50.  A professora de Português não se 

arrisca numericamente, mas usa o advérbio muito para sinalizar que a proporção de alunos 

desatentos é bem grande. Podemos depreender dos três posicionamentos que as professoras 

compartilham a Representação de que, na turma, o número de sujeitos que são 

desatentos/desinteressados é muito alto. 

 

Questão 8: Você poderia listar razões que, a seu ver, contribuem para que os alunos do 2B 

fiquem desatento(a)s e/ ou desinteressados na sua aula? 

Jully 

A primeira razão dessa turma, em especial, é a aula no último horário, a vontade e às vezes a 

necessidade de irem embora. Outras razões são: Desinteresse pela língua, pelo estudo de modo 

geral, falta de perspectiva para o futuro. 

Célia  

Acredito que sejam as dificuldades em acompanhar a aula pela deficiência de conteúdos que 

carregam ao longo da vida escolar. Alguns fatores pessoais também podem causar esse 

desinteresse, desajustes familiares. Mas não posso afirmar, não tenho esse estudo.   

Lurdes 

Promoções indevidas de alunos sem quaisquer pre-requisitos básicos de leitura, escrita, e 

interpretação textual; 

Uso indevido do aparelho celular 

 

A professora de Inglês elenca as seguintes razões para a desatenção discente ao responder a 

questão 9:  

i- O último horário como questão problemática.  

A professora usa o termo “em especial” para enfatizar que, nessa turma específica, o 

último horário é mais problemático do que nas demais. Essa fala da professora ratifica o que 

afirmamos, na análise, constituir-se como cultura escolar desse grupo.) 

ii- desinteresse pela língua; pelo estudo de modo geral;  

Aqui, a professora sinaliza um problema com o objeto de ensino da sua disciplina, a 

língua estrangeira, e afirma que o fato dos alunos não a significarem/interessarem seja um 

fator de desinteresse. A professora acrescenta que o desinteresse vai bem além do objeto de 
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ensino da sua disciplina e  afirma que o desinteresse é com os estudos em geral, então, 

abrange todas as disciplinas e a escola como um todo.  

iii- a falta de perspectiva para o futuro; 

O último argumento da professora é a (não) perspectiva futura dos alunos. Jully deixa 

entrevisto, em seu dizer, sua representação de aluno- sujeitos sem perspectivas positivas para 

o futuro. 

Em sua resposta, a professora Célia emprega o verbo acreditar para iniciar seu dizer e 

termina afirmando que não tem estudos sobre o caso, ela faz questão de modalizar seu dizer e 

afirmar que são palpites. Feitas as modalizações iniciais, a professora elenca os seguintes 

(possíveis) motivos: dificuldade de acompanhar a matéria por deficiências do próprio sistema 

de ensino, fatores pessoais. 

A professora Lurdes responde à questão afirmando que um dos motivos seria a 

promoção indevida, segundo ela, é necessário ter pré-requisitos para cursar uma série. Outra 

questão levantada pela professora é o uso do aparelho celular.   

 

Questão 9: Você acredita que os alunos sejam capazes de controlar a própria atenção? 

Justifique. 

Jully 

Acredito sim. Mas acredito que a motivação seja por parte do professor ou por parte do aluno, 

fator essencial para estimular ainda mais a atenção.  

Célia 

Acredito, mas também entendo que depende de uma maturidade que é bem própria de cada um, 

de suas realidades e vivências, e existem vários fatores que precisariam ser analisados.  

 

Lurdes 

É incompreensível para mim que tenho uma outra turma completamente diversa, a prova foi o 

índice de promoção do 2º ano A, cerca de 98% em comparação ao 2B que foi de 76%. 

 

A resposta positiva da professora Jully é seguida pela ressalva da necessidade de alter 

e auto motivação para que a atenção seja estimulada. A professora reconhece que os papéis de 

professor e aluno são complementares (MATENCIO, 2002). A resposta de Célia, por sua vez, 

é também afirmativa, mas ela destaca o papel do sujeito no direcionamento do próprio 

processo ao afirmar que “depende de uma maturidade própria de cada um”; em seu dizer, a 

professora joga a lente para o papel do aluno, não assumindo, mais uma vez, uma postura 
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ativa frente as situações de interação. Lurdes, a seu turno, aponta, em sua resposta, aspectos 

de ordem quantitativa, visto que salienta sua incompreensão dos resultados da turma em 

comparação com a turma do 2A. 

 

Ao final da leitura do questionário chegamos às seguintes generalizações:  

 

i. No posicionamento das três professoras, igualmente ao dos alunos, questões de 

natureza empírica, isto é, relacionadas com nuances mais físicas/fisiológicas do sujeito 

sobressaíram-se. Em suas respostas, as professoras condicionam seu estado emocional 

ao desenvolvimento das atividades com os alunos. O estar em sala, em interação, 

dissipa a indisposição da manhã de Jully, Célia e Lurdes. Como pudemos ver/ler as 

respostas das questões 1 e 2 apontam para a prática docente e para a relação professor 

e aluno.   

ii. considerando que cada grupo possui uma identidade interacional em decorrência das 

relações que estabelecem com seus pares: professor/aluno, professor/alunos; 

alunos/professor; aluno/aluno, depreendemos das respostas à questão 3, em que as 

professoras traçam o perfil da turma em comparação a outra turma da escola de 

mesma etapa de escolarização, e da questão 7, na qual as professoras fazem uma 

estimativa do número de alunos atentos e desatentos em sala, que Jully, Célia e Lurdes 

possuem representações assemelhadas do perfil interacional da turma, já que todas as 

professoras  adjetivam o grupo acessando o desinteresse como questão marcante.  

iii. as respostas à questão 4 apontam para a necessidade das professoras direcionarem o  

olhar para questões de cultura escolar para entenderem e procurarem caminhos para 

lidar com situações da prática docente. Como vimos, a professora Jully demonstra, em 

sua resposta, ter ciência da problemática envolvendo os últimos horários no segundo 

B. Célia, por sua vez, embora marque que existe uma problemática, não atribui muita 

importância à questão, já Lurdes se posiciona de modo muito amplo.  

iv. nas questões 5 e 6, o posicionamento textualizado das professoras sobre mostras de 

atenção/interesse/engajamento aponta para um papel mais ativo dos alunos na 

condução de seu processo de aprendizagem, já que, para elas, participação, 

cumprimento dos deveres interacionais e o olhar como sinal de engajamento são ações 

por meio das quais é possível visualizar a atenção/interesse/engajamento dos alunos. 

Nessas duas questões, também ficam entrevistas representações do que seja, para as 



 

122  

professoras, bons alunos – aqueles que participam, cumprem as atividades e dão sinais 

de engajamento.     

v. a resposta dada à questão 8 demonstra que as professoras possuem hipóteses 

minimamente formuladas para os fatores que corroboram  para que o grupo fique  

desatento/desinteressado/não engajado, então, uma ação mais sistematizada na 

tentativa de validar os problemas elencados por elas, bem como o desenvolvimento de 

ações direcionada para esse grupo específico poderiam ser um caminho que 

contribuísse para sanar os problemas como, por exemplo, a apatia da turma.    

vi. na resposta à última questão, as professoras respondem, em alguma medida, se a 

atenção pode ser objeto de controle dos discentes, vale ressaltar, nas respostas das 

docentes, a alter e auto motivações destacadas. Elas sinalizam, com base em suas 

vivências, que para que o sujeito seja capaz de dirigir seu processo atencional é 

necessário que suas ações sejam motivadas pelo outro- professor- ou por si mesmo.   

 

4.4 Contraponto com o diário de campo na e para a construção de agrupamentos 

baseados em Estereótipos 

 

Delineamos, por meio da convivência com o grupo, da observação sistemática e do 

agenciamento do instrumento diário de campo, um modo de agrupar os discentes 

considerando seus perfis interacionais na interação principal e em microinterações, a fim de 

construir imagens representacionais de cada sujeito para que essas clareassem nosso olhar em 

relação às ações de linguagem do sujeito frente às generalizações de comportamentos 

(des)atentos/ engajados e ou não na sala de aula.  

Nessa direção, os discentes foram agrupados segundo estereótipos, aqui entendidos 

como “formações imaginárias que são criadas e mantidas dentro de uma determinada cultura” 

(AMARAL, 2016, p. 75). Assim, os estereótipos mapeados foram: 

 

 Silenciosos- alunos que são, essencialmente, silenciosos em relação à interação principal, mas 

interagem às vezes/ou com frequência, de forma secundária no grupo (aluno-aluno). Temos 

registros desse grupo em momentos de participação lateral: “o aluno fala, dirigindo-se a todo 

o grupo, e tem o seu dizer considerado por um ou vários colegas ou o aluno chega a se 

posicionar, mas o seu dito é desconsiderado pelo professor e pelos colegas” (MODL, 2015, p. 
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128). A atenção partilhada por esse grupo de alunos é a sustentada (STERNBERG, 2010; 

FRANCO DE LIMA, 2005), assim, os sujeitos, em sua maioria, mantêm-se concentrados por 

um longo período de tempo em algo, sendo que a atenção não necessariamente é direcionada 

à aula. 

 Participativos- alunos que normalmente participam na interação principal oralmente e têm 

essa participação efetivada (turno de fala considerado) pelo professor e pelo grupo ou em 

momentos de tentativa de participação, em que o discente tenta se posicionar, mas não é 

autorizado pelo professor a fazê-lo (MODL, 2015). Esses têm um perfil condizente com a 

atenção alternada (BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 2005), dado que os sujeitos 

alternavam seu foco de atenção de uma atividade para outra eficazmente. Constantemente, 

registramos momentos em que os discentes, por exemplo, se dividiam entre 

microinterar/resenhar e participavam de modo pertinente na aula.   

 Dispersos: alunos que, com frequência, mostram-se dispersos em relação ao objeto de 

tematização e até mesmo às outras interações secundárias; a atenção desses sujeitos mostra-se 

sustentada (STERNBERG, 2010; FRANCO DE LIMA, 2005), o que não significava que ela  

direciona-se para a aula, podendo ser para o celular, para alguma parte do próprio corpo ou 

para um objeto próximo (unhas, relógios, caderno). Esse grupo de alunos, por seu perfil 

interacional, acaba não tendo seu dizer considerado na interação principal, sua participação 

não se efetiva, fica na entreparticipação(MODL, 2015).  

 Atentos e engajados- alunos que por indícios de olhar, postura corporal e anotações 

frequentes se atentam e parecem engajados ao objeto de tematização na aula. A participação 

desses sujeitos consegue, na maioria das situações de interação, se efetivar com sucesso, 

sendo validada por todo ou grupo ou por parte dele. Compartilhavam uma atenção seletiva 

(STERNBERG, 2010; BRAGA, 2007), desse modo, os sujeitos elegem determinados 

estímulos/objetos no meio para direcionar sua atenção, sendo, pois, o objeto de tematização 

da aula, em sua maioria. Quando participam, seu dizer é efetivado pelo professor e também 

pelo grupo(MODL, 2015).   

 Não engajados: alunos que normalmente não fazem as atividades de sala com empenho e 

também não costumam se engajar enquanto ouvintes na interação. A atenção desse grupo 

também é a seletiva (STERNBERG, 2010; BRAGA, 2007), porém não o faziam de modo 

engajado à aula quando direcionavam sua atenção a algo. Embora não se atenham ao objeto 

de ensino da aula, esses alunos costumam tomar a palavra e ter sua participação ouvida pelo 

grupo em algumas situações de interação, porém, exemplares de entreparticipação não são 

raros. 
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 Faltantes:alunos que a presença é bastante rara em sala de aula e, quando presentes, eram 

também silenciosos em relação à interação principal. A atenção partilhada por esses sujeitos, 

no geral, é a seletiva (STERNBERG, 2010; BRAGA, 2007), os objetos de atenção são eleitos 

(não sendo necessariamente a aula) e, nesses, os sujeitos centravam o foco. Esses sujeitos, em 

decorrência da rara presença, normalmente não participam muito da interação principal (do 

sujeito Rafael, o que mais faltava, não temos registrado, em imagens, nenhum momento de 

participação na interação principal; Júlio, quando vinha à aula, sentava-se no fundo e passava 

a maior parte da aula de cabeça baixa; e Kelly, em decorrência da gravidez, também faltava 

muito e, quando estava presente, participava muito pouco do enquadre principal.  

Para validarmos nosso agrupamento sobre os tipos de participação dos alunos, cujos 

estereótipos são de: participativos, dispersos, silenciosos, atentos e engajados e não- 

engajados, apresentamos, abaixo, frames de comportamento dos sujeitos que ilustram 

momentos de participação de cada grupo de estereótipo delineado ( salientamos que em nosso 

Capítulo de metodologia, na seção 3.5, “os sujeitos de pesquisa”, apresentamos, de modo 

sistemático, a relação entre os estereótipos e o tipo de atenção compartilhada pelos sujeitos, 

bem como os sujeitos que se integram a cada grupo de estereótipo). Vejamos as figuras. 

 

 

O discente Sandro ( 
circulado na foto)  
posiciona-se frente ao 
grupo, fazendo um 
questionamento para 
a professora, porém 
sua participação não é 
efetivada perante todo 
o grupo, somente 
alguns colegas ( os que 
a seta indicam) e a 
professora o ratificam.  

Figura 6- Silenciosos em participação lateral 

Após uma tentativa 
de participação  não 
concretizada pela 
professora, o discente 
Vitor (circulado em 
vermelho) participa 
lateralmente, já que 
direciona seu dizer 
para o colega sentado 
atrás e esse é quem o 
ratifica, como vemos 
no frame. 

Figura 7- Aluos Participativos em 
tentativa de participação  

O discente Tito, 
destacado na foto,  
direciona seu dizer  para 
a professora de 
matemática, afirmando 
que faltar a aula de 
matemática não tem/traz 
problemas e esse dizer é 
desconsiderado, tanto 
pela professora quanto 
pelos alunos, por isso 
temos um exemplo, aqui 
nessa situação, de 
interação de uma 
entreparticipação 

Figura 8- Dispersos em 
entreparticipação  
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4.5 Cenas de sala de aula 

O exemplar de aulas das disciplinas de Português, Inglês e Matemática escolhido para 

ser transcrito e analisado nesta seção, condensa os modos de fazer e agir dos docentes de cada 

disciplina, bem como dos discentes. Dessa forma, considerando o valor que atribuímos à 

interação de/em sala de aula, por essa (des)revelar as práticas dos envolvidos no processo de 

interação, cada aula foi selecionada em consonância com os seguintes critérios:  

i. O recorrente e o episódico da interação nas gravações, o exemplar que melhor resume 

a interação e, ao mesmo tempo, que apresenta elementos singulares para o objeto que 

direcionamos o foco da pesquisa;  

ii. o tempo de duração de cada aula, isto é, aquelas que mais se aproximavam dos 50 

minutos de aula previstos pela estrutura escolar;  

iii. o estilo didático do docente e os possíveis impactos desse para o comportamento  

discente;  

iv. a natureza da interação entre os sujeitos na sala de aula 

e, por fim,  

v. a qualidade do áudio da gravação, tendo em vista uma transcrição mais fidedigna 

possível do ocorrido no espaço de pesquisa.  

Considerando 
aspectos 
interacionais, a 
aluna Mile 
(destacada na foto)  
foi agrupada junto a 
aqueles com o 
estereótipo de 
atenta/engajada. 
Aqui nessa cena, 
trazemos um 
exemplo de 
momento de 
participação 
efetivada, em que 
tanto a professora 
quanto os colegas 
ratificam o dizer de 
Mile. A cena ilustra o 
momento em que a 
professora sana uma 
dúvida exteriorizada 
pela aluna.  

Figura 9- Atentos e engajados em 
participação efetiva 

Nesse frame, 
registramos a 
entreparticipa
ção  de Davi, 
que pede 
silêncio à 
turma e tem  
seu dizer 
desconsiderad
o pela 
professora, 
que não o 
ratifica e 
também pela 
turma. 

Figura 10- Não engajados em 
entreparticipação 
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Investiremos na análise de cinco cenas de cada disciplina; iniciaremos com cenas da 

aula de Inglês, posteriormente, de Matemática e, por fim, as de Português.  

 

AULA DE INGLÊS- CENA I 

 

15. PDI: BOM meninos... aula passada nós vimos adjetivos curtos e longos... passei um videozinho 

para vocês... hoje nós vamos ...  hoje nós vamos vê o novo conteúdo...VAMOS pegar o caderno? 

Com licença... Fábio ((para que ele saia da porta e sente-se em seu lugar. Ao ouvir – “Vamos pegar 

o caderno”, Suzi faz uma carinha de desespero, levanta a cabeça para cima, abaixa, franze a testa. 

Mostra-se bastante incomodada))... por favor... FÁBIO... seu material  ((a professora reserva uma 

cadeira na frente para o discente que costumeiramente senta-se no fundo e solicita que ele troque 

de lugar- última carteira do fundo para a primeira carteira da frente. Ao finalizar o turno de fala, a 

professora vê a porta ser aberta e mais quatro alunos atrasados entram na sala. Nada discretos, 

eles entram conversando, sorrindo e demoram-se para se assentarem em seus lugares.)) ... Fábio... 

POR FAVOR... Fábio 

 

16. Vitor: Tá fingindo que não tá ouvindo... professora (( Vitor,  olha para Fábio e sorri. Nesse 

momento... Rafael também aponta  com o braço para Fábio que está com a mão no queixo olhando 

de lado))  

 

17. PDI: essa cadeira aí... ôhh (( Fábio levanta-se com sua mochila nas mãos, vai até a carteira de 

Rafael , olha algo no celular dele e, só depois disso, obedece à ordem da professora e troca de 

lugar, senta-se na frente na cadeira que a professora já havia reservado para ele. Quando chega-se 

próximo ao seu novo lugar, ele acena para a câmera))... Caderno ...por favor 

 

18. Malu: é para copiar? 

 

19. PDI: sim 

 

20. Suzi: ai... AI:: por que existe iSSO? (( faz uma expressão facial de descontentamento)) 

 

21. PDI: pode passar o slide? 

 

Alguns alunos dizem: não 
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22. Drica: é para copiar PROFESSORA? 

 

 

A aula pós-intervalo sempre começa atrasada e os alunos, mesmo ouvindo o sinal que 

marca o fim dele, costumam demorar a voltar para a sala. Nessa cena, já se passaram quase 5 

minutos de aula e os discentes ainda estão “chegando”, acreditamos que isso se configure 

como um traço da cultura escolar do grupo. As duas últimas aulas da manhã, conforme 

observado, ganham notoriedade por ocorrem sempre em tempo reduzido. No que tange ao 

quarto horário, por conta do intervalo, os discentes costuma atrasar-se para voltar às 

atividades, já no do último horário, os alunos são sempre liberados mais cedo, em sua 

maioria, por reivindicações próprias. A professora de matemática, cujas aulas são sempre nos 

últimos horários, tem embates constantes com os alunos em função desse hábito constituído 

de chegar atrasado e querer sair mais cedo nas últimas aulas.  

Teorizamos, no Capítulo 2, sobre as relações assimétricas de lugares e papéis da/na 

sala de aula.  Na cena 1 em análise, vemos um exemplo disso, já que a professora, em razão 

de sua função e autoridade, demanda que o discente Fábio troque de lugar  nos turnos 15 

“[...]... por favor... FÁBIO... seu material” e 17  “essa cadeira aí... ôhh”, e ele o faz. É 

importante ressaltar, porém, a resistência do discente em cumprir a demanda da professora, 

como a descrição da transcritora no turno 17 “Fábio levanta-se com sua mochila nas mãos, 

vai até a carteira de Rafael , olha algo no celular dele e, só depois disso, obedece à ordem da 

professora e troca de lugar, senta-se na frente, na cadeira que a professora já havia reservado 

para ele. Quando chega próximo ao seu novo lugar, ele acena para a câmera”, ilustra. Essa 

postura deixa entrevista uma tentativa do discente de ruptura dessa assimetria e um relativo 

questionamento ao papel de autoridade do professor na sala. Para ver cumprido seu 

requerimento inicial, a professora precisa (re)afirmá-lo mais de uma vez, como vemos nos 

turnos 15 “[...]... por favor... FÁBIO... seu material” e 17  “essa cadeira aí... ôhh”.  

Ainda sobre o recorte 1, lemos, na descrição feita pela transcritora, uma resistência 

explícita da aluna Suzi, feita tanto de modo verbal quanto não verbal no turno 20 “faz uma 

expressão facial de descontentamento”, e vemos também que a intervenção da aluna não foi 

considerada pela professora e nem pelos colegas, já que no turno 21 a professora questiona 

sobre poder ou não passar o slide e no 22 a aluna Drica  prossegue a interação e questiona se é 
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ou não para copiar. Temos, nessa cena, configurado um momento de entreparticipação 

(MODL,2015). A resistência não verbal da aluna, em muitas outras cenas da aula de Inglês, é 

(a)notada e, por isso, inferimos que a discente faz questão de deixar registrado seu 

descontentamento que pode ser pela i- a aula; ii-  atividade e/ou iii- com o modo de 

didatização do conteúdo, isso afirmamos pelos momentos de registro em que a  resistência 

não verbal da aluna foi explicitada.   

Expomos, na Cena 2, mais uma situação que desponta como pertinente para 

reenquadrarmos modos de (re)agir e(m) sala de aula.   

 

AULA DE INGLÊS- CENA II 

27. PDI: PRONTINHO ... meninos? vamos ...começar... então  (( PDI não consegue a atenção dos 

discentes que continuam a copiar e a microinterar. Então, ela repete))... PRONTINHO MENINOS 

...vamos começar aqui... COMparativo de igualdade ... quando eu falo comparativo de igualdade ... 

quando eu falo comparativo eu vou comparar duas coisas... duas pessoas... dois lugares OK? ... 

quando eu falo igualdade significa o quê?  Alguém pode me dar um exemplo de uma frase em 

português que seja um comparativo de igualdade?  

((Vitor e Davi sorriem ao fundo e dispersam os colegas mais próximos. Os demais alunos estão 

quietos, olhando para o quadro e copiando))... faça aí uma frase para mim ... quem pode criar?  

 

28. Davi: orange 

 

29. PDI: fala 

 

30. Davi: orange 

 

31. Fábio: ãnh?  

 

32. Davi: orange pode ser tanto a fruta quanto a cor 

 

33. PDI: certo ... eu quero que você  construa / 

 

34. Vitor: ( )  ((Vitor olha para Davi e começa a rir. Os colegas próximos  Rose, Tito, Cristiane 
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começam a rir)) 

 

35. PDI: Davi... com o comparativo você vai comparar duas coisas ou duas pessoas ou dois lugares 

ou dois animais mais de forma igual 

 

 

Parece-nos oportuno sublinhar o não engajamento da atenção dos alunos no turno 27 

“PRONTINHO ... meninos? vamos ...começar... então  (( PDI não consegue a atenção dos 

discentes que continuam a copiar e a microinterar...)) e a necessidade de a professora ratificar 

a atenção para seu dizer, por meio da elevação do tom de voz ainda no turno 17: 

“PRONTINHO MENINOS ... vamos começar aqui[...]”.  

Como vimos, o engajamento é algo co-construído entre os sujeitos nos instantes de 

interação e esse requer que sinais sejam explicitamente apresentados pelos interlocutores que 

estão com a palavra e também que ocupam o lugar de ouvinte para que haja a validação da 

situação de interlocução (KERBRAT- ORECCHIONI, 2006).  Dentre esses sinais, está o 

usado pela professora, que é a elevação do tom de voz como modo de (re)direcionar a atenção 

- o que, como vemos, funciona na cena. Para visualizarmos, trazemos a descrição da 

transcritora ao turno 27 “[...]Os demais alunos estão quietos, olhando para o quadro e 

copiando[...]”.  

Parece-nos que a estratégia usada pela professora soa para os alunos como um 

indicativo de que aquilo que está sendo dito merece atenção, ou seja, a professora reivindica 

por um engajamento no ouvir e os alunos atendem à reivindicação, direcionado sua atenção 

para o que está sendo dito, o que valida a  estratégia usada pela professora.  

A ação de engajar-se envolve dedicação e afinco no desempenho de uma determinada 

atividade, Davi e Vitor não se atentam ao pedido de engajamento feito pela professora e, 

como resultado, acabam dispersando a si e aos colegas mais próximos, que estão sentados ao 

fundo. Nesse caso, como consequência do não cumprimento de seus lugares e papéis na 

interação, os dois alunos contribuem para que os colegas não sejam capazes de cumprir os 

seus.    

No turno 27, a professora solicita que os discentes criem um exemplo, em língua 

Portuguesa, referente a aquilo que ela acabara de explicar. Davi se arrisca de modo bastante 

autoral e diz “Orange”. A reação dos colegas de Davi, no entanto, é bem desencorajadora, 
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muitos começam a rir de seu dizer (mesmo não apresentando uma resposta mais adequada do 

que a dele). 

 Devemos compreender que participar é uma ação que nos é rotineira, já que fazemos 

parte de muitos espaços sociais, sendo a escola mais um desses espaços (Shultz, 2007). 

Todavia, pela natureza mais institucionalizada da escola, muitas vezes, os discentes 

demonstram receio de tomar a palavra e ainda desencorajam  aqueles que o fazem ou intentam 

fazer, como a cena exemplifica.  

Investir em uma intervenção acerca da relevância da participação para a construção do 

sujeito e de seu processo de aprendizagem é crucial e urgente, já que, como vimos no 

questionário, as docentes textualizam que valorizam esse aspecto da interação e, além disso, 

os discentes não demonstram, como a cena faz inferir, (re)conhecer que participar é uma 

habilidade que se aprende e é validada pela própria ação de participar (Shultz, 2007).    

 

AULA DE INGLÊS- CENA III 

67. PDI: Isso... vamos vê a comparação aqui... ele diz o seguinte...a rabbit is not as dangerous as a 

tiger 

 

68. Vanderlei: Rabbiti::: 

 

(( risos)) 

69. PDI: então (…) o que que disse aqui? Um coelho não é tão perigoso quanto um tigre 

 

70. Vanderlei: não é o coelho não... é só o rabbiti:::  

 

71. PDI: vai lá... (( para que os alunos copiem. Alguém bate a porta e Fábio abre)) 

 

72. Fábio: Mathe:::us 

 

73. Fábio: não é hora de namorar não rapaz 
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(( alvoroço na sala )) 

74. PDI: PRONTINHO? (( risos))...Posso passar o segundo exemplo? 

 

Alguns alunos respondem em coro: Nã::::o 

 

75. Vitor: pode sim... professora 

 

76. PDI: SEGUNDO exemplo... A rabbit ... eu posso dizer essa mesma frase agora usando o so... 

então eu digo a rabbit is not so dangerous as a tiger... O sentido dela não muda TÁ?  ... apenas eu 

usei o so  no lugar do as... LembrANDO que esse so  sempre tem que vim antes do adjetivo... Jully  

o so pode vim depois? NÃO(( professora caminha na sala averiguando o cumprimento da tarefa)) 

 

77. Vitor: eu quero aprender a falar inglês professora...eu pesquiso o significado das palavras () 

(( ele termina a frase para o colega Davi. A professora caminha em direção ao quadro e continua 

explicando o assunto)) 

 

 

A brincadeira com a palavra rabbit feita por Vanderlei no turno 6. “Rabbiti:::” deixa 

entrevisto certa imaturidade/falta de familiaridade em relação ao objeto de ensino da aula de 

Inglês, visto que o aluno faz graça com o som da palavra da língua estrangeira e também 

dispersa os colegas. A brincadeira feita por Vanderlei, juntamente com os comentários feitos 

por Fábio em 72. Mathe:::us e 73. “não é hora de namorar não rapaz”, conseguem tirar o foco 

de muitos colegas da interação principal, evidenciado o quanto esse espaço é co-construído 

pelo aqui e agora dos sujeitos que dele fazem parte e que exercem sua função na interação.   

Nesse trecho, evidenciamos também a fala de Vitor dirigida à professora: “Eu quero 

aprender a falar inglês, professora. Eu pesquiso o significado das palavras” (turno 77). A 

enunciação é, pela docente, desconsiderada (por não ouvir, ou não querer posicionar-se) e o 

aluno tem seu dizer ouvido apenas pelo colega mais próximo - Davi.  Vale sublinhar, nesse 

excerto, que o discente demonstra um interesse pela disciplina e pelo aprendizado da língua 

estrangeira e a professora acaba não aproveitando a fala para discursivizar sobre a questão, foi 

um momento raro de iniciativa discente, visto que os dizeres vozeados normalmente são 

outros.   
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Outra questão importante, explicitada na cena, diz respeito ao perfil interacional do 

aluno Vitor e do tipo de atenção mobilizado por ele. Como lemos no excerto, sua participação 

é dividida entre i- momentos de microinteração com os colegas próximos, que parecem não 

ser a respeito do conteúdo da aula e ii- momentos de participação ativa em sala. Em relação à 

sua atenção, ela também é dividida entre momentos de atenção à explanação do assunto e de 

questões concernentes à microinteração. Aqui, percebemos que o aluno não está o tempo todo 

atento ao objeto de ensino da aula e que a desatenção é constitutiva da sua atuação em sala, já 

que ele, assim como o aluno Fábio, consegue dividir sua atenção e, mesmo assim, demonstrar 

que está compreendendo muito bem aquilo que está sendo apresentado por meio de 

intervenções bastante pertinentes, isso ocorre também nas aulas de Português e Matemática.  

 

AULA DE INGLÊS- CENA IV 

 

46. PDI: POR FAVOR... coloque aí o exemplo 

 

47. Vitor: agora eu entendi 

 

((Pequeno grupo: ANH... entendi)) 

 

48. PDI: Fábio:: (( referindo- se à porta que estava aberta)) 

 

49. Fábio: não quer fechar 

 

50. PDI: ou não quer abrir? ((professora vai até a carteira do aluno, encosta a porta e solicita que 

ele anote))  copie os macetes... é bom colocar pelo menos os macetes... se não quiser copiar os 

exemplos (( ainda referindo-se a Fábio))... então nós vamos saber que as significa tão e o outro? 

 

51. Fábio: hilux 

 

52. PDI:  QUANTO... tão quanto... então quando a gente for construir uma frase de comparativo de 

igualdade eu vou usar um AS  antes do adjetivo e um AS depois do adjetivo... Ok? Segundo exemplo  
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frontier is as big as hilux  ... qual é o adjetivo agora? 

 

Big ((coro)) 

 

53. PDI:  que significa big? 

 

grande ((coro)) 

 

54. PDI: então eu disse o que?  

 

55. Vitor: frontier é tão grande quanto  hilux 

 

56. PDI: FRONTIER É TÃO GRANDE QUANTO  HILUX... muito bem (( Davi e Vitor conversam 

no fundo))... PSIU... o adjetivo expensive é considerado curto ou longo? 

 

longo ((coro)) 

 

57. PDI: e o big?  

curto ((coro)) 

 

58. PDI: tanto faz se o adjetivo é curto ou longo... no comparativo de igualdade eu sempre vou usar 

as antes e as depois... OK? difíCIL? 

 

NÃO ((coro)) 

 

59. Gabi: ( )  

 

60. PDI: posso passar?  
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pode ((coro)) 

 

61. PDI: comparativo... agora... de desigualdade 

 

62. Vitor: aí... professora... aí é complicado (( risos)) 

(( os alunos miram o quadro e anotam em seus cadernos o conteúdo projetado no slide. A professora 

caminha na sala monitorando o  cumprimento da atividade)) 

 

Esse excerto marca o final da explicação sobre o comparativo de igualdade e o 

momento que a professora faz alguns questionamentos para a turma com o intuito de validar 

se o entendimento dos discentes estava ou não acontecendo. Vemos aqui funcionando o 

padrão de interação IRA de um modo bastante positivo para esse instante da aula, pois os 

alunos estão engajados em um foco de atenção comum, compartilham um mesmo piso 

conversacional (Shultz, 2007) e ficam animados ao perceberem que estão entendendo o 

assunto.  Então, a compreensão daquilo que está sendo dito também é um fator de atenção e 

engajamento.  

Ressaltamos também a atenção alternada do discente Fábio,  que consiste na 

capacidade do sujeito alternar seu foco de atenção de uma atividade para outra eficazmente 

(BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 2005). Esse modo do discente mobilizar sua atenção 

nos faz destacar a questão da singularidade de cada discente, uma vez que Fábio não está o 

tempo todo focado no conteúdo da aula e isso, como percebemos no decorrer da aula, não 

significa que o discente não esteja acompanhado a explanação. Esse exercício de pensar a 

operacionalização da atenção nos faz romper com o pré-construído de que está direcionando o 

foco da atenção o tempo todo para um objeto seja a única forma de atenção válida. 

Outra questão em relação ao perfil desse discente, em particular, é a sua resistência à 

anotação. Em muitos momentos, ele é advertido por não anotar (isso nas três disciplinas 

observadas, principalmente em Matemática), e a postura da professora, aqui na cena, merece 

destaque, já que ela não age de forma ríspida com o discente (turno 50. “copie os macetes... é 

bom colocar pelo menos os macetes... se não quiser copiar os exemplos”), ao contrário, ela 

demonstra conhecer o perfil interacional do aluno ao chegar até ele e falar da necessidade da 

anotação do conteúdo e, ainda, ao acrescentar que caso ele não queira anotar tudo, anote os 

macetes. Ela fala de modo individualizado da necessidade da anotação e o discente decide, 
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após isso, cumprir a atividade. Registramos outras abordagens docentes sobre a questão da 

anotação com o discente e esse não cumpriu a requisição, houve casos em que ele fingiu 

fazer. Destacamos, então, o modo de dizer (MATENCIO, 2001) fazendo uma grande 

diferença, as duas faces da palavra (BAKHTIN, 2006), que definem as demandas do eu 

considerando pelo outro,  notórias nessa situação de interação. 

 

AULA DE INGLÊS- CENA V 

 

 

87. PDI: então... observe QUE  eu posso utilizar na FORMA NEGATIVA o as ou so só que  na 

forma afirmativa eu só posso usar o as... OK? Eu não posso usar o so  na forma afirmativa ... O as na 

verdade é o curinga ... se eu pedir na avaliação uma frase utilizando o comparativo de igualdade ou 

desigualdade  ... vocês podem usar o as  como curinga tanto na negativa quanto na afirmativa que 

você não vai errar... Porém... eu só posso usar o so  na frase negativa 

(( nesse instante os alunos ficam atentos olhando para a explicação da professora)) 

 

88. Fábio: ãnh 

 

89. PDI: tá bom: difícil ?  

 

Turma: Nã::o (( alongado mais baixo)) 

 

90. PDI: então vamos lá... NÃO É PARA COPIAR AGORA...Nós vamos responder aqui juntos...  A 

letra a is practical ... Como vocês colocariam essa frase usando o comparativo de igualdade ou 

desigualdade? Como vai ficar ... pelo que a gente estudou até agora 

(( os alunos ficam de olhares fixos e atentos para o quadro, embora não respondam ao 

questionamento da professora)... my method is … o adjetivo  practical e depois? (( vozes: as)) you 

are... passei a frase para o comparativo de que? Igualdade ou desigualdade ((algumas vozes: 

igualdade))... segundo exemplo Alice’s class isn’t  [nice] o adjetivo é interresting... Como vai ficar 

essa frase? 

 

91. Fábio:no interresting 

 



 

136  

92. PDI: qual a primeira palavra?  

 

93. Fábio: não está na negativa? Ah... é so 

94. PDI: so interresting e depois? (( algumas vozes, sendo que a de Fábio  se sobressai no grupo: 

as))... posso usar o as aqui? (( pode alguns alunos respondem))... Então pode usar as como so que são 

corretas... Letra c... my car isn’t yours... vai ficar como? 

 

 

 A descrição da transcritora, após o turno 87, informa que os alunos estão dando sinais 

de atenção e engajamento por meio do modo como direcionam o corpo e o olhar para a ação 

da professora de didatizar. Como discutimos em nosso capítulo teórico, existe uma relação 

muito próxima e indissociável do sujeito com a experiência e com a constituição efetiva da 

atenção (LARROSA, 2002; BRAGA, 2007; FRANCO DE LIMA, 2015). Para que o sujeito 

direcione seu foco de atenção de modo significativo, é necessário que a experiência seja 

também significativa.  

Assim, destacamos aqui o comentário da transcritora no turno 90. “[...]os alunos ficam 

de olhares fixos e atentos para o quadro, embora não respondam ao questionamento da 

professora[...]”, que descreve que os alunos estão experenciando significativamente aquilo 

que a professora está ensinando na aula. A professora, então, consegue mobilizar a palavra 

como recurso didático basilar (COELHO, 2011; MODL, 2015), bem como agencia bem os 

sinais de engajamento de falante e requer dos alunos os de ouvintes (KERBRAT- 

ORECCHIONI, 2006).  

Vimos nessa cena que as ações de  atentar-se e engajar-se constituem vias de mão 

dupla, que apontam para o protagonismo dos discentes, já que eles são os responsáveis por 

dirigir seu processo, assim como aponta para a responsabilidade docente, visto que o 

professor é uma animador do processo ( MATENCIO, 2001). 

Em relação à manutenção da atmosfera interacional e atencional, nos momentos em 

que a professora parece validar a exposição do conteúdo, o nível de facilidade e entendimento 

dos alunos despontam como uma estratégia significativa, como o turno 89. ilustra“tá bom: 

difícil ?”. 

Ao distribuir a palavra de modo a direcionar os questionamentos para a turma, a 

professora consegue perceber se os discentes estão ou não acompanhado a explanação. Isso 

porque, como afirma Bakhtin (2006), a palavra é locus de acesso ao outro, bem como é de 
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natureza responsiva. Assim, as respostas dos discentes informam sobre o outro – os alunos- ao 

mesmo tempo em que dão indícios para que a professora prossiga com a mesma metodologia 

ou tenha que (re)enquadrá-la para que os discentes compreendam o assunto.   

Outra estratégia usada pela docente, que promove uma atmosfera mais propícia para 

que os alunos se atentem, é a separação bastante didática entre ouvir a explicação primeiro e 

depois anotar. Os instantes de explanação com questionamentos direcionados à turma tornam 

mais ativo o momento de escuta, como vemos na cena no turno 90. “então vamos lá... NÃO É 

PARA COPIAR AGORA...Nós vamos responder aqui juntos[...]”.   

No que tange à anotação, a professora atribui muito valor a essa atividade, como é 

notório nos excertos, a exemplo no turno 90, já que sempre destina alguns instantes para que 

os discentes ouçam e para que copiem. Assim, a professora ressalta a relevância da anotação 

como instrumento de aprendizagem (anotação nem que seja de macetes) e, além disso, ela 

monitora a atividade de registro no caderno caminhando pela sala e sempre pergunta antes de 

prosseguir com a explanação se todos já findaram a anotação.  Essas estratégias empregadas 

pela professora promovem um piso interacional centrado no objeto de ensino da aula 

(SHUTZ, 2007) e permite que os alunos signifiquem as anotações feitas no caderno, já que 

eles poderiam simplesmente tirar uma fotografia do quadro ao final da aula.    

 Passemos, agora, para a leitura dos excertos da aula de Matemática. Vamos à cena 1. 

 

AULA DE MATEMÁTICA- CENA I 

16. PDM: e para quem chegou depois... a avaliação agora será DIÁRIA... por conta do interesse que 

está pouco... da participação que está MÍNIMA e da frequência também... Né? nós estamos 

começando a aula atrasados porque... né...demoraram de chegar... quem chegou depois além de 

atrapalhar a si próprio atrapalha o andamento da sala... não é? e aí...vou avaliar a partir disso agora... 

tá? .... guarda o celular... por favor  

 

17. Thais: ôh [tenho dois contatos ] 

 

18. PDM: não é estar com o celular do seu lado não... é guarDA mesmo 

 

19. Thais: ai... () (( Thais que está com  o celular na mão não parece se importar com a ordem da 

professora)) 
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20. PDM: não tem motivo nenhum para conversar... agora é só prestar atenção 

 

 

O início da aula de Matemática, como vemos/lemos no excerto, é orientado pelas 

reivindicações da professora por interesse, participação e frequência discentes. O 

requerimento enfático feito pela professora deixa instanciado que esses são aspectos que 

devem fazer parte da aula. As reivindicações da docente fortalecem nossas convicções acerca 

do funcionamento da aula enquanto espaço sócio-discursivo orientado e organizado por um 

gênero discursivo que prevê engajamento e mostras de atenção (MATENCIO, 2001; MODL, 

2015). O fato das docentes, tanto a da cena em questão quanto as outras duas docentes 

sujeitos da pesquisa, sinalizarem para a ausência de determinados aspectos aponta (é um 

pressuposto) que esses são constitutivos do gênero aula.   

Outra questão notória no enunciado da professora é sua referência à avaliação, o que 

nos parece ser usada como moeda de troca pelo interesse, participação e frequência discentes. 

A professora defende que a avaliação diária se justifica pela falta de engajamento dos 

discentes, assim, o argumento da avaliação, no dizer da professora, é usado como forma de 

punição.  

A atualização do discurso da avaliação como instrumento disciplinador é feita em 

muitos momentos nas três disciplinas observadas. O discurso da escola como espaço de 

controle (Foucault, 1994) é também reforçado com esses dizeres, isso porque a linguagem 

materializa e reforça discursos e ideologias, desse modo, conscientizar-nos sobre os discursos 

que atravessam nossa prática e que reproduzimos, por vezes tão intuitivamente, mostra-se  

pertinente (RAJAGOPALAN, 2007). 

Na cena em análise, o uso do aparelho eletrônico celular aparece também no discurso 

da docente como uma ordem expressa para que o aparelho não seja utilizado na aula. A aluna 

Thais, porém, não valida o dizer da professora, uma vez que opta por continuar com o 

aparelho e descumprir a ordem; posteriormente, ela o guardará, mas  parece-nos que, antes de 

fazê-lo, quer indicar um ato de resistência frente ao dizer da docente ( turno 19.“ai... () (( 

Thais que está com  o celular na mão não parece se importar com a ordem da professora))”) 

 

 

AULA DE MATEMÁTICA- CENA II 
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12. PDM: PSI:::::U... eu não quero conversa nenhuma... cada um vai se importar consigo apenas 

 

13. Davi: vai liberar um pouquinho mais cedo... professora? 

 

14. PDM: quem tiver algum problema que precisar sair mais cedo lembre-se que terá o prejuízo da 

aula... VIU 

 

15. Tito: ah... então não tem problema não 

 

O diálogo que envolve os três sujeitos na cena 2 é por nós adjetivado como 

enigmático. Primeiramente, vemos/lemos uma sinalização feita pela professora para a 

manutenção da atmosfera interacional, PDM cassa a palavra, ao fazer uso da interjeição PSIU, 

para que essa seja mantida qualitativamente e quantitativamente por ela, em função da 

organização da interação que propunha naquele instante (MODL, 2015). 

Na sequência, Davi, não obedecendo à professora, toma a palavra cassada e se 

posiciona com uma costumeira pergunta dos últimos horários “Vai liberar um pouquinho mais 

cedo... professora?”. A questão da liberação antes do horário, no quinto período da manhã, é 

um hábito constituído da turma do 2B – cultura do grupo, que se materializa oralmente e 

discursivamente nas ações intersubjetivas do grupo, em muitos momentos registradas pelos 

instrumentos agenciados nesta pesquisa (MODL, 2017; SILVA, 2016). A professora de 

Matemática, por ter sempre os últimos horários com a turma (na segunda e na sexta), tem 

conflitos frequentes com os alunos, como já mencionamos, visto que ela se posiciona 

contrariamente à liberação, advertindo os discentes de suas responsabilidades em cumprir o 

horário, de assistir à ministração do conteúdo, embora, na maioria das aulas assistidas, os 

alunos sejam, sim, liberados mais cedo. Vejamos mais um diálogo que exemplifica nosso 

dizer ocorrido em outra aula da disciplina.  

 

((Professora chama a atenção para a quantidade de alunos que estão na sala e Cláudia responde)) 

 

Cláudia: o problema é sua aula no último horário... tinha que ser no 4º horário 

 

PDM: mas o último horário é horário de você está na escola... é responsabilidade sua cumprir o 

horário 

 

Cláudia: ninguém aguenta a aula de matemática 

 



 

140  

Esse diálogo é fruto de um registro em diário de uma aula ministrada na sexta feira, 

último horário, em que muitos alunos optaram por não assistir à aula de Matemática. Como 

vemos, a relação professor-aluno é conflituosa em razão das i- posições contrárias em relação 

ao horário, ii- da falta de negociação e iii- do modo escolhido pela docente para discursivizar 

a questão, o que  parece não satisfazer os alunos, já que eles resmungam constantemente 

contra a professora e contra a disciplina, assim como faz Cláudia que, ao ver seu dizer não 

considerado como pretendido, justifica as ausências dos colegas dizendo “ninguém aguenta a 

aula de matemática”. 

A aula figura como sendo um evento de natureza assimétrica, em que os sujeitos que 

dela participam têm lugares e papéis a assumir (MATENCIO, 2001). Essa natureza 

assimétrica não significa autoritária, como discutimos no Capítulo 1, sendo assim, professor e 

aluno têm de construir, em conjunto, uma relação baseada no dialogismo, em que as posições 

de ambos sejam consideradas para a construção de um espaço propício para o 

desenvolvimento e construção das identidades de professor e aluno (MODL, 2015). O excerto 

que estamos analisando é um exemplo de que a falta de articulação entre as posições de 

professor e aluno é negativa para o desenvolvimento das atividades didáticas e traz prejuízos 

para a interação didática. 

Prosseguindo na análise da cena, a razão de adjetivarmos de enigmática o excerto foi o 

posicionamento do aluno Tito frente ao dizer da professora sobre os prejuízos da 

aula/conteúdo. O aluno diz categoricamente que se o problema é o prejuízo da aula, então, 

não há problema. Esse discente deixa pressuposto que a aula da disciplina de Matemática não 

lhe traz acréscimos, posto que não participar do encontro não acarretaria, a seu ver, prejuízos. 

Além disso, nos deixa questionamentos, como: O que constituiria, então, um problema ao 

faltar à aula de Matemática, já que a aula/conteúdo não o é? Quais razões o levam a concluir 

que aquela aula não é importante para ele? Por que ele assiste às aulas de Matemática? Seria 

tão somente por uma obrigação?  

 

 

AULA DE MATEMÁTICA- CENA III 

 

56. PDM: DAVI presta atenção... por favor...guarda aí ...VAI (( referindo-se ao celular)) 

 

57. Rodrigo :((risos)) guardar o que Davi? ((risos dos alunos do fundo próximo de Davi – Fábio, 
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Rony, Vanderlei e Vitor. Os alunos mais distantes geograficamente nem olham para a situação)) 

 

58. Davi: A mochila (( levanta a mochila e mostra para a professora em sinal de que não está com 

o celular)) 

 

59. Vitor: Cuidado Davi... se não cai porra 

 

60. PDM: coloca a mochila debaixo da cadeira 

 

61. Vitor: Por favor... Davi ((com tom irônico)) 

 

62. PDM: e o celular no bolso... ((Davi atende ao pedido)) um gerou quanto? duas vai gerar? quatro 

oito e assim sucessivamente ( ) qual a relação de um para dois... dois para quatro e quatro para oito? 

o que aconteceu? ((nesse momento Suzi abaixa a cabeça e recosta sobre a mesa, não olhando mais 

para o quadro. Logo em seguida Cláudia faz o mesmo. Lara, de braços cruzados, olha para o chão 

e não se demora a deitar também e Drica que se senta atrás de Lara, boceja, fica com olhar 

perdido e depois  recosta-se sobre a mesa de modo que ainda veja o quadro)) 

 

 
O celular aparece novamente em cena e, mais uma vez, sendo usado de modo 

inapropriado, isto é, em um instante em que era requerido/esperado que os discentes 

estivessem atentos e engajados à explanação feita pela docente. Alguns autores (KASTRUP, 

2004; DE-NARDIN e SORDI, 2007) afirmam que são muitos os apelos que se multiplicam 

sem cessar frente a nosso sensório e capturam nossa atenção. Vemos que Davi, no excerto, 

opta por priorizar a interação com o celular em detrimento da aula; o aparelho eletrônico, que 

tem muitas funcionalidades, desde jogos até o acesso à internet, que, por sua vez, abre uma 

porta infinita de possibilidades, é usado pelo aluno e, como resultado, o dispersa e distancia 

da aula.   

A atenção e a experiência são dois fenômenos indissociáveis e de extrema relevância 

quando focalizamos o espaço sala de aula, visto que para que o aluno consolide seu 

aprendizado, ele precisa estar interessado/atento ao objeto de ensino, bem como o 

experienciar de modo bastante autoral e significativo. Essa experiência está muito ligada à 

auto motivação do sujeito em termos de direcionamento de seu foco e interesse, bem como à 
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alter motivação do professor, que precisa significar o objeto de ensino, pois, como vimos, os 

sujeitos não direcionam sua atenção a tudo, mas, sim, àquilo que lhes desperta interesse 

(WILLIAM JAMES 1981 apud BRAGA, 2007, p. 2). 

Ainda nesse trecho, é notória a descrição da transcritora sobre o agir das discentes: 

Suzi, Lara, Cláudia e Drica. A professora ainda está explicando o conteúdo, mas as discentes 

aparentam perder o interesse, talvez em razão de não conseguirem acompanhar a explicação 

da professora. Isso dizemos porque, segundo  dados dos instrumentos agenciados, as discentes 

Suzi e Lara têm dificuldades no que tange aos objetos de estudo da disciplina de Matemática. 

Por isso, arriscamo-nos a dizer que a não compreensão do conteúdo, somada ao modo de 

didatização da professora, podem contribuir de modo muito significativo para a falta de 

engajamento e atenção das discentes na cena em questão. 

Merritt (1982, p. 225-226) postula que “a atenção e o envolvimento dos professores 

são provavelmente as ‘mercadorias’ mais valorizadas para a realização de qualquer atividade 

em sala de aula, eles devem estar preocupados com a forma como a atenção é dividida entre 

os alunos participantes”.  À luz desse postulado de Merrit, afirmamos que a distribuição da 

atenção do professor desponta como estratégia em potencial para conduzir o processo de 

ensino aprendizagem de modo mais dialógico. Acreditamos que a assistência minimamente 

mais atenta e com a atenção mais distribuída iria impactar no trabalho da professora de 

matemática, que conseguiria visualizar as carências da turma de modo mais pontual.  

 

AULA DE MATEMÁTICA- CENA IV 

 

70. PDM: TERMO e o que que é agora... a gente vai vê a razão... certo?... então... a diferença de um 

pro outro existe por causa de uma  razão... então o que que é progressão geométrica? É TOda 

sequência em que a partir d segundo termo... AGORA VOCÊS JÁ PODEM COPIAR ... VIU? ()  (( 

ninguém estava anotando a definição, quando a professora sinaliza que os alunos copiem Suzi, Lara, 

Drica e Cláudia pegam o caderno para anotar. As alunos do fundo que estavam resenhado não 

atendem ao pedido da professora e continuam a passar bilhetinho e a trocar risos ))  e essa razão(( 

Vitor abre o caderno e dá uma gargalhada bem alta))... copia Marcelo... e essa razão aqui agora... 

essa razão agora vai ser chamada de Q (( com exceção a Fábio, Davi, Vanderlei e Rony, todos 

copiam)) o A continua a mesma coisa que é o termo... o N é a quantidade... certo? (( com exceção a 

Fábio, agora, os discentes do fundo colocam o caderno sobre a mesa)) 

 

71. Mile: professora que é isso? 
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72. PDM: porque eu tô triste com vocês 

 

73. Mile: é segunda feira... muié 

 

(( risos)) 

74. PDM: tô triste em plena segunda feira um desinteresse desse ... ninguém copiando 

 

75. Cláudia: professora... professora... é o terceiro e quarto horário... tinha que ser primeiro e 

segundo 

 

76. PDM: não existe isso não  

 

77. Alice: fizemos redação quinta e sexta e hoje também... então 

 

78. PDM: eu disse para copiar... se você se nega a copiar vai ficar extremamente em silêncio (( 

direcionando o seu dizer para Fábio que não estava copiando)) 

 

O excerto IV ilustra mais algumas questões concernentes à interação didática. 

Primeiramente, no turno 71, a aluna Mile percebe que a professora não está com uma 

fisionomia muito alegre e indaga à professora a razão. A professora, ao responder Mile, deixa 

claro para a aluna (e também para a turma) seu descontentamento com o desempenho dos 

alunos, bem como sua representação de alunos em sala de aula. 

 Nas palavras de Bakhtin (2006), todo enunciado é prenhe de resposta, desse modo, 

fazendo uso da responsividade da linguagem, duas alunas posicionam-se oralmente e 

apresentam justificativas para o comportamento da turma, sendo:  

i. “é o terceiro e quarto horário, tinha que ser primeiro e segundo” (turno 75);  

ii. “fizemos redação quinta e sexta e hoje também” (turno 77).  

A professora desconsidera totalmente o primeiro argumento (inclusive, já apresentado 

em outra ocasião pela mesma aluna), que versa sobre uma questão particular do grupo,  que é 

a relação com o último horário, necessidade de serem liberados mais cedo e consequente 

dispersão e falta de aproveitamento qualitativo em relação ao conteúdo. Essa questão da 

liberação é um comportamento tão cristalizado oralmente e discursivamente entre os sujeitos 
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da interação,  que se efetivou como uma cultura do grupo. Em relação ao segundo argumento, 

nem chega a posicionar-se, pois,  ao perceber que o discente Fábio não anotava o assunto,  ela 

acaba lhe chamando a atenção e ignora o segundo argumento. 

A grande questão dessa cena é a falta de dialogicidade entre os parceiros de interação, 

talvez, a professora não esteja dando a atenção devida às reivindicações da turma e por isso 

não consiga negociar com eles uma solução que seja benéfica para ambos. A professora 

parece desconsiderar que a sala de aula configura-se como espaço essencialmente dialógico e 

interacional; as regras interacionais  que mantêm e sustentam o gênero aula são, em certa 

medida, ignoradas (Matencio, 2001; Goffman, 2011; Gumperz, 2002; Kerbrat- Orecchioni, 

2006; Erickson e Shultz; 2002).  

 

 

AULA DE MATEMÁTICA- CENA V 

 

146. Fábio: A::: ... então... peri::... peri professora... a razão ali do A1 vezes a razão é dois... no 

caso... porque a razão foi dois aí. 

 

147. PDM:  eu não tô trabalhando com valores agora só com as letras  

 

148. Mile:  não entendi ainda não ... professora 

 

149. PDM:  porque eu quero chegar na formula geral ... quanto vale A2... você entendeu que A2 é A1 

vezes Q?   

 

150. Fábio: Isso aí eu entendi (( a professora está ratificando Mile)) 

 

151. PDM: é um termo anterior vezes a razão... tá escrito aqui 

 

152. Mile: há tá 

 

153. PDM: ok ? vamos fazer a substituição ... essa caneta tem o mesmo valor da outra...eu substituo 
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uma pela outra... não pode substituir? 

 

Coro: pode 

 

 

Nesse excerto da aula de Matemática, registramos um momento de insight discente; a 

euforia de Fábio por estar conseguindo/tentando compreender aquilo que a professora 

explicava, no turno 146. “A::: ... então... peri::... peri professora... a razão ali do A1 vezes a 

razão é dois... no caso... porque a razão foi dois aí.”. Nessa cena, destacamos a necessidade de 

o aluno usar a palavra como instrumento mediador de sua aprendizagem externando para a 

professora qual o raciocínio interior  ele estava construindo. A palavra teve, nessa situação, 

uma função de externalização, ou seja, foi ponte entre a consciência/interior da construção do 

raciocínio do sujeito e o mundo/exterior - a sala de aula (BAKHTIN, 2006).  

Ainda nessa cena, vemos/lemos que Mile está tentando chegar a uma compreensão do 

conteúdo e o faz externalizando suas dúvidas para a professora. Em sua participação oral 

efetivada pela professora e pelos colegas (MODL, 2015), a discente compartilha sua posição 

frente àquilo que estava sendo tematizado – seu não entendimento sobre a questão- e permite 

que a professora reorganize seu projeto de dizer em função de atender à demanda da aluna 

pela compreensão, por isso, no turno 153, PDM usa o recurso da comparação com algo mais 

concreto para que a discente entenda a construção da fórmula matemática.   

Teceremos, agora, comentários analíticos sobre as cenas da aula da disciplina de 

Português. Vejamos:  

 

AULA DE PORTUGUÊS- CENA I 

 

2. PDP:  geNTE... olha... TOda vez que a gente vai fazer um texto (( seis alunas entram na sala e se 

dirigem ao seus lugares de modo discreto)) tem que saber sobre o que nós vamos falar ... olha até 

fofoca só é interessante quando a gente sabe que essa pessoa sabe o conteúdo da história ... então 

assim... para que nós possamos fazer um texto bom a gente tem que ter conhecimento ... nos não 

temos em nossa grade do segundo ano a REDAÇÃO... então eu sei que vocês estão despreparados ... 

mas vocês tem competência... então nós vamos começar a escrever JÁ... no grosso... eu vou dar o 

passo a passo para vocês... então assim... todo mundo sabe que o texto é composto por três partes... 

quais são geNTE? 
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Coro: começo... meio e fim 

 

3. PDP:  começo ... meio e fim é o LÓgico... AÍ é a sequência lógica de ideias ...introdução 

Coro: desenvolvimento e conclusão  

 

4. PDP:  ô::: gente já nem tem marca a ponta do pincel... ô::: eu vô toda animada e não tem material 

(( os alunos estão olhando em direção ao quadro... ninguém anota e no fundo Vitor, Fábio, Davi e 

Rony estão conversando)) vamo lá... a introdução é a apresentação do texto é aquilo que eu vou 

escrever... VAMO LÁ... o que eu vou escrever ... xô apresentar pra você::s(( Fábio vem até a carteira 

de Mile, abaixa-se e conversa algo com ela))... o material que eu recebi... (( pega o material que está 

sobre a mesa em um envelope)) primeiro eu vou avisar que o primeiro que dá uma de engraçadinho 

vai lá pra fora (( enquanto a professora fala isso Fábio se dirige para sua carteira. A turma toda fica 

em silêncio e com olhar desconfiado em direção ao quadro)) VAMO ser sério com o que a gente 

faz... esse projeto do senado é o projeto jovem senador 2017... esse aqui que é o de todo ano que a 

gente recebe ... esse aqui independente da série é de jovens até dezenove anos ... então assim é 

oportunidade ... ISSO vai para o currículo de você::s ... FORA a premicaÇÃO ... ESSE ANO o tema é 

uma coisa que todo mundo conhece (( escreve no quadro))... as meninas que estavam cobrando 

redação EIs a oportunidade ...vamo entender o tema ... O que é Brasil plural? que que é plural? 

 

 

A questão da cultura escolar do grupo, já evidenciada em outras cenas em relação ao 

início da aula, também aparece aqui. A descrição da cena informa que seis alunos chegam 

atrasados e essa chegada é adjetivada como discreta. Vemos nessa adjetivação da transcritora 

um diferencial em relação a outros momentos de registro da chegada dos atrasados, que não 

eram nada discretos. Esse modo silencioso como os discentes chegam deve-se, 

essencialmente, à postura mais rígida que a docente adota com a turma, ao estilo da docente 

(MATENCIO, 2001). 

Teorizamos que a cultura escolar de um grupo é decorrente das práticas intersubjetivas 

efetivadas no dia-a-dia escolar. Essa cena da aula de Português nos dá uma dimensão da força 

de uma cultura constituída por um grupo, visto que, mesmo diante de regras interacionais 

mais rígidas, o grupo não consegue se desvencilhar de sua prática. Nas aulas dessa disciplina, 

já presenciamos momentos em que os alunos, que chegavam depois de quinze minutos de 

tolerância, eram impedidos de entrar em sala (vale dizer que nem sempre eram assim, então, a 

questão não chegou a constituir-se uma regra interacional do grupo, talvez o descumprimento 

se devesse à falta de rigidez quanto à punição). Outro aspecto interessante é a tolerância que, 
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só por existir, já deixa indiciada algumas questões concernentes ao cumprimento dos horários, 

que é bastante característico de nossa cultura e, como a escola funciona como um microcosmo 

da sociedade (COELHO, 2011), não seria diferente dentro dos muros da instituição.  

 

AULA DE PORTUGUÊS- CENA II 

12. PDP: perde mais é menos... o que é que soma para a redação é o meu saber ... o que que eu sei 

sobre isso... CERTO? ... então vamo vê... agora vamo definir o que é esse Brasil plural... o que é um 

Brasil plural... GENTE? E quais são as intolerâncias que a gente tem no que diz respeito a essa 

pluralidade? (( Em sua maioria, os alunos estão com os olhos voltados para a direção da 

professora, mas ninguém a responde)) vamos lá? a gente tem intolerância no Brasil?  ( ) (( ninguém 

responde, alguns alunos abaixam a cabeça)) ... ... ... a gente tem ...ah... a gente tem... intolerância a 

raça?  a raça ou a cor?  

 

Grupo de alunos na frente: Cor ((pequeno grupo da frente responde timidamente)) 

 

13. PDP: a gente pensa assim ... o Brasil é formado de várias raças diferentes 

 

14. Davi: etnias... NÉ...professora?  

 

15. PDP: isso... etnias... exatamente... mas essas etnias aqui até a gente aceita... né? A cor do outro 

eu não vejo tão gritante assim não... agora o que que eu vejo gritante no Brasil... eu vejo gritante no 

Brasil a desigualdade social... porque assim um negro rico cês acham que ele não entra no melhor 

restaurante e porque ele é rico ele é tratado como um rei?  Cês já viram um rico sendo maltratado... 

sendo ele branco... preto... amarelo... roxo, azul? ... NÃO... pode até falar... mas fala pelas 

costas...ou tem alguém aqui que descorda? ((ninguém se posiciona oralmente e continuam a em 

silêncio olhar para a professora. Minutos depois Suzi e Matheus começam a balançar a perna, Suzi 

parece que está impaciente))... ... então o que que eu vejo gritante no Brasil... em primeiro 

lugar...eu... Lurdes...vejo a questão de gênero... você aceitar o outro ou não olhar para ele diferente 

porque ele é homossexual ... isso eu vejo... ou não é assim? ((novamente, ninguém responde aos 

questionamentos. Suzi e Rose se entreolham e trocam sorrisos)) 

 

 

O silêncio como resposta aos questionamentos da professora fica evidente nessa cena. 

Como teorizamos no primeiro Capitulo, o silêncio é uma forma de participação muito 

frequente na sala de aula, e a aula de Português, escolhida para análise, é um bom exemplar 

disso. Chamamos atenção, nesse recorte, para o silêncio coletivo da turma frente aos 
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questionamentos feitos. A professora tenta distribuir a palavra em um padrão de interação 

IRA, mas não consegue o engajamento dos discentes na resposta. Afirmamos, em 

consonância com nossa vivência, que o (re)agir dos discentes parece deixar instanciada uma 

resistência da turma em se posicionar, acreditamos que isso se dá em função da relação 

estabelecida entre professor e aluno (a cena faz inferir que a relação é dialógica, mas nossos 

registros de diário de campo e até mesmo a posição dos discentes dizem o contrário. A 

presença da câmera interferiu no modo da docente conduzir a interação).  

É saliente que, mesmo o grupo não se posicionando oralmente, algumas respostas não 

verbais ficam entrevistas como o balançar das pernas demonstrando impaciência; os 

entreolhares e sorrisos foram trocados timidamente indicando, talvez, concordância e/ou não 

em relação ao que está sendo dito. As relações que se dão em torno do silêncio são opacas e, 

embora tenham condições de produção, essas mostram-se de difícil apreensão, em virtude da 

infinidade de razões que podem motivar a posição de silenciar (LAPLANE, 2000; 

ORLANDI, 2002). A relação construída com o grupo durante a vivência etnográfica nos 

fazem conjecturar que se trate de resistência.   

 

AULA DE PORTUGUÊS- CENA III 

 

15. PDP
18

: outro dia eu fiquei assim chocada porque eu perdi o sono e::: tava ...fiquei rodando os 

canais na televisão e tome-lhe programa evangélico e  aí tinha um pastor dizendo que ele 

conseguia... alguém já ouviu falar isso? Salvar um... um...  fazer um gay voltar a ser homem... isso 

existe? 

 

16. Lara: existe ((diz balbuciando)) 

 

((Ninguém se posiciona oralmente. Suzi e Rose microinteram baixinho, outros alunos, embora em 

silêncio, olham para as direções mais diversas, carteira, chão, teto, unha, caderno e alguns poucos 

ainda estão com os olhares direcionados ao quadro)) 

 

17. PDP: então trata a questão de gênero como questão de saúde 

 

 

                                                             
18

 Continuação do turno da cena I 
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A chave de leitura da cena dois está no modo com a professora aborda a discussão em 

sala. A falta de um referencial teórico comum para guiar uma discussão tão delicada, 

considerando o atravessamento dos discursos sociais, religiosos, médico e a fala ser baseada 

no senso comum e na percepção da professora, pode ser uma explicação para o desconforto 

dos alunos para posicionarem-se oralmente e audivelmente, como o balbucio capturado pela 

câmera ilustra e também as sinalizações não verbais como: a microinteração baixinha, os 

olhares em direção à carteira, chão, teto, unha; são indícios que apontam para o desconforto. 

O dizer de Lara evidencia, porém, que ela acredita naquilo que a professora, de algum modo, 

criticava e resolve deixar registrada, no mínimo, para ela, sua posição, uma vez que não toma 

a palavra de modo audível para todo o grupo. 

 

AULA DE PORTUGUÊS- CENA IV 

 

((A professora está escrevendo a redação no quadro. Apenas quatro alunos anotam, os demais 

direcionam seu olhar para o quadro vez ou outra e microinteram baixo))  

 

...PRONTO... construímos a introdução... quem concorda? ... quem quer acrescentar alguma coisa? 

(( nenhuma resposta oral))a introdução foi dali “ intolerância é a não aceitação do que nos é 

diferente  é não ter paciência e a compreensão de que o outro tem os mesmos direitos que nós”.... 

em algum momento eu coloquei eu acho?  ((Marcelo balança a cabeça em sinal negativo)) ... eu 

acho... eu penso em redação não existe... CERTO?  Apresentei aí para falar de intolerância o que é 

intolerância ... AGORA vamos entrar no texto... vamo vê agora ... agora sim eu vou pegar daqui ... 

olha só a minha margem imaginária... tá gente?  

 

(( professora escrevendo a redação no quadro. Enquanto isso os alunos se mexem na cadeira de 

uma lado para o outro, bocejam, três alunos no fundo estão com seus celulares discretamente na 

mão- Fábio, Júlio, Rafael e também Rodrigo que está com os olhos atentos a algo que Fábio faz 

com o aparelho- as microinteração secundárias começam a aumentar, principalmente no fundo – 

Davi, Rony e Rafael parecem microinterar em torno de algo que Rafael mostra no celular- apenas 

três das cinco alunas que estavam  com o caderno aberto sobre a carteira anotam- Taty, Alice e 

Cristiane. Os alunos da frente, alguns conversam mais timidamente outros ficam com o olhar 

vagando em várias direções da sala. Lara a essa altura tira o esmalte da unha, Marcelo vira-se 

para traz para conversar com os colegas Cássio e Gustavo. Thiago mostra para Cláudia algo em 

seu celular e eles começam a conversar. Rose e Suzi  conversam discretamente. Vitor copia algo em 

seu caderno, mas como não se volta para o quadro para olhar, isso indica que não faz anotações 

sobre a aula)) 
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19. Drica: que horas são? 

 

20. Rita: vinte para às dez 

(( Lara fica apreciando as unhas por um bom tempo... seu olhar está perdido na cor vermelha de 

seu esmalte. As microinterações aumentam de volume, começa um zumzumzum na aula. Após sete 

minutos anotando a professora enuncia)) 

 

21. PDP: gente:: pensei que vocês iam ficar atentos e pelo menos copiando pra vê se a gente... 

porque depois vocês podem usar isso aqui como espelho... tá  (( Apenas Suzi, Rose e Sandro pegam 

o caderno depois disso, a microinteração continua e aumenta gradativamente de volume e Lara, 

agora, tira o esmalte da unha, não direciona mais o olhar para o quadro mesmo sentando-se na 

primeira fileira, quase colada no quadro)) 

 

 

A cena três ilustra que a grande maioria dos discentes está dispersa e usa o momento 

da aula para conversar, recostar/deitar, usar o celular, percorrer a sala com o olhar, admirar o 

esmalte da unha, enquanto somente quatro discentes anotam a proposta de redação que está 

sendo redigida pela professora no quadro.  

Essa postura é decorrente do modo como a docente conduz a interação. A estratégia 

metodológica de registro no quadro utilizada pela docente, sem nenhuma sinalização de 

objetivos ou de relevância, mostra-se problemática, visto que, ao final da aula, os discentes 

fotografam o quadro em apenas alguns segundos, sem saber do que realmente se trata aquilo 

que está escrito e provavelmente não dedicarão tempo para ler aquilo que foi fotografado, 

enquanto a professora passou 50 preciosos minutos copiando. Outro fator é o não 

monitoramento da atenção e engajamento da turma durante a atividade, que poderiam ser 

feitos, como exemplifica Kerbrat- Orecchioni (2006) , por meio de sinais como: i- orientação 

do corpo; ii- o volume da voz; iii- a direção do olhar; iv- usando elementos captadores, como 

hem, né, sabe. Assim, a razão que explica o não engajamento da atenção dos discentes, nessa 

cena, parece ser potencializada pelas estratégias metodológicas usadas pela docente para gerir 

o encontro.  

 

AULA DE PORTUGUÊS- CENA V 
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25. PDP:  Vamo discuti o texto?(( assim que a professora enuncia os alunos param de microinterar e 

ficam olhando na direção do quadro/professora, poucos anotam.)) Olha só... aí eu coloquei pra vocês 

a introdução... desenvolvimento um ... dois... três... quatro... esse aqui cinco parágrafo TÁ? Esse aqui 

é a conclusão ... eu que errei aqui... VAMO lá... vamo ler o texto... então AQUI a gente viu que a 

gente tá fazeno um comercial “ intolerância é a não aceitação do que nos é diferente  é não ter 

paciência e a compreensão de que o outro tem os mesmos direitos que nós... o Brasil é caracterizado” 

OLHA AQUI “ pela diversidade a partir de várias raças... credo e etnias desde o seu nascimento “ 

LEMbrando que fomos colonizados por índios... NÃO... chegamos aqui e já encontramos os índios... 

fomos colonizados pelos portugueses mais vieram franceses... vieram ingleses... nós temos colônia 

alemã no Sul... nós temos um bairro só de japoneses em São Paulo que é o bairro da Liberdade...então 

assim... nós temos várias raças diferentes... nós temos brancos... nós temos pretos... amarelos ... preto 

não que preto é cor... negros... NÉ? VAMo LÁ... “ entretanto ainda se pode verificar um ranço de 

colonialismo no país quando se refere... por exemplo... a questão racial” PRENTA ATENÇÃO, 

PORQUE eu peguei essa questão pra falar de tudo “ o loiro de olhos claros ainda tem preferência em 

relação ao negro e esse estampa e fundamenta as indicativas que dizem respeito a violência, 

analfabetismo e com menores chances de ascensão social” CONcorda comigo? (( nenhuma resposta 

oral )) VAMo lá... “ ainda em referência ao negro a religião trazida por esse grupo racial também é 

fruto de descriminação... umbanda é denominada de macumba ... sinônimo de feitiçaria e todos os 

rituais são rechaçados por grande parte da sociedade” AQUI eu já falei daqui ( ) a gente escolhe um (( 

aponta algo no quadro)) “ mas ser negro ... umbandista e ser homossexual é correr risco de vida já 

que a questão de gênero é de um atraso absurdo em nossa cultura” FALEI SOBRE O QUE? 

GÊNero... Vamo lá “ o homossexual é tratado como doente e expurgado... e muitos casos... pela 

própria família ... RAça... COR... GÊNero... só não são mais relevantes quando nos referimos a 

questão da desigualdade social que acentua essas discrepâncias ... ninguém acredi faz bullying com 

uma pessoa bem sucedida” VAmo lá pra conclusão “ quando os governos investirem em políticas 

públicas de qualidade voltadas para a educação todos esses índices serão minimizados ou sanados... 

pois um país justo é formado por pessoas que se respeitam” QUAL foi a solução que eu dei para esse 

problema ? QUAL foi a solução que eu dei para esse problema ? investimento EM QUE? EM? (( 

ninguém se arrisca a responder)) EDUCAÇÃO... então aqui eu tenho a introdução... falei sobre 

intolerância aqui no final... e a solução pra isso que é uma questão de educação ... GENte não tem 

como a gente::... a gente tem que aprender outro detalhe da:::  redação que é a delimitação do tema ... 

eu falei primeiro sobre a impessoalidade... tem alguma coisa aí que eu disse que eu acho?  

 

Coro: não 

 

26. PDP:  NÃO... tem o CONhecimento (( o sinal bate e a professora continua falando))... a 

translineação é ajustada ... olha só (( os alunos já guardam o material )) olha o texto... só esse aqui 

quando que faltou aqui... por isso eu botei uma ( ) só pra aproveitar o quadro (( os alunos já estão 

desinquietos, guardaram o material e alguns já caminham pela sala )) então assim eu botei o 

esquema... introdução... desenvolvimento e conclusão... sequência lógica de ideia e a delimitação do 

tema... ou seja ... eu vou pegar só aquilo que eu conheço para trabalhar ... QUERO A DE VOCÊ 

PARA A PRÓXIMA AULA. 
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27. Rita: Ah professora 

 

28. PDP: AH professora:? (( nessa altura, quase todos os alunos já estão de pé e caminham na 

direção da porta. Mile e Vanderlei tiram fotos do quadro ao sair)) 

 

29. Cássio: qual é o tema? 

 

30. PDP:  MESmo tema... uai... cês pediam tanto aula de redação... tá reclamando de quê? 

 

31. Cássio: eu nunca pedi nada 

 

32. Cristiane: mesmo tema? 

 

33. PDP: Isso 

 

34. Sandro:  PROfessora::.. vale quanto? 

 

35. PDP:  OLHA pra isso (( fala direcionando o olhar para mim)) .. vale uma viagem pra Brasília (( 

poucos alunos ainda estão na sala)) gente aquele mesmo esquema ... VAMO pela definição  ( ) ... 

gostaram da aula ? (( Rodrigo responde humrum   a professora. Professora guarda o material e 

depois sai da sala)) 

 

 

A cena V da aula de Português é marcada por: turnos grandes da professora e pouca 

interação oral dos discentes, mesmo quando solicitada sua participação. Outra questão que 

aparece de modo bem notório é o celular como instrumento para registro das anotações. Ao 

final dos cinquenta minutos da aula, em que a professora passa copiando uma tarefa no 

quadro, os discentes simplesmente fazem uso de seu dispositivo tecnológico e tiram uma foto 

e partem para o pátio, pois já é hora do intervalo. Focalizar nesse aspecto parece-nos relevante 

para pensarmos como as mudanças da sociedade podem influenciar a sala de aula e como os 

professores precisam estar abertos a essas inovações para readequarem, se preciso, suas aulas. 
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Na cena, é notório que os cinqüenta minutos de aula não foram tão significativos como 

deveriam ser, isso porque a estratégia utilizada foi inadequada e não estimulou um 

engajamento e a constituição de uma experiência significativa para a turma. Como discutimos 

no capítulo teórico, pensar na constituição da experiência significativa para o eu e o nós é de 

suma importância para que um processo atento e engajado aconteça na aula, já que atenção, 

experiência e aprendizado são processos bastante articulados. 

 Outro aspecto que merece destaque é o questionamento feito no turno 34. 

“PROfessora::.. vale quanto?”. A questão prova/nota medição está tão imbricada nas relações 

aluno/aula/ objeto de ensino que essa é uma questão recorrente nas aulas. A avaliação é 

discursivizada como valendo mais do que o aprendizado em si, aí vemos a necessidade dessa 

questão ganhar uma ressignificação dentro do espaço escolar.  

Passemos para a próxima subseção em que continuamos a tematizar aspectos da sala 

de aula, agora, sobre uma perspectiva imagética, utilizando os frames com recortes de 

instantes de interação vivenciadas em sala de aula. 

4.6 Frames de sala de aula 

 

Lançamos mão de recursos visuais e apresentamos frames de aula das três disciplinas 

em estudo - Português, Inglês e Matemática- que ilustram de uma perspectiva distinta, 

aspectos já sublinhados na análise das cenas de aula transcritas. Frisamos que os frames foram 

escolhidos por parametrizar nossos interesses de pesquisa, por ilustrarem imageticamente 

aspectos que consideramos pertinentes para o desenvolvimento analítico do estudo, bem como 

por possibilitarem a identificação de elementos que contribuam para a resposta à nossa 

pergunta de pesquisa. 

  Figura 11: Frame da Aula de Inglês- cultura escolar em tela 
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Conforme mencionamos nas cenas de sala de aula, uma questão recorrente nos últimos 

horários (como é o caso desse registro da aula de Inglês) é a quantidade de alunos que chegam 

atrasados e acabam interferindo no desenvolvimento das atividades pós-intervalo. Como bem 

a imagem ilustra, seis alunos acabam de entrar em sala, de modo não muito discreto, sendo 

que já haviam se passado quase 5 minutos de aula. A foto evidencia, assim, aspectos 

relacionados ao agir, aqui registrado no modo como os alunos se portam, movimentam no 

espaço físico da sala de aula, um traço de comportamento que integra a cultura escolar do 

grupo pesquisado nas três disciplinas em análise.  

Compreendemos que as relações intersubjetivas construídas e significadas dentro da 

instituição escola e mais especificamente em sala de aula pelos sujeitos que efetivam esse 

espaço – professores e alunos, figuram como traço da cultura escolar daquele grupo 

específico. Então, nessa cena, estamos diante de um registro de uma legítima situação de 

cultura escolar do grupo em questão(POL, HLOUŠKOVÁ, NOVOTNÝ; ZOUNEK, 2007; 

MODL, 2015; SILVA, 2016).  

Um caminho para a leitura dessa cena ilustrada no frame parece ser o modo como os 

alunos significam/representam a pontualidade. Ao compreendermos que a escola funciona, 

em termos de operacionalização, como mais um espaço social em que o sujeito convive, 

percebemos que traços de outros espaços de convivência serão também traços da escola, 

sendo assim, a relação não pontual característica de outros espaços será também vivenciada 

na escola, até porque a escola configura-se como um microcosmo social que reflete e refrata a 

realidade vivida dentro e fora dela (COELHO, 2011). 

Figura 12 – Frame da aula de Inglês- (re)agir de S3 (Suzi) frente à demanda de PDI 
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As imagens 12A e 12B elucidam a resistência verbal e não- verbal da aluna Suzi. Em 

12A, destacamos que sua participação verbal configurou-se como uma entreparticipação, já 

que seu dito foi desconsiderado tanto pela professora, que continua sua explanação, quanto 

pelos colegas, que pegam o material empenhadamente. Em 12B, por sua vez, vemos a 

resistência não-verbal da aluna frente às demandas da professora de inglês (PDI). É 

significativo salientar que a posição da discente em 12A e em 12B não foi pela professora 

percebida/comentada em nenhum dos momentos. Nesse excerto, podemos atualizar nossa 

discussão sobre a atenção do professor como mercadoria valorizada em sala, já que se a 

professora conseguisse distribuir melhor sua atenção aos sujeitos da interação, provavelmente 

a resistência insistente da aluna teria sido notada (MERRIT, 1982).  

Figura 13: Frame na aula de Inglês - reação dos colegas à participação de S29 (Davi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentamos aqui essa imagem para sublinhar o comportamento dos discentes Tito, 

Vitor, Rose e Cristiane, na cena destacados, em relação à participação do colega Davi. Como 

descrevemos na cena II da aula de Inglês, o discente Davi, de modo muito autoral, se 

posiciona, e seus colegas mais próximos o desencorajam com os risos e o deixam 

desconfortável na cena, o que pode contribuir para inibir futuras participações de Davi, bem 

como afetar possíveis iniciativas de participação oralizadas de outros alunos.   

Em relação ainda a esse frame, é notório que, enquanto os colegas do fundo mais 

próximos a Davi se dispersam, os que estão sentados mais a frente, como a cena ilustra, 

continuam a fazer a atividade sem nem mudarem a direção do corpo. Essa ação cheia de 

significados pode estar relacionada ao grupo não querer fazer parte da interação que ocorria 

no fundo, por não aprová-la e, por isso, decidir continuar a feitura da atividade com empenho.  

Vitor 

Davi 

CristiRose Tito

o 
Cristiane 
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Vemos, no frame 13, que, em sala de aula, a atenção e a desatenção concorrem, visto 

que enquanto uns optam por direcionar sua atenção de modo jocoso para a participação de 

Davi (essa direção da atenção, pela proximidade de alguns, pode ter ocorrido de modo 

involuntário),outros optam por manter sua atenção direcionada para a atividade em curso. 

Considerando que o riso chame bastante atenção – involuntariamente- o fato desses alunos 

conseguirem manter-se empenhados na tarefa exemplifica, aqui, um momento de direção 

voluntária da atenção.  

 

Figura 14:Frame- momento de direcionamento da atenção dos discentes na aula de Inglês 

 

O frame 14 registra um momento de explanação do conteúdo em que os alunos estão  

atentos e engajados ao objeto de ensino da aula e isso é manifesto pelas pistas não verbais, 

tais como:  

i- a direção do corpo voltado para o quadro,onde a professora explica o assunto;   

ii- os olhares fixos na direção do quadro/ explanação;  

iii- as expressões faciais demostrando atenção para o que estava sendo dito;  

iv- a anotação feita por alguns.  
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Esses sinais não-verbais visíveis na cena dão-nos pistas sobre a participação ativa dos 

discentes nesse instante de interação. A postura atenta dos discentes na direção do objeto de 

tematização da aula é perceptível no alinhamento, gestos e movimentos corporais dos 

participantes em relação ao que é dito (PHILIPS, 2001; GOFFMAN, 2002). 

Figura 15: Frame-PDI  realizando atividade com monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui, no frame 15, temos mais um momento em que a atenção pode ser percebida por 

sinais não verbais da interação. As setas vermelhas na figura fazem menção ao alinhamento 

do corpo dos discentes, sendo direcionadas para a anotação no caderno  e, como vemos na 

imagem,  todos fazem a atividade; não houve registro de nenhum aluno que fotografou o 

quadro (e não há proibição quanto a isso), isso deve-se às regras interacionais/aos contratos 

sociais constituído(a)s pelo grupo em relação a essa atividade. 

 O diferencial desse frame é  a figura da docente caminhado pela sala e fazendo o 

monitoramento da realização da atividade. Essa estratégia utilizada pela docente contribui 

para que os discentes signifiquem melhor a atividade de anotação, para que a experienciação 

da atividade se dê de modo diferente, já que a atenção da professora, no momento de 

monitoramento, está sendo distribuida a todos, o que facilita, por exemplo, que dúvidas sejam 

esclarecidas quanto aos objetivos dessas anotações. Ainda no que tange a esse movimento 

feito pela professora, vale salientar que isso só é possível porque ela não passa a aula 

anotando, ela usa de seus recursos tecnológicos (computador e data-show), visível na cena em 
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sua mesa, para apresentar o assunto e, logo em seguida, eles anotam o slide. O grifo no 

pronome seus é para destacar que os recursos não são da escola, a escola tem apenas um e, 

como a demanda é muito grande, fica difícil usar o recurso tecológicos da escola; por isso, a 

professora comprou seu próprio material. Essa falta de recursos coloca em cheque a 

precariedade de nosso sistema de ensino. 

As imagens que se seguem são da aula de Matemática e ilustram o não engajamento 

na atenção das alunas Suzi, Lara, Cláudia e Drica. Vejamos:  

Figura 16 A: Frame da aula de Matemática- não engajamento da atenção de S3 (Lara); S4 (Suzi); S27 

(Cláudia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 B: Frame da aula de Matemática- Não engajamento da atenção de S3 (Lara); S4 

(Suzi); S27 (Cláudia) e Drica (S10) 
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No instante dos registros dessas duas imagens (16 A e 16B), a professora fazia uma 

explanação no quadro sobre o objeto de ensino PAPG, enquanto as alunas Suzi, Lara, Cláudia 

e Drica, pela postura corporal de debruçar-se sobre a mesa, demonstram ter perdido o 

engajamento na aula, pois decidem não direcionar mais sua atenção, via olhar, para a 

explanação que, por ser feita no quadro, requeria o agenciamento do olhar para o 

acompanhamento da referenciação didática em curso. Arriscamo-nos a dizer, em função da 

visualização da cena, e também da convivência com o grupo, que o não engajamento da 

atenção poderia ser explicado pela não compreensão do conteúdo, somado ao modo de 

didatização da professora Célia, que não parece levar em conta a resposta não verbal das 

alunas, indicativa de incompreensão. Nossa posição é também ratificada pelo comportamento 

de Fábio que, por conseguir compreender o conteúdo (frame abaixo) , está totalmente atento e 

engajado na interação principal. Na figura, vemos indícios da direção do corpo e olhar que 

apontam para esse engajamento.  

 

Figura 17: frame da aula de matemática que marca o insight de Fábio e a participação de Mile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              17A          17B 

Em concordância com Faraco (2009, p. 42) , acreditamos que “compreender não é um 

ato passivo, mas uma réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição”. Assim sendo, 

vemos no insight e tomada de posição de Fábio a responsividade da linguagem funcionando 

Drica 
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em sala.  Como vemos na figura, Fábio lança mão da palavra como instrumento em potencial 

na sala de aula e externaliza para a professora sua compreensão sobre o assunto em discussão, 

uma ação que marca o engajamento de atenção de Fábio durante toda a explanação do 

conteúdo.  No tocante a 17 B, vemos também uma tentativa de Mile (aluna circulada na cena) 

de chegar à compreensão do conteúdo. O alinhamento corporal e a expressão facial, tanto da 

aluna ratificada na cena quanto daqueles que estão próximos a ela, registram o esforço dos 

discentes para chegarem a uma apreensão do objeto de ensino em discussão na aula.  

Da aula da disciplina de Português, apresentamos as imagens que se seguem. Na 

primeira, trazemos uma ilustração do momento em que a professora de Português produzia no 

quadro uma proposta de redação. Como descrevemos na análise da cena de aula III de 

Português, e a imagem abaixo demonstra, poucos alunos anotam e a grande maioria volta sua 

atenção para as mais distintas coisas e pessoas na sala e, ao final da aula, como a terceira 

imagem da sequência mostra, pegam o celular e tiram, em segundos, uma foto do conteúdo 

registrado nos 40 minutos de aula. Vejamos: 

 

Figura 18:Frame da aula de Português- microinteração e desatenção em foco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18A                    18B      18 C 

A microinteração, nas sequências 18A, 18B e 18C, é resultante da falta de 

monitoramento dos sinais de engajamento da professora e também dos alunos durante a 

atividade de registro no quadro. Segundo Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 9-10), quando existe 

falha dos ouvintes, aquele que está com a palavra tem de multiplicar os fáticos (aumento da 

intensidade da voz, retomadas, reformulações) e, a seu turno, quando a falha é daquele que 

Cristiane 

S22 
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fala, quem ouve deve multiplicar os reguladores verbais ( hum, sim, certo) e não- verbais ( 

franzimento de testa, de sobrancelhas, mudança de postura). Os reguladores significam, 

segundo a autora, “estou te acompanhando, temos um problema de comunicação”.  Ainda de 

acordo ao raciocínio da autora, os fáticos e os reguladores harmonizam os comportamentos. 

Atualizando essa teorização para nosso frame em análise, podemos afirmar que tanto o falante 

quanto o ouvinte estão falhando e, como resultado, temos uma situação de comunicação 

desajustada e não significativa para os sujeitos que vivenciam essa situação.  

Sublinhamos, no frame 18A, a aluna Cristiane, que destoa de todos os colegas, pois ela 

está com o caderno sobre a carteira e faz anotações regulares sobre coisas que a professora 

pontua e também a ratifica por meio do olhar. Ochs (1979, p.3) defende que o contato visual é 

uma estratégia importante para lidar com a atenção e configura-se como um movimento de 

monitoramento do engajamento na interação. A postura assumida por S22 na cena em 

questão, bem exemplifica essa teorização.  Segue-se o frame 19. 

 

Figura 19: frame- O redimensionamento da atenção dos alunos para a enunciação de PDP  

 

 

 

A figura 19 ilustra o momento em que a professora termina de copiar a redação no 

quadro e pede atenção dos discentes. Vemos, em comparação ao frame anterior, que os 

discentes se voltam para o dizer da professora porque ela os ratifica na interação.  O 
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redimensionamento da atenção discente é decorrente do requerimento da docente e isso marca 

a importância dos sinais de monitoramento, engajamento e distribuição da atenção durante a 

aula.  

Os frames foram aqui apresentados por substanciarem sutilezas (entre)vistas em  nosso 

espaço de pesquisa, bem como por propiciarem uma visualização mais acurada sobre as 

descrições feitas nas análises das cenas.  Na próxima seção, lançamos mão da triangulação 

feita a partir de redes de dizeres dos sujeitos em comparação com frames de comportamentos 

dos mesmos sujeitos, visando perceber sutilezas que apontem para a movência discursiva do 

sujeito em relação ao seu dizer e fazer em sala de aula e, logo em seguida, tecemos 

considerações sobre as análises realizadas intentando, pois, traçar um ponto de convergência 

entre as discussões. 

4.7 Triangulando os dados 

Como teorizamos no capítulo metodológico, triangular é uma técnica que traz valiosas 

contribuições para a pesquisa, pois, ao mobilizar diferentes ângulos para cotejar os dados, 

enriquecemos e conferimos mais rigor metodológico ao estudo. Em consonância com 

Zappellini e Feuerschütte (2015, p. 253), afirmamos que existem vantagens no uso dessa 

técnica, sendo uma das principais, a postura do pesquisador, que “ao definir-se pelo uso da 

triangulação, frequentemente [...] precisará revisar os seus conceitos e a forma de fazer a 

pesquisa”. Desse modo, investir na triangulação de dados é um movimento que refina a 

pesquisa e, apostando nisso, fazemos uso dessa técnica e apresentamos uma montagem de 

redes de dizeres com posições discursivas dos sujeitos em relação a frames de comportamento 

do mesmo sujeito, com vistas a cruzar posições e deixar entrevisto pontos de convergência e 

movência dos dizeres que corroborem para maximizarmos nossa compreensão sobre o 

fenômeno em estudo.  

Escolhemos, como exemplares de posições discentes, os dizeres de Fábio (S2), Suzi 

(S3), Lara (S4) e Cristiane (S22) como representantes dos agrupamentos baseados nos 

estereótipos de alunos participativos, silenciosos, dispersos, atentos e engajados e revisitamos 

suas respostas à (P1), (P2), (P4), (P8), respectivamente: 

i. Ser um bom aluno(a) requer participação e engajamento/interesse na aula? Justifique ;  

ii. você se considera um aluno(a) participativo(a) e engajado(a) na aula?  Justifique; 

iii. como você acredita que mostra para os seus professores que está ou não 

engajado/interessado na aula?;  
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iv. liste razões que contribuem para que você fique desatento(a) e desinteressado na aula.  

Após a releitura dessas respostas, cruzamos as posições discursivas com frames desses 

sujeitos em interação na sala de aula. Vejamos abaixo, na figura 20, os dizeres de S2 em 

relação a seus frames de comportamento 

  Figura 20- Posições discursivas de S2 em relação a frames de seu comportamentos  

em sala  

 

 

 

 

Revisitamos, na figura 20, o perfil interacional do sujeito Fábio (S2) e vimos também 

recortes de participação do sujeito em sala de aula. Sublinhamos, primeiramente, nos dizeres 

de S2, a P1 e a P2, o destaque dado por ele ao sujeito aluno, tendo papel ativo quando 

perguntado sobre a participação em termos mais amplos (importância da participação) e mais 

restritos (sua participação). Segundo ele, participar requer responsabilidade, o que está 

condicionado ao querer do sujeito. S2 atribui ao eu a tarefa de se engajar e participar.  

No frame,vemos S2 assumindo papel ativo ao exteriorizar sua compreensão para a 

professora, o que percebemos também, por meio dos sinais de engajamento/monitoramento da 

atenção verbais e não-verbais - a postura do corpo e a direção do olhar a atenção/engajamento 

Fábio (S2) 
PERFIL INTERACIONAL: Senta-se no fundo 

da sala, participa muito, tanto da interação 
principal quanto da secundária. Sua atenção 

funciona de modo dividido e alternado. 

P1- Sim, pois 
o aluno 

precisa ser 
responsável 

por seus 
estudos. 

P2- Quando 
quero sim, 

pois preciso 
ser mais 
calado. 

P4- Fico 
quieto e 
presto 

atenção 

P8- Quando 
converso 

com meus 
colegas 

respostas ao 
questionário 

discursivo 

  

 

 

S2 externaliza para a 

professora sua 

compreensão sobre o 

assunto em discussão, 

uma ação que marca 

seu engajamento e 

atenção durante toda a 

explanação do 

conteúdo.   

A postura do corpo e 
a direção do olhar 
marcam a 
atenção/engajamento 
do discente na 
imagem.  
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do discente nas imagens (KERBRAT- ORECCHIONI, 2006). É possível afirmar que, nos 

frames de comportamento, o sujeito ilustra em ação o que ele marca em seu dizer como 

responsabilidade e querer participar. 

Nas respostas à P4 e à P8, S2 afirma que demonstra atenção ficando quieto e destaca a 

necessidade de ser mais calado, essa última afirmação acreditamos que se deve ao perfil 

interacional do aluno, que é bem ativo, tanto na interação principal quanto na secundária. S2 

enuncia um pré-construído de que estar em silêncio é sinônimo de estar atento/engajado. 

Vimos, nas análises, principalmente nas das aulas de português, que esse pré-construído não 

se sustenta. Ao responder à P8, o aluno elenca a microinteração secundária como principal 

razão para sua falta de atenção em sala. Segundo o que S2 afirma, ao responder a essas duas 

questões, na imagem em que ele aparece olhando na direção do quadro de modo bastante 

concentrado, ele está dando uma demonstração de atenção para a professora, pois está 

“quieto” e sem microinterar.  

Ao cruzarmos o posicionamento de S2 com frames de seu comportamento em sala de 

aula, percebemos que o sujeito atribui valor ao papel ativo do eu em termos da participação  e 

isso o leva a comporta-se de modo ativo, monitorando sua atenção em muitos momentos, 

como os exemplificados na imagens, por meio dos sinais de engajamento verbais e não-

verbais. Essa ação de S2 deixa evidenciado que a valoração/representação que o sujeito tem 

acerca da escola, do agir na escola, orienta sua ação nos instantes de interação. O 

posicionamento de S2 frente às questões do questionário discursivo são, em muitos 

momentos, perceptíveis em seu agir em sala.  Vejamos, na figura abaixo, as respostas da aluna 

Lara juntamente com frames de seu comportamento em instantes de interação em sala de aula.  

 Figura 21- posições discursivas de S4 em relação a frames de seu comportamento em 

sala         
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Aqui na figura 21, colocamos em destaque a aluna Lara, cujo estereótipo é de aluna 

dispersa. Nas respostas dadas pela aluna às questões em análise, vemos que ela marca, de 

modo genérico, a importância da participação em seu dizer e, mesmo marcando a necessidade 

de “ter interesse nas coisas”, ela firma que não se considera interessada. Ao ser questionada 

sobre modos de demonstrar atenção, ela alega que o faz pelo “jeito que fica na sala”/ “na 

minha”, novamente aparece no dizer discente o pré-construído de que estar em silêncio 

relaciona-se a estar atento/engajado. Em relação às razões que a levam a se desatentar, Lara 

argumenta que isso deve-se à postura docente, quando usa slides de modo demasiado e 

quando “nada faz só fala e fala”.  

Ao colocamos em face os dizeres da discente com os recortes de sua participação, 

percebemos, mais uma vez, a força da representação/valoração que os sujeitos carregam 

consigo, pois, mesmo S4 argumentando que é necessário ter interesse, ela o faz de modo 

genérico e não atribui ao eu o compromisso de se empenhar na/para participação. O modo de 

S4 se posicionar discursivamente impacta no seu agir empírico como o vemos nos frames em 

que a discente aparece não tão engajada como seria o esperado na interação didática. 

Lara (S4) 

PERFIL INTERACIONAL: Senta-se na frente. É uma aluna 
dispersa em alguns momentos da interação e é também 
silenciosa. Sua atenção configura-se como sustentada. 

Essa aluna tem muita dificuldade na disciplina de Matemática. 

P1- Sim 
requer 
muito por 
que temos 
que ter 
interesse 
nas 
coisas. 

P2- Não 
me 

considero 

P4- Pelo 
geito que 
fico na sala 
eu acho 
porque fico 
muito 
despersa na 
minha. 

P8-Aulas com 
muitos eslaides 
e falatório que 
o professor 
fala demais e 
não faz nada 
só fala e fala 

respostas ao 
questionário 

discursivo 

S4 não está direcionando seu olhar 
para o quadro ( não está 
ratificando a professora) e, embora 
esteja com o caderno na carteira, 
não faz qualquer anotação.  

Ausência de 

sinais de 

engajamento de 

atenção no olhar 

perdido na cor 

vermelha do 

esmalte. 
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As cenas de S4 em análise colocam também em cheque a questão dos sinais de 

engajamento/monitoramento que teorizamos a partir de  Kerbrat- Orecchioni (2006). O modo 

como S4 está posicionada empiricamente em sala permite-nos conjecturar sobre sua 

atenção/engajamento na interação didática em curso. Como discutimos na análise das cenas 

de sala de aula, existem razões que acreditamos impactar no agir de S4 nos dois frames em 

questão. O primeiro, por ser um registro da explanação feita pela professora de matemática, 

acreditamos que o não engajamento aí seja resultante da falta de compreensão, tendo em vista 

as dificuldades da discente com a disciplina. O segundo frame é um registro feito na aula de 

português em um instante de não monitoramento da atenção feito pela professora, então, 

como resultado da falta de monitoramento da docente, os alunos se dispersaram.  

Segundo Kerbrat- Orecchioni (2006), os sinais de engajamento visam corrigir 

falhas/problemas na comunicação, bem como assegurar a compreensão e escuta do ouvinte e, 

como não foram efetivamente atualizados pela docente e pelos discentes, isso resultou de uma 

falha de comunicação na aula. 

 

Figura 22- Posições discursivas de S3 em relação a frames de seu comportamento  em sala                

 

  

Suzi (S3) 

PERFIL INTERACIONAL: Senta-se na fileira da 
frente, está sempre com a cabeça baixa sob a carteira. 
Conversa pouco com os colegas próximos, ela é 
silenciosa e sua atenção se configura como 
sustentada.   

P1-Sim.  
Por que 
sem isso 
não 
aprende 
nada. 

P2- sim 

P4- 
Prestando 
atenção e 
cumprindo 
os deveres 

P8- Alguma 
coisa que vou 
fazer depois 
ou que eu fiz e 
é bom ou 
coisa ruins 
também na 
minha vida 
pessoal. 

respostas ao 
questionário 

discursivo 

postura 
recorrente 
da aluna 

A atenção 

sustentada 

da discente 
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 Na  figura 22 acima, trazemos informações referentes à aluna Suzi, aluna silenciosa e 

de atenção sustentada, que se senta nas fileiras da frente. Nessa figura, vemos um contraste 

entre os frames de sala de aula e as respostas de Suzi. Ao responder P1, Suzi reconhece a 

participação/interesse/engajamento como importantes no processo de aprendizagem e justifica 

sua resposta afirmando que isso é  essencial para que haja aprendizagem. Ao ser perguntada 

sobre sua participação, Suzi afirma que se considera participava; os nossos registros em diário 

e em imagens, porém, opõem-se a essa afirmação. Em P4, Suzi aponta modos de demonstrar 

atenção para o professor, sendo o primeiro atentando-se e o segundo cumprindo os deveres. 

Mesmo tendo consciência e marcando essas duas ações discursivamente em sua resposta, S3 

não é muito compromissada com os deveres nas disciplinas observadas e, em muitos 

momentos, a câmera flaga S3 em momentos de não engajamento da atenção, como o frame da 

figura 22 bem ilustra.    

 É importante salientar que os sujeitos cambiam entre momentos de atenção e 

desatenção e isso é constitutivo do sujeito, em algum momento, mesmo que por um curto 

período, vamos nos ater ou desater a algo. Nos frames de Suzi, apresentamos dois instantes 

que marcam esse constante cambiar entre atenção e desatenção; no primeiro frame, flagramos 

um momento, não raro da aluna, de notória falta de engajamento e, no segundo, a aluna 

aparece bastante engajada durante um instante de explanação.   

A resposta da aluna a P8 talvez seja um caminho para justificarmos, em alguns casos, 

a falta de engajamento, isso porque, como bem pontua a aluna, alguma coisa que fizemos ou 

vamos fazer impactam em nosso agir na escola, pois a escola é mais um espaço social de que 

participamos, sendo assim, outros espaços influem diretamente em nossas ações na escola. 

Esse dizer de S3 reafirma a necessidade de, na sala de aula, as relações serem estreitadas e o 

professor procurar conhecer seus alunos em sua individualidade para poder mediar o processo 

de modo mais a/efetivo possível.     

 A análise feita aqui, mobilizando os dizeres de S3 e os frames de comportamento da 

aluna, mostrou-se bastante oportuna e nos fez direcionar o olhar para aquilo que é  

falado/escrito de modo singular, pois, como vimos, a aluna demonstra, em seu dizer, 

consciência de certas questões que não a fazem redimensionar seu agir em sala de aula, como 

é o caso da participação, da atenção e dos deveres. Isso nos leva a crer que, muitas vezes, 

algumas noções já estão tão imbricadas em nosso dizer que nem paramos para refletir sobre 

quais os reais impactos disso no que dizemos em nossas ações. Nesse esteio, defendemos que 

desobvializar é necessário.  
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 Seguem a figura 23 com as posições discursivas e os frames de comportmentos de 

Cristiane, S22.  

Figura 23- posições discursivas de S2 em relação a frames de seu comportamento em 

sala  

 

 

 

Cristiane, S22, de perfil interacional atenta e engajada, posiciona-se como os demais 

alunos e atribui importância à participação, porém marca na resposta a P2 que o nível de sua 

participação/engajamento na aula é pouco. Ao responder à P2, S22  parece ter considerado 

apenas a participação/engajamento oral. Como os frames da figura ilustram, S22 está sempre 

acompanhando de modo ativo as aulas, anotando e dando sinais de monitoramento 

constantemente para o seu interlocutor, todavia, sua timidez lhe tolhe um pouco em relação as 

participações orais.  

Em P4, a aluna sinaliza que demonstrar engajamento é “fazer todas as atividades e 

dominar o conteúdo”. Essa última afirmativa, se analisada em relação a sua resposta a P8, nos 

deixa pensativas, já que as duas respostas parecem apontar para uma grande dificuldade da 

Cristiane (S22) 

PERFIL INTERACIONAL: Aluna dedicada. Faz as 
atividades. Atenta-se sempre às aulas (indícios do 
olhar que ela dirige ao docente nos momentos de 
explanação e nas anotações frequentes), porém não 
participa oralmente da aula. 

Sua atenção funciona de modo seletivo. 

P1- Sim 
e muito 

P2-  sim 
e pouco 

P4- Fazendo 
todas as 
atividades, 
dominando o 
conteúdo 

P8- Porque 
é muita 
coisa para 
estudar. 

respostas ao 
questionário 

discursivo 

o engajamento de Cristiane  
sinalizado pelas  ações 

não-verbais 

O valor dado à 
anotação também 
marcando seu 
engajamento  



 

169  

discente em relação à quantidade de conteúdos estudados.  A discursivização da aluna revela 

sua auto-representação do seu eu-aluno e marca também um pré-construído de que a 

participação/engajamento são materializadas apenas por meio de ações verbais. A aluna 

quantifica o nível de sua participação em “pouco”, isso tendo em vista essa crença de que 

participar é somente tomar a palavra oralmente e desconsidera, por exemplo, seu papel 

sempre ativo de ouvinte durante os instantes de interação e seu compromisso ao sempre 

apresentar as atividades realizadas.  

Schulz (2007, p. 26) traz as palavras de Goffman (2002) para elencar três principais 

conceitos sobre participação, sendo o primeiro, “como as pessoas em interação se posicionam 

nas diferentes interações das quais participam”; o segundo, “a presença física dos 

interlocutores, o que fazem enquanto falam, como sinalizam sua participação e ratificam uns 

aos outros” e, por sua vez, o terceiro, “o conceito de situação social [que] aponta justamente 

para o monitoramento que os interlocutores fazem uns dos outros na medida em que estão 

interagindo”. Se considerarmos esses três aspectos elencados por Goffman, perceberemos que 

S22 assume uma postura ativa/atenta e engajada, pois posiciona-se sempre de modo a ratificar 

com o olhar o falante, mobiliza sinais de monitoramento não-verbais, bem como utiliza-se da 

anotação para acompanhar a explanação das docentes.   

4.8 Enlaces discursivos 

Revisitar os dados pelo viés da triangulação, visando perceber nuances que apontem para 

a movência discursiva do sujeito em relação ao seu dizer e fazer em sala de aula, mostrou-se 

bastante oportuno, propiciando-nos redirecionar nosso olhar para quatro aspectos importantes, 

sendo o primeiro, a relevância que os sinais de monitoramento/engajamento ganham na sala 

de aula na/para a validação interlocutória; o segundo, a representação social que o sujeito tem 

orientando o seu agir na escola; o terceiro, os fatores de ordem interna e externa impactando 

na atenção do sujeito em sala e, por fim, o quarto aspecto diz respeito à compreensão discente 

sobre participação.  

 Philips (2001), Gumperz (2002), Ochs (1979) e Kerbrat- Orecchioni (2006) teorizam 

sobre a interação e sobre as pistas de contextualização verbais e não-verbais que nos 

permitem visualizar melhor a situação de interação que está a se formar, sinais como : direção 

para a qual aponta o rosto em relação aos outros, contato visual, reguladores e fáticos, as 

expressões corporais e faciais,  o alinhamento corporal, entre outros, dão pistas sobre a 

participação/atenção/engajamento e, como vimos nas análises, o modo como os sujeitos 
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mobilizam esses sinais de monitoramento/engajamento foi apontado como um instrumento 

potencial para identificarmos situações de falta de atenção em sala de aula. Assim, direcionar 

nosso olhar, de modo mais sistemático, para esses sinais pode orientar a prática docente rumo 

à busca de um resultado cada vez mais efetivo, pois, como aponta Kerbrat- Orecchioni (2006, 

p.10), esses mecanismos permitem-nos ajustar, coordenar e harmonizar os comportamentos 

dos interactantes.   

 Ao cruzarmos os dados advindos do questionário discursivo com os frames de 

comportamento dos sujeitos, conseguimos uma visão mais acurada sobre como o modo de o 

sujeito compreender e significar as coisas ao seu redor direciona, em certo sentido, suas ações 

dentro da sala de aula. Assim, medidas que visam trabalhar com essas compreensões e 

significados socialmente construídos na tentativa de ressignificar comportamentos e ações em 

sala de aula despontam como salutar.  

O terceiro aspecto que sublinhamos após a triangulação, foram os fatores internos e 

externos ao sujeito, impactando em seu agir em sala de aula. Ao revisitarmos as respostas dos 

quatro alunos a P8
19

, vimos que os fatores elencados foram: a relação de lugares e papéis a 

assumir na interação; didatização do professor; influências de outros espaços sociais; 

dificuldades de aprendizagem.  

(Re)ler esses dados fez-nos defender ainda mais a relevância de um processo de 

ensino-aprendizagem mais próximo da dialogia e que considere as particularidades dos 

alunos, isso  considerando o que teorizamos até aqui sobre as questões norteadoras do 

processo de atenção como um comportamento construído em função dos interesses e 

valorações dos sujeitos. 

O quarto e último aspecto sublinhado no entrecruzar dos dados diz respeito à 

compreensão discente (e também docente) de que participar é uma habilidade que precisa ser 

aprendida na prática, no cotidiano da sala de aula, perspectivando, pois, a (re)construção de 

identidades. É necessária a compreensão de que a sala de aula configura-se como um espaço 

histórico-cultural essencialmente interacional e dialógico, atravessado por posições ditas e 

pressupostas advindas dos mais distintos sujeitos que convivem e, em conjunto, determinam a 

identidade interacional da aula; e é somente participando, posicionando-se por intermédio da 

palavra, que os sujeitos ganham voz e conduzem seu processo rumo a um aprendizado sempre  

mais efetivo.  

 

                                                             
19

 Você poderia Listar razões que, a seu ver, contribuem para que os alunos do 2B fiquem desatento(a)s e/ ou 

desinteressados na sua aula? 
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4.9 Propondo caminhos 

 

Libâneo (2017) define a didática como a mediação entre as dimensões teórico-

científica e a prática docente. Tendo em vista essas duas dimensões de ação da didática, nosso 

trabalho se assenta como possibilidade de conjugar teoria e prática na direção de buscar 

alternativas para lidar com a problemática da desatenção no contexto escolar, visando um 

processo de didatização mais efetivo, sendo, pois, o conceito de didatização aqui entendido 

como um movimento didático do professor em relação ao tratamento dado ao objeto de 

ensino. Como define Albuquerque (2006p. 92), a didatização contempla a “mobilização dos 

diversos saberes a que o saber a ser ensinado estaria subordinado”. 

Nesse enquadre, as análises que fizemos nos levaram a questões nefrálgicas da relação 

professor e aluno e compartilhamos, nesse espaço, sugestões advindas de generalizações 

decorrentes de nossos achados de pesquisa nas três disciplinas analisadas, pois acreditamos 

que nosso trabalho contribui com princípios didáticos para o trabalho dos professores que 

certamente enfrentam questões como as tematizadas aqui nas cenas de sala de aula. 

Defendemos, então, que os professores direcionem seu olhar de modo mais 

sistemático às seguintes questões: 

 Os sinais de monitoramento/engajamento da atenção, tendo em vista que eles “ajustam, 

coordenam e harmonizam os comportamentos” dos interactantes na interação didática 

(KERBRAT- ORECCHIONI, 2006, p. 10); esses são, pois, essenciais para o 

monitoramento da atmosfera interacional e também para que o mesmo foco de atenção 

seja compartilhado e/ou reorientado pelo grupo.  

 a palavra como recurso basilar da/na interação em sala de aula (COELHO, 2011), visto 

que seu uso promove, no grupo, uma atmosfera interacional engajada e centrada no 

dialogismo, em que todos têm a oportunidade igualitária de se posicionar e fazer uso da 

palavra enquanto instrumento ponte/responsivo-ativo (BAKHTIN, 2006). É importante 

frisar que as relações estabelecidas pela palavra, em sala, são assimétricas, assim, a 

hierarquia de papéis de professor e aluno deve ser marcada, tendo em vista a natureza da 

interação em sala de aula e a manutenção dos lugares e papéis. No entanto, é 

imprescindível que a autoridade conferida pelo lugar de professor não seja confundida 

com autoritarismo, pois isso traz (d)efeitos para a interação. 

 as operações discursivas propostas por Modl (2015) - endereçamento, manutenção, 

cassação, tomada, distribuição e concessão da palavra, visando uma atmosfera interacional 

engajada, são propícias à aprendizagem;  
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 a atenção, enquanto processo atrelado às conexões e interesse sócio-culturalmente 

desenvolvido pelo sujeito, assim, como o modo de significar e didatizar o objeto de 

ensino, despontam como diferenciais no processo dos discentes;  

 o professor precisa se atentar ainda para não rotular o aluno, privilegiando certo tipo de 

atenção em detrimento de outro, já que os discentes têm suas singularidades no que tange 

à aprendizagem, bem como ao tipo de atenção mobilizado em sala de aula que, como 

demonstramos, é variável inter e intrasubjetivamente; 

 a atenção voluntária dos alunos está associada às relações em termos de importância que 

os sujeitos atribuem aos objetos, assim, pensar na priorização de determinadas relações, 

por exemplo: aluno-aluno; aluno-celular, em detrimento da aula, desponta como salutar; 

 os pré-construídos, materializados do dizer-fazer, também precisam ser considerados, 

posto que é necessário ressignificar certas questões em sala de aula, por exemplo, os  pré-

construídos, como: o que diz que estar em silêncio é sinônimo de estar atento e de que 

participação oral é a única forma de engajamento;.   

 a construção de um relacionamento mais atento e aberto com a turma, de forma que eles 

não se intimidem com a natureza mais institucionalizada da escola ao participarem em 

sala de aula, merece atenção, pois a participação é uma habilidade que precisa ser 

estimulada e desenvolvida na escola.  

 a cultura escolar do grupo aparece como fator importante para pensar algumas questões, 

assim, um olhar atento à cultura escolar da escola/grupo é essencial para que o professor 

compreenda certos comportamentos adotados pelo grupo.  

 

Em consonância com Minayo (2015, p.18), compreendemos que “é a pesquisa que 

alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo[...] nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida 

prática”.Assim, apostamos que um trabalho docente atento às sutilezas interacionais é capaz 

de fazer ainda mais a diferença e ser sempre mais transformador. Por isso, aqui, propomos 

questões sobre as quais, a nosso ver, todo professor deveria refletir rumo à construção de uma 

prática docente sempre mais atenta e engajada com a formação do aluno como sujeito de 

linguagem.  
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PALAVRAS (IN)CONCLUSIVAS 

 

Este estudo nasceu de uma inquietação sobre os fenômenos de 

(des)atenção/(não)engajamento discente no espaço interacional da sala de aula. A partir dessa 

inquietação pessoal, lançamo-nos na empreitada de, sistematicamente, compreender como 

funcionam os processos de se atentar e desatentar em sala, porque, em consonância com 

Rajagopalan (2007), acreditamos que as pesquisas fundamentadas nos pilares da LA têm que 

ter como propósito trazer respostas do fazer científico para a sociedade. Nessa direção, 

fazemos aqui algumas ponderações acerca dos objetivos delineados para o estudo e os 

resultados alcançados.  

No que tange ao primeiro objetivo, “Defender a sala de aula com espaço 

sociodiscursivo orientado e organizado pelo gênero discursivo aula, que prevê engajamento e 

mostras de atenção”, acreditamos que ficou evidenciado, nos momentos em que as 

professoras, sujeitos do estudo, reivindicavam esses aspectos, destacando a ausência deles na 

interação em curso, que eles são constitutivos, já que constantemente as professoras os 

requeriam em aula, marcando sua centralidade.  

Sobre o segundo objetivo, “Analisar as relações entre o funcionamento da palavra e 

identidades dos sujeitos, considerando as posições de falante e ouvinte e as representações 

sociais que integram e sustentam a dialogia professor-aluno(s)”, ponderamos que o 

agenciamento dos instrumentos de pesquisa-observação e gravação áudio visual apontaram 

que o modo como o sujeito professor lida com a palavra, usando sua função de autoridade 

para endereçar, manter, cassar, distribuir e conceber (MODL, 2015), parece determinar o 

curso da interação dos discentes em termos, por exemplo, de uma abertura, motivação para 

participar oralmente e de modo vinculado ao que é tematizado na interação principal. E, além 

disso, ficou evidenciado, nas posições dos discentes, que os usos que eles fazem ou não fazem 

da palavra instancia suas reivindicações e resistências dentro da aula.  

No tocante ao terceiro objetivo, “Estabelecer afastamentos e aproximações entre os 

conceitos de silêncio, participação e engajamento”, acreditamos que nos capítulos teóricos, ao 

mapearmos na literatura esses três conceitos, bem como no Capítulo de análise dos dados (ao 

marcarmos nas ações de linguagem dos sujeitos afastamentos e aproximações desses 

conceitos), compreendemos melhor como o silêncio, a participação e o engajamento orientam 

o agir em sala.   



 

174  

Em relação ao quarto e último objetivo, “Contribuir para a compreensão de possíveis 

razões para a (des)atenção dos discentes na interação principal e também para o 

aprimoramento de estratégias para o trabalho  com essa problemática”, vislumbramos que, por 

meio de nossa tentativa de sistematização dos fenômenos, tanto na literatura, quanto na 

observação em sala de aula, foi possível indicar, a partir dos achados, estratégias de trabalho 

que lidem de forma mais apropriada com essa questão, que foi por nós hipotetizada como 

recorrente e foi pela vivência em campo validada. 

Em nosso estudo, mobilizamos teorias, fomos a campo, colhemos e produzimos dados, 

os quais tratamos, analisamos e triangulamos. Todos esses movimentos foram feitos com a 

intenção de respondermos às seguintes perguntas:  

 É possível falar em diferentes tipos de atenção na interação didática?  

 Quais podem ser os afastamentos e aproximações entre os termos silêncio, 

participação e engajamento? E, por fim, quais fatores poderiam explicar o não 

engajamento a aquilo que é tematizado na interação didática?  

Ao longo do texto, empenhamo-nos para respondermos a essas perguntas e 

acreditamos que o fizemos de forma pulverizada, e aqui retomamos esses questionamentos 

para elaborarmos uma resposta mais sistematizada a essas questões, que foram propulsoras de 

nosso estudo.  

Primeiramente, afirmamos categoricamente que existem sim (!) diferentes tipos de 

atenção e que o professor deve ter um olhar sensível para os alunos durante o processo de 

ensino-aprendizagem para que ele contemple, da forma mais efetiva possível, as 

singularidades dos alunos, dado que o modo dos discentes direcionarem sua atenção ao objeto 

de ensino não é único.  

Os afastamentos e aproximações teórico-prática sobre os conceitos participação, 

silêncio e engajamento nos fizeram compreender a centralidade deles dentro da dinamicidade 

do espaço interacional sala de aula. Participação, como teorizamos, é um conceito carregado 

de cotidiano (SHUTZ, 2002) e nos é constitutivo, tanto que sempre que perguntados sobre a 

relevância da participação em seu processo de aprendizagem, os alunos sinalizavam 

reconhecer a centralidade da participação, mesmo tendo dificuldade de efetivá-la durante a 

interação em sala de aula. Isso nos fez ponderar sobre a necessidade de o professor investir 

mais em estratégias que permitam ao aluno sentir-se à vontade em sala para posicionar-se e 

co-construir seu conhecimento em conjunto. Em relação ao silêncio, o definimos, em 

consonância com Morato (2001), como um tipo particular de interação que é carregado de 

sentidos dentro da interação didática e que merece a atenção do docente, considerando, como 
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vimos nas análises das cenas, sua importância para compreendermos e significarmos ações 

rotineiras em sala.  O conceito de engajamento, por sua vez, ganhou muita força em nossa 

teorização por estar relacionado a um papel ativo do sujeito. O engajamento, como vimos na 

parte teórica e também nas análises, por agregar as relações do eu e do outro, isto é, 

considerar as relações de interesse sócio-culturalmente construídas pelo aluno, bem como 

vincular-se à atividade que está sendo desenvolvida pelo professor, ganha destaque, pois pode 

ser tanto auto-motivado quanto alter-motivado. Compreender e investir sempre mais no 

engajamento dos alunos trazem muitos ganhos à atividade docente. 

Para respondermos à última questão, mobilizamos, mais uma vez, os dizeres docentes 

e discentes para validarmos nossa resposta. As docentes Jully, Célia e Lurdes apresentaram, 

em seu dizer, as seguintes razões:  

i. A questão problemática dos últimos horários;  

ii. dificuldades com o conteúdo;  

iii. falta de perspectiva futura;  

iv. nível não adequado para a série em que os alunos se encontram. 

Em relação às queixas das docentes, ficam entrevistas questões relativas à ordem da 

interação, ao mencionar a questão dos últimos horários, a cultura escolar é posta em cheque e 

sublinhamos a necessária negociação entre as professoras dos últimos horários e o grupo, os 

acordos interacionais fazem-se urgentes. As dificuldades em relação aos conteúdos e à 

questão  idade-série precisam ser enfrentadas com garra e muita coragem, pois o problema 

“bate à porta” e não há outra saída a não ser enfrentá-lo, sempre  com ainda mais 

compromisso . Ao citar a falta de perspectiva, as professoras apontam para a questão da 

representação/valoração dos alunos acerca da escola e da sala de aula e nós insistimos na 

necessidade e ressignificar o  modo como os sujeitos representam esses espaços.  

Nas respostas dos alunos ao questionamento “quais as razões que contribuem para sua 

desatenção”,  eles elencaram as seguintes razões:  

 

i. Microinterações secundárias e barulho advindo delas;  

ii. didatização do professor; 

iii. influências de outros espaços sociais;  

iv. dificuldades de aprendizagem; 

v. desinteresse pela disciplina. 
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No tocante ao posicionamento dos discentes, a principal razão eleita por eles, como 

marcamos no capítulo de análise, foi a microinteração decorrente de instantes em que os 

sujeitos deixam de cumprir seus lugares e papéis interacionais e isso impacta na interação em 

curso. A aula é fruto de uma co-construção coletiva fundada na relação eu e o outro, por isso, 

o fato dos sujeitos não seguirem todas as regras interacionais de organização do evento aula 

foi posta pelos discentes como tão problemática. Para intervir e sanar essa situação é 

necessária uma ação de conscientização em relação às regras de funcionamento do evento 

aula, bem como um (auto/alter)monitoramento cuidadoso do cumprimento das funções 

interacionais de cada membro do grupo. 

A didatização também foi referida como uma das razões que podem levar à 

desatenção. Destacamos que a didatização, por relacionar-se ao modo singular como o 

professor realiza o maneio com o objeto de ensino, consubstanciando-a como sua 

experiência/vivência profissional e pessoal, configura-se como um fator basilar no processo 

de ensino-aprendizagem. Assim, o modo de didatizar faz toda a diferença no processo e, 

acreditando nisso, afirmamos que o desinteresse elencado pelos alunos em relação ao objeto 

de ensino da disciplina pode ser minimizado se o professor criar mecanismos para 

(res)significar o aprendizado.   

As influências de outros espaços, bem como a dificuldade de aprendizagem, também 

foram apontadas como razões disparadoras da desatenção. A primeira se justifica pela 

natureza social da escola, o que permite que os sujeitos tragam ecos de experiências positivas 

e  negativas para esse espaço, por isso o conhecimento e domínio das habilidades 

socioemocionais  se fazem tão importantes, visto que, a partir do domínio desses 

conhecimentos, os sujeitos são capazes de lidar melhor com suas emoções, rumo a construir 

um processo mais efetivo. No que se refere à dificuldade de aprendizagem, defendemos que 

essa é mais uma questão que precisa ser enfrentada com força, coragem e compromisso, dado 

que podem haver múltiplas causas- modo de (não) direcionamento da atenção, problemas com 

a didatização, questões de saúde etc. Diante disso, investir em um processo mais 

singularizado é necessário para orientar a ação docente em termos das estratégias a serem 

adotas.   

Os resultados revelados em nosso estudo em relação aos fatores que contribuem para a 

desatenção em sala, foram, em certa medida, surpreendentes, pois apontaram, em sua maioria, 

para questões concernentes ao nível da interação didática. Os fatores que contribuem para o 

desinteresse/falta de atenção dos alunos, embora tenham razões múltiplas, como nosso estudo 
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evidencia, todas as questões levantadas podem ser sanadas pelo professor da turma com um 

trabalho dedicado, empenhado e singularizado. 

Para finalizar, salientamos que, neste trabalho, abordamos questões que subjazem ao 

uso explícito da língua(gem) e que orientam sobre o (re)agir do sujeito deixando, pois, que 

posições sejam (entre)vistas e ou (re)vistas. Assumimos, alinhados como Modl (2015, p. 120), 

que a “linguagem é a agulha que sutura todas as relações”. Assim sendo, defendemos que 

trabalhar com a linguagem é extremamente importante e significa, necessariamente, intervir 

diretamente na realidade social da qual fazemos parte (RAJAGOPALAN, 2007).  
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APÊNDICE 1 - Carta de esclarecimento aos pais - meninos 

 

Bom dia, Senhor (a) responsável pelo aluno ______________________________. Meu nome é 

Paloma Batista, sou aluna do mestrado em Letras da UESB, e gostaria de pedir sua autorização para 

que ele  participe de meu projeto de pesquisa “A PALAVRA NA SALA DE AULA E(M) 

ENGAJAMENTO: questões relacionadas ao (não) ouvir com atenção na interação didática”. Com esse 

estudo, eu procuro entender melhor como funcionam os fenômenos de atenção, desatenção e falta de 

interesse na sala de aula, para, se possível, criar modos de tratar esse problema tão comum na sala de 

aula. 

Assim, nas aulas de Português, da professora Aline, de Inglês, da professora Gilena e de Matemática, 

da professora Márcia, eu farei o seguinte:  Observação das aulas; anotação; gravação e entrevistas com 

os alunos.  

 Esclareço, desde já, que a pesquisa não terá nenhum custo, nem para você nem para seu filho.   As 

imagens e também o nome dos participantes não serão divulgados de forma alguma e pode ficar 

tranquilo(a) que o estudo não oferece riscos ( só uma timidez de início com minha presença ).   

Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail palomasilva1923@gmail.com ou  pelo 

número 988746216 e também na escola nos horários das aulas de Português, Inglês e Matemática.  

Conto, desde já, com a participação de seu filho para juntos trabalharmos nessa empreitada !  Caso 

aceite, assine, por favor, o termo de compromisso que seu filho lhe entregará.  

O termo é um documento padrão, assinado em todas as pesquisas realizadas no Brasil, e é escrito, por 

isso, em uma linguagem da Universidade.   

Esteja certo(a) de que a pesquisa tem como objetivo apenas contribuir para uma sala de aula cada vez 

melhor e a sua aceitação é o primeiro passo para isso. 

Desde já, agradeço sua atenção, 

_______________________________ 

Paloma Batista da Silva 

Vitória da Conquista, 12 de Junho de 2017. 
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APÊNDICE 2 - Carta de esclarecimento aos pais - meninas 

 

Bom dia, Senhor (a) responsável pela aluna_____________________. Meu nome é Paloma Batista, 

sou aluna do mestrado em Letras da UESB, e gostaria de pedir sua autorização para que ela participe 

de meu projeto de pesquisa “A PALAVRA NA SALA DE AULA E(M) ENGAJAMENTO: questões 

relacionadas ao (não) ouvir com atenção na interação didática”. Com esse estudo, eu procuro entender 

melhor aspectos relacionados à atenção e desatenção na sala de aula, para, se possível, contribuir para 

criar modos de tratar esse problema tão comum na sala de aula.  

Assim, nas aulas de Português, da professora Aline, de Inglês, da professora Gilena, e de Matemática, 

da professora Márcia, eu farei o seguinte: observação das aulas; anotação; gravação e entrevistas com 

os alunos.  

Esclareço, desde já, que a pesquisa não terá nenhum custo, nem para você nem para sua filha. As 

imagens e também o nome dos participantes não serão divulgados de forma alguma e pode ficar 

tranquilo(a) que o estudo não oferece riscos (só talvez um pouquinho de timidez de início com minha 

presença, até a turma se acostumar comigo).  

Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail palomasilva1923@gmail.com ou pelo 

número 988746216, e também na escola, nos horários das aulas de Português, Inglês e Matemática. 

Conto, desde já, com a participação de sua filha para juntos trabalharmos nessa empreitada ! Caso 

aceite, assine, por favor, o termo de compromisso que sua filha lhe entregará.  

O termo é um documento padrão, assinado em todas as pesquisas realizadas no Brasil, e é escrito, por 

isso, em uma linguagem da Universidade.  

Esteja certo(a) de que a pesquisa tem como objetivo apenas contribuir para uma sala de aula cada vez 

melhor e a sua aceitação é o primeiro passo para isso.  

Desde já, agradeço sua atenção, 

_______________________________ 

Paloma Batista da Silva 

Vitória da Conquista, 12 de Junho de 2017. 
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APÊNDICE 3 - Questionário discursivo aplicado 

 
 

Bom dia, querido(a) aluno(a) !   

Você tem em mãos um questionário com algumas (poucas!) questões que dizem respeito ao 

meu objeto de estudo no mestrado- a atenção e desatenção, lembra?! Gostaria que você o 

respondesse com a maior honestidade possível. Saiba que seu posicionamento é muito 

importante para mim  !  

Vamos às respostas e, qualquer dúvida, só chamar!   

*************************************************************************** 

NOME 

___________________________________________________________________________ 

IDADE                                                         SEXO  

 

Em que escola(s) você estudou do 5º ao 9º? Por favor, escreva na frente do nome se a escola é                

pública ou particular.   

a- Que horas você geralmente dorme e acorda? 

b- Como você geralmente se sente nas manhãs de aulas?  

c- E, Ao final do dia de aula, como você está?  

d- Quais são suas disciplinas preferidas? Por quê? 

e- As preferências que você registrou acima, sempre foram assim, se não, o que mudou? 

f- Você trabalha? Se sim, em quê?  

g- Você dedica algum tempo em casa aos estudos, se sim quanto? (seja bem honesto(a) )  

___________________________________________________________________________ 

1- Qual é o significado da escola na sua vida?  

2- E a sala de aula, o que ela significa para você?   

3- Ser um bom aluno(a) requer participação e engajamento/interesse na aula? Justifique.  

4- Você se considera um aluno(a) participativo(a) e engajado(a)  na aula?  Justifique.  

5- Como você acredita que mostra para o seus professores que está ou não 

engajado(a)/interessado(a)  na aula?  

6- Você considera a atenção algo importante para sua aprendizagem? Justifique sua resposta.  

7- Como você acredita que mostra que NÃO ESTÁ  atento(a) na aula?  

8- Você acredita que sua atenção nas disciplinas de Português, Inglês e Matemática é a mesma? 

Justifique sua resposta.   

9- Fale-me por quais tipos de atividade das aulas você se interessa mais e por quais você se 

interessa menos. 

10- Liste razões que você acredita que contribuem para que você fique desatento(a) e 

desinteressado(a) na aula.  

11- Você acredita que é capaz de controlar sua atenção? Se sim, como você faz isso? Se não, por 

quê não? 

12- Você se considera um bom aluno(a)? Que tipo de aluno(a) você acredita que é? 
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ANEXO 1 - Autorização da pesquisa CEP/FAINOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: A PALAVRA NA SALA DE AULA E(M) ENGAJAMENTO: questões relacionadas 

ao (não) ouvir com atenção na interação didática 

Pesquisador: PALOMA BATISTA SILVA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 66825317.2.0000.5578 

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.015.335 

 

 

Apresentação do Projeto: 

A proposta de pesquisa apreciada visa analisar os usos da palavra em sala de aula e(m) 

engajamento: questões relacionadas ao (não) ouvir com atenção na interação didática. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

 

Mapear o lugar da atenção e desatenção, bem como os modos como elas se manifestam no  

comportamento de alunos, em aulas de linguagens (língua materna e língua estrangeira – inglês e 

matemática) de uma turma do 2º ano do ensino médio de uma escola pública estadual representante 

da cultura escolar local de Vitória da Conquista; 

 

Objetivo Secundário: 
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Defender a sala de aula com espaço sociodiscursivo orientado e organizado pelo gênero discursivo  

aula que prevê engajamento e mostras de atenção; 

 

Analisar as relações entre o funcionamento da palavra e identidades dos sujeitos, considerando as  

 
 

posições de falante e ouvinte que integram e sustentam a dialogia professor-aluno(s); Estabelecer 

afastamentos e aproximações entre os conceitos de escuta, silêncio, participação e engajamento; 

 

Contribuir para a compreensão de possíveis razões para a (des)atenção dos discentes na interação  

 

principal e também para o aprimoramento de estratégias para o trabalho com essa problemática. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Estão de acordo às exigências da Resolução 466/12 do CONEP. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A expectativa dos pesquisadores será de tão somente: "contribuir para a sistematização do fenômeno 

da atenção e desatenção em sala de aula, bem como para o aprimoramento de estratégias para lidar 

com essas questões tão recorrentes em sala de aula. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Atendem as recomendações da Resolução 466/12 do CONEP. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não fora notificada. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situaç

ão 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 04/04/2017  Aceito 

do Projeto ROJETO_865466.pdf 16:45:34  

Outros carta_encaminhamento.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
  16:40:22 SILVA  

TCLE / Termos de TCLE_imagem.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Assentimento /  16:37:03 SILVA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Assentimento /  16:36:42 SILVA  

Justificativa de     

Ausência     

TCLE / Termos de TCLE_menor_de_18.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Assentimento /  16:36:20 SILVA  

Justificativa de     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuação do Parecer: 2.015.335 

 
Ausência TCLE_menor_de_18.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
  16:36:20 SILVA  

Folha de Rosto folha_de_rosto.PDF 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
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  16:33:33 SILVA  

Outros Roteito_de_entrevista.pdf 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
  12:28:46 SILVA  

Orçamento Orcamento.pdf 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
  12:27:10 SILVA  

Projeto Detalhado / PROJETO.pdf 04/04/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Brochura  12:26:32 SILVA  

Investigador     

Outros declaracao_pesquisador_responsavel.P 14/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
 DF 12:20:07 SILVA  

Outros declaracao_de_colaborador_do_orienta 14/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
 dor.PDF 12:12:20 SILVA  

Outros declaracao_orientador.PDF 14/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
  12:10:54 SILVA  

Declaração de declaracao_de_participacao_pesquisado 12/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Pesquisadores ra.PDF 16:55:50 SILVA  

Declaração de declaracao_de_participante.PDF 12/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Pesquisadores  16:52:23 SILVA  

Declaração de coleta_nao_iniciada.PDF 12/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Pesquisadores  16:50:16 SILVA  

Declaração de declaracao_instituicao.PDF 12/03/2017 PALOMA BATISTA Aceito 
Instituição e  16:44:39 SILVA  

Infraestrutura     

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 
 

VITORIA DA CONQUISTA, 13 de Abril de 2017 
 
 

Assinado por: 
ANA PAULA DOS SANTOS LIMA 

(Coordenador) 
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ANEXO 2-Transcrição da aula de Inglês 

 ((Professora entra na sala coloca seu material sobre a mesa e começa a organizar a sala. Como as 

carteiras dos discentes estão juntas e desalinhadas, ela começa a colocar em fileira. Nesse momento 

tem poucos discentes na sala e eles conversam,muito barulho, não fica audível as vozes)) 

1. PDI: põe ali na frente para mim... Vitor ((referindo-se, na verdade, a Rafael para pegar uma 

carteira do fundo e colocar na frente. Ele obedece à ordem, sem comentar a troca de nome)) 

2.Suzi: ( ) 

3. Tito: de novo professora? 

4.PDI: toda aula tem... parece que num sabe 

((Professora termina de enfileirar as carteiras e começa a organizar seu material. Coloca sua garrafa 

de água sobre a mesa, depois seu computador, uma bolsinha com fios e cabos e, por fim, o data show.  

Após tudo sobre a mesa, pluga a extensão na tomada e liga os aparelhos eletrônicos.))  

5. Carol: diz oi e finge que a câmera não tá gravando (( riso)) 

((Cássio levanta-se e acena com as duas mãos para ela)) 

6.Tito: professora eu tô malhando 

7.PDI: e a boca também? 

8.Tito: não... aí não 

9.PDI:alguém aí ( )EI... EI... EI: Essa carteira aqui quem tirou do lugar? 

(( seis alunos entram na sala de modo nada discreto e vão se acomodando. Júlio entra e bate,  

repetidas vezes, nas costas de  Tito e também na de Sandro. Fábio fica parado na porta olhando para 

o pátio enquanto os colegas se acomodam)) 

10.Tito:( ) 

11.Vanderlei: FOI JÚLIO 

12.Júlio: FOI EU NÃO 

(( Thiago aponta o braço na direção de Suzi)) 

13.PDI: então quem foi? 

14. Suzi: Fui eu  

15.PDI:  então põe no lugar... por favor [ e trate de ir ]... BOM meninos... aula passada nós vimos 

adjetivos curtos e longos... passei um videozinho para vocês ... Hoje nós vamos...  hoje nós vamos vê o 

novo conteúdo... Vamos pegar o caderno... Com licença... Fábio (( ao ouvir – Vamos pegar o caderno. 

Suzi faz uma carinha de desespero. Levanta a cabeça para cima, abaixa, franze a testa))... por favor... 

FÁBIO. Seu material (( a porta abre-se e mais quatro alunos entram na sala. Nada discretos, eles 

entram conversando, sorrindo e demoram-se para se assentarem em seus lugares. ))... Fábio... por 

favor... Fábio 

16. Vitor: tá  fingindo que não tá ouvindo... professora (( Vitor,  olha para Fábio e sorri. Nesse 

momento... Rafael também aponta  com o braço para Fábio que está com a mão no queixo olhando de 

lado))  
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17.PDI: essa cadeira aí... ôhh (( Fábio levanta-se com sua mochila nas mãos, vai até a carteira de 

Rafael, olha algo no celular dele e, só depois disso, obedece a ordem da professora e troca de lugar, 

senta-se na frente na cadeira que a professora já havia reservado para ele. Quando chega-se próximo 

do seu novo lugar ele acena para a câmera))... Caderno ...por favor  

18. Malu: é para copiar? 

19. PDI: sim 

20. Suzi: ai ... AI:: por quê existe iSSO? 

(( mais quatro alunas entrando na aula)) 

21. PDI: pode passar o slide? 

Alguns alunos dizem: não 

22. Drica: é para copiar PROFESSORA? 

23.PDI: protinho? Podemos começar? Bom... a aula passada a gente viu os adjetivos curtos e longos. 

Lembram disso? 

24. Davi: lembro 

25. PDI: hoje nós vamos vê como nós vamos usar os adjetivos... utilizando o grau dos adjetivos Tá? 

Eles são classificados em comparativo e superlativos 

26. Davi: tem aquele negócio do short e long [ vimos isso na aula passada] 

(( professora não responde. O slide está projetado no quadro e a grande maioria dos alunos começa a 

anotar. Suzi, porém, boceja . A professora começa a fazer a chamada)) 

27.PDI: PRONTINHO ... meninos? Vamos ...começar... então  (( não consegue a atenção dos 

discentes que continuam a copiar e a microinterar. Então, ela repete))... PRONTINHO MENINOS 

...vamos começar aqui...  Comparativo de igualdade ... quando eu falo comparativo de igualdade ... 

quando eu falo comparativo eu vou comparar duas coisas... duas pessoas... dois lugares... OK? ... 

quando eu falo igualdade significa o quê?  Alguém pode me dar um exemplo de uma frase em 

português que seja um comparativo de igualdade? (( Vitor e Davi sorriem ao fundo e dispersam os 

colegas mais próximos. Os demais alunos estão quietos olhando para o quadro e copiando)... faça aí 

uma frase para mim ... quem pode criar?  

28. Davi:orange 

29.PDI: fala 

30. Davi: orange 

31. Fábio: ãnh?  

32. Davi: orange pode ser tanto a fruta quanto a cor 

33.PDI: certo ... eu quero que você  construa  

34. Vitor: () (( olha para Davi e começa a sorrir. Os colegas próximos  Rose, Tito, Carol começam a 

sorrir)) 

35.PDI: Davi com o comparativo você vai comparar duas coisas ou duas pessoas ou  dois lugares ou 

dois animais mais de forma igual 
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36. Fábio:Davi e Rodrigo é feio 

37.  PDI: mas ai você vai dizer ... o adjetivo que ele usou foi qual? 

((Grupo pequeno responde))Feio 

38. PDI: então ele vai comparar Davi de maneira igual DAVI É TÃO FEIO QUANTO Rodrigo... 

Construímos uma frase de igualdade ok?  Vamos então... 

(( muito riso na sala pelo exemplo usado- dois alunos do grupo)) 

39. Malu: o professora volta aí xô botar a letra só botar a letra 

40.PDI: vamos observar o comparativo...então ele diz o seguinte ...frontier is as expensive as 

hilux...qual é o adjetivo da frase que eu usei? qual é o adjetivo? 

42. Vitor: hilux (( risos)) 

43. PDI: SEGUNDO ANO B... QUAL é o adjetivo? 

44. Malu: expensive 

45. PDI: o que significa ... VITOR... expensive? (( chamando a atenção de Vitor que conversava no 

momento))          CARO...então eu disse o quê?  Frontier é tão cara quanto ... hilux 

 

Vitor: Caro 

46. PDI: POR FAVOR... coloque aí o exemplo 

47. Vitor: agora eu entendi 

((Pequeno grupo: ANH... entendi)) 

48. PDI: Fábio:: (( referindo se a porta que estava aberta)) 

49. Fábio: não quer fechar 

50. PDI: ou não quer abrir? ((professora vai até a carteira do aluno, encosta a porta e solicita que ele 

anote))  copie os macetes... é bom colocar pelo menos os macetes... se não quiser copiar os exemplos 

(( ainda referindo-se a Fábio))... então nós vamos saber que as significa tão e o outro? 

51. Fábio: hilux 

52. PDI:  QUANTO... tão quanto... então quando a gente for construir uma frase de comparativo de 

igualdade eu vou usar um AS  antes do adjetivo e um AS depois do adjetivo... Ok? Segundo exemplo  

frontier is as big as hilux  ... qual é o adjetivo agora? 

Big ((coro)) 

53. PDI: que significa big? 

grande ((coro)) 

54. PDI: então eu disse o que?  

55. Vitor: frontier é tão grande quanto  hilux 
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56. PDI: FRONTIER É TÃO GRANDE QUANTO  HILUX... muito bem (( Davi e Vitor conversam 

no fundo))... PSIU... o adjetivo expensive é considerado curto ou longo? 

longo ((coro)) 

57. PDI: e o big?  

curto ((coro)) 

58. PDI: tanto faz se o adjetivo é curto ou longo... no comparativo de igualdade eu sempre vou usar as 

antes e as depois... OK? difíCIL? 

NÃO ((coro)) 

59.Gabi: é...  

60. PDI: posso passar?  

pode ((coro)) 

61. PDI: comparativo... agora... de desigualdade 

62. Vitor: aí... professora... aí é complicado (( risos)) 

(( os alunos miram o quadro e anotam em seus cadernos o conteúdo projetado no slide. A professora 

caminha na sala monitorando o  cumprimento da atividade)) 

63. PDI: O comparativo de desigualdade é feito com a frase negativa CERTO... Vitor? 

64. Vitor: sim professora 

65. PDI: eu posso usar o so ou posso usar o as... Então ...  POR EXEMPLO...  aquela frase da hilux se 

fosse de desigualdade como ficaria? A hilux não é tão cara quando o frontier (( Fábio responde/repete 

timidamente  o que a professora diz )) ou hilux não é tão grande quando frontier 

66. Davi: então é só colocar o not 

67. PDI: Isso... vamos vê a comparação aqui... ele diz o seguinte...a rabbit is not as dangerous as a 

tiger 

78. Vanderlei: Rabbiti::: 

(( risos)) 

79. PDI: então (…) o que que disse aqui? Um coelho não é tão perigoso quanto um tigre 

80. Vanderlei: não é o coelho não... é só o rabbiti:::  

81. PDI: vai lá... (( para que os alunos copiem )) 

 (( alguém bate a porta e Fábio abre)) 

82. Fábio: Mathe:::us... não é hora de namorar não rapaz 

(( alvoroço na sala )) 

83. PDI: PRONTINHO? (( risos))...Posso passar o segundo exemplo? 

Alguns alunos respondem em coro: Nã::::o 

84. Vitor: pode sim... professora 
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85. PDI: SEGUNDO exemplo... A rabbit ... eu posso dizer essa mesma frase agora usando o so... 

então eu digo a rabbit is not so dangerous as a tiger... O sentido dela não muda TÁ?  ... apenas eu usei 

o so  no lugar do as... LembrANDO que esse so  sempre tem que vim antes do adjetivo... Jully  o so 

pode vim depois? NÃO 

(( professora caminha na sala averiguando o cumprimento da tarefa)) 

86. Vitor: eu quero aprender a falar inglês professora...eu pesquiso o significado das palavras () 

(( ele termina a frase para o colega Davi. A professora caminha em direção ao quadro e continua 

explicando o assunto)) 

87. PDI: então... observe QUE  eu posso utilizar na FORMA NEGATIVA o as ou so só que  na forma 

afirmativa eu só posso usar o as... OK? Eu não posso usar o so  na forma afirmativa ... O as na verdade 

é o curinga ... se eu pedir na avaliação uma frase utilizando o comparativo de igualdade ou 

desigualdade  ... vocês podem usar o as  como curinga tanto na negativa quanto na afirmativa que você 

não vai errar... Porém... eu só posso usar o so  na frase negativa 

(( nesse instante os alunos ficam atentos olhando para a explicação da professora)) 

88. Fábio: ãnh 

89. PDI: tá bom: difícil ?  

Turma: Nã::o (( alongado mais baixo)) 

90. PDI: então vamos lá... NÃO É PARA COPIAR AGORA...Nós vamos responder aqui juntos...  A 

letra a is practical ... Como vocês colocariam essa frase usando o comparativo de igualdade ou 

desigualdade? Como vai ficar ... pelo que a gente estudou até agora(( os alunos ficam de olhares fixos 

para o quadro, mas não respondem ao questionamento da professora)...my method is … o adjetivo  

practical e depois? (( vozes: as)) you are... passei a frase para o comparativo de que? Igualdade ou 

desigualdade ((algumas vozes: igualdade))... segundo exemplo Alice’s class isn’t  [nice] o adjetivo é 

interresting... Como vai ficar essa frase? 

91. Fábio:no interresting 

92. PDI: qual a primeira palavra?  

93. Fábio: não está na negativa? Ah... é so 

94. PDI: so interresting e depois? (( algumas vozes, sendo que a de Fábio  se sobressai no grupo: 

as))... posso usar o as aqui? (( pode alguns alunos respondem))... Então pode usar as como so que são 

corretas... Letra c... my car isn’t yours... vai ficar como? 

95. Fábio: so 

96. PDI: so:: ou as...por que eu usei so? 

97. Fábio: porque a frase é negativa 

98. PDI: como eu sei que a frase é negativa? 

(( Lara boceja)) 

99. Fábio: pelo  isn’t 

100. Vitor: pelo so 

101. PDI: pelo so? Eu coloquei o so porque é negativa... como é que essa aqui é negativa? 
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(( Vitor dá uma gargalhada e olha para o colega Vanderlei)) 

102. Fábio: pelo  isn’t 

103. PDI: essa abreviação aqui isn’t é a mesma coisa de is not  e é negação... por isso que eu sei que é 

negativa(( Rodrigo levanta a mão))poderia usar as no lugar do so? .... POSSO USAR O AS? 

Coro: pode 

104. PDI: então aqui poderia ser so ou as...letra d women are man o adjetivo é efficient ... como vai 

ficar essa frase? (( algumas vozes timidamente arriscam a resposta)).... as eficiente as ...poderia usar o 

sonessa frase? 

Coro NÃO 

105. PDI: NÃO? POR QUÊ? 

Coro:  porque ela não está na negativa 

106. PDI: porque ela não está na negativa... ela é afirmativa... perfeito... vamos continuar... 

COMPARATIVO DE INFERIORIDADE 

(( a professora muda o slide)) 

107. Vitor: a::: professora tava copian/ a::: 

108. PDI: mas não era para copiar o exercício 

109. Vitor: a::: professora... a senhora mandou copiar tudo que tava aí... então 

110. PDI: é::: sinal de que tá prestando atenção::: 

111. Rodrigo:  tava prestano atenção mermo não 

(( Vitor levanta-se e vai sentar-se no fundo da sala)) 

112. PDI: ISSO... melhor coisa que você fez até agora... leva o caderno 

(( risos)) 

113. Vitor: vou voltar professora 

(( todos os alunos anotam no caderno o assunto projetado no slide. Alguém bate na porta e a 

professora é chamada)) 

114. Davi:  parece que aqui virou festa agora 

(( risos)) 

(( a professora chega já explicando o que está no slide enquanto os alunos ainda copiam)) 

115. PDI: quando eu falo em comparativo de inferioridade é quando eu vou comparar e vou ô:: 

colocar alguém ou algo para baixo... menos... então quando eu falo less  eu vou dizer menos do que... 

então exemplo... eu digo ali  English is less dificult than Portuguese... eu disse o que? Inglês é menos 

difícil que português  

116. Vitor:  anh:: 

117. Rodrigo: tá errado aí é mais  
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118. Rony: ai tinha que ser more 

119. PDI: masa gramática não é não 

120. Rony: é mesmo... Inglês é mais fácil que português mesmo... Português Deus me livre 

121. PDI: só a conjugação de verbo em português 

122. Fábio: só os acentos 

123. PDI: Inglês não tem acento... não tem  porque junto e separado... não é assim? ... é mais fácil... 

então toda vez que a gente for falar em comparativo de inferioridade eu vou usar o less o adjetivo e o 

than...coloquem a tradução menos do que(( professora termina de explicar e caminha pela sala 

verificando quem copia o que está projetado no slide. Todos os alunos estão com o caderno aberto e 

caneta na mão copiando))...posso passar? 

Coro: pode 

(( Davi, Vitor, Vanderlei conversam no fundo)) 

124. PDI: PROnto? ...vamos passar agora para o segundo exemplo do comparativo de inferioridade (( 

Davi, Vitor, Vanderlei continuam a conversam no fundo))... Tom is less fat than Kim... Tom é menos o 

que?  

Coro: gordo 

125. PDI: gordo que Kim (( Fim da explicação, professora caminha pela sala enquanto os alunos 

copiam))...qual é o adjetivo dessa frase?  

Coro: fat 

126. PDI: fat... ele é curto ou longo? 

Coro: curto 

127. PDI: na frase anterior quem era o adjetivo? ....o anterior qual era o adjetivo? ()... curto ou longo? 

coro: longo  

128. PDI: para o comparativo de inferioridade tanto faz se o adjetivo for curto ou longo nós vamos 

usar o less antes do adjetivo e o than depois... tudo bem?  

129. Vitor: entendi... professora 

130. PDI: vamos então fazer o exercício  

131. Davi: esse aí é fácil 

132. PDI: VAMOS ENTÃO usar o comparativo de inferioridade... LETRA A  Janifer is Maryo 

adjetivo é popular ...  como fica essa frase? 

Coro: less than 

133. PDI: LETRA B my sister is ...  

Coro: less  

134. PDI: less o que?   

Coro:THAN 
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135. PDI: muito bem... LETRA C...  a bicycle is  

Coro: less  

136. PDI:expensive 

137. Davi:expensive...expensive  (( em tom jacoso)) 

((risos)) 

138. PDI: LETRA D... Rita is less tall than ( )… quando eu falo em comparativo eu sempre vou 

comparar duas coisas... duas pessoas ... dois animais... então vamos lá... na letra A quem está sendo 

comparado com quem? 

Coro: Janifer com Mary 

139. PDI: NA LETRA B 

140. Vitor: minha irmã com meu irmão.  

141. PDI: NA LETRA C 

Coro: a bicicleta com o caro 

142. PDI:é a bicicleta?  a significa um ou uma... uma bicicleta está sendo comparada com um 

carro...LETRA D ... a moto de Bob está sendo comparado com o que?  

Coro: o carro 

143. PDI:COMPARATIVO DE SUPERIORIDADE... agora sim nós vamos começar com as Regras 

144. Malu:não tem comparativo de superioridade negativo não? (( Malu senta-se na frente e faz a 

pergunta baixo de modo que a professora a ouve, mas o colega que está no fundo, e faz a pergunta 

seguinte,  não)) 

145. Rony: é pra copiar isso aí?      é pra... é pra COPIAR professora ?  

PDI:quando você diz ...Maria não é tão bonita quanto... ou melhor... é:: Maria não é tão bonita 

quanto... outra pessoa... é só você colocar o não... só que não usa o so não só no de igualdade que você 

usa o so... os outros basta você colocar o not na frente(( respondendo a Malu) 

(( Malu balança a cabeça em sinal que compreendeu a explanação e a pergunta de Rony não foi 

respondida. Todos os discentes estão copiando, nesse momento, inclusive Rony)) 

146. PDI:agora a gente vai ter que dividir os adjetivos longos dos curtos... tá?... segue as regras... 

agora fica um pouquinho mais [bege] ((caminha pela sala))... prontinho? (( referindo-se à Davi e Vitor 

que tinham parado de copiar)) ... comparativo de superioridade é quando eu vou elevar... então eu 

coloco mais... não é isso?... então exemplo... eu tenho aqui “ [textura]” agora vai entrar o que Rodrigo 

tinha dito 

147. Davi: [ modi:] é mais 

148. PDI:menos é lesse more significa mais... o que quer dizer before? 

149. Vitor:before quer dizer antes 

150. PDI:antes ou depois? 

151. Vitor:antes 
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152. PDI: e after? 

Coro: depois 

153. PDI:  exemplo “ I have become more activity than I was before” … e significa o que? Eu… eu 

me torneu o que?  

154. Vitor: mais  

155. Vanderlei:mais melhor 

(( risos)) 

156. PDI: mais ativa do que? 

157. Vitor:antes 

158. PDI:ANTES... muito bem (( ao final da explanação todos copiam com exceção a  Fábio.  A 

professora senta-se no fundo da sala))PRONTO? 

Coro: Não 

(( uns segundo se passam)) 

159. PDI: a gente usa o more antes dos adjetivos longos... tá?  

160. Vitor:depois do than? 

16q. PDI:depois do than... exatamente ... podemos passar para os curtos? 

161. Malu:não... professora... pera aí 

(( um  minuto se passa)) 

162. PDI:não precisa copiar essa parte aqui (( indica no slide onde)) ... então copia aqui “ com 

adjetivos curtos acrescentamos ER 

163. Vitor:de novo? (( referindo –se a ter que copiar novamente)) 

164. PDI:exemplo “ adjetivo mais ER mais o than”... quando os adjetivos são longos eu utilizo o more 

antes do adjetivo... significa o que more? 

O grupo da frente responde: mais 

(( Davi e Vitor microintera no fundo e os demais alunos anotam já com fisionomia de cansados))  

165. PDI: agora eu vou acrescentar esse ER com o adjetivo ... ele também significa mais TÁ?... 

prontinho? Vamos continuar “Sylvester Stallone  is older than  ( ) 

Vanderlei: Sylvester Stallone  

Davi:animal silvestre  

(( os dois conversam e fazem graça com o nome dado no exemplo. A professora volta a caminhar pela 

sala e os discentes estão anotando o exemplo que está projetado no quadro. Muito barulho no 

corredor que fica ao lado da sala de aula, isso porque o sinal d quinto horário já está quase para 

soar )) 

166. PDI: prontinho?... vamos então... qual o adjetivo dessa frase? 
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167. Rony: é::: old 

168. PDI:o que significa old?  

169. Rony: velho 

170. PDI: então eu disse o que?... Sylvester Stallone  é mais velho que ( )... oldé um adjetivo curto por 

isso eu acrescentei um ER no final 

171. Rony: ER 

172. PDI:segundo exemplo (( para que os alunos copeim. Davi,Vitor, Vanderlei e Rodrigo conversam 

alto no fundo da sala enquanto copiam))...( ) is stronger than Stallone ... o que significa Strong? 

173. Rony:  forte 

174. PDI: traduzindo.. como fica essa frase? ( ) é mais forte do que Stallone ... a regra geral diz que 

quando o adjetivo é curto nós vamos acrescentar o ER e o than... agora vem as observações posso 

mudar? 

Coro: pode 

175. PDI:Observações 

(( nesse instante o sinal toca. A professora prossegue com a aula porque são dois horários junisso... 

vamos vê a comparação aqui... ele diz o seguinte)) 

ANEXO 3-Transcrição da aula de Matemática 

(( aula começa com 20 minutos de atraso. A professora conversa com um grupo de garotas da sala 

enquanto isso alguns alunos entram na sala)) 

1. PDM: assim... tudo que acontecer no horário que vocês vão é assunto... vocês vão ter que repor ... 

tem que procurar o caderno do colega 

2. Kelly:  eu:: procuro 

3. PDM:  não é a falta física é a falta do compromisso...né?... tem que ter essa consciência ....ô:: 

MENINAS e o tempo que tiver aqui É CEM por cento aproveitamento ( ) aproveita o tempo que tá 

aqui... né? ... tem o exercício para corrigir?  

(( os alunos retiram os cadernos da mochila e ao abrem sobre a mesa)) 

4. Rita:  professora... faz favor aqui(( professora vai até a carteira da aluna e esclarece algumas 

dúvidas da aluna )) 

Thais: é  que o que é doente eu tô queta (( microinterando com a colega Kelly. Risos altos das duas 

garotas )) 

5. Davi: profe::ssora... pode entrar?  

6. PDM: pode  

(( Davi, Vanderlei, Vitor, Rony, Fábio, Rodrigo, Cláudia, Suzi e Rose entram de modo nada discreto e 

os colegas se dispersam.))  

7. PDM:  Oi:: (( a professora vira- se em direção ao grupo de alunos que estão no fundo- Davi, 

Vanderlei, Vitor, Rony, Fábio, Rodrigo. Eles sentam-se após a professora os reclamar, mas ainda 
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fazem barulho- conversam, sorriem alto))... PSIU::: (( chama à atenção do grupo)).... ficou algum sem 

corrigir? (( referindo-se ao exercício)) 

8. Suzi: Não 

(( os alunos estão a conversar em pares)) 

9. PDM: então vamos  lá... PSIU::: eu vou explicar    ... nesse tempo de explicar... PSIU::: ... nenhuma 

conversa por favor   

      10. Rita:  explica mesmo Célia 

 Fábio:  ouviu... né Vitor? 

10. Rita:  é para copiar?  

11. PDM: deixa eu explicar... Na fila... por favor?  (( referindo-se a Adriano para que ajustasse a 

cadeira)) 

(( risos da turma)) 

12. PDM: PSI:::::U...  eu não quero conversa nenhuma... cada um vai se importar consigo apenas 

13. Davi: Vai liberar um pouquinho mais cedo professora? 

14. PDM:quem tiver algum problema que precisar sair mais cedo lembre-se que terá o prejuízo da 

aula...VIU 

15. Tito: ah... então não tem problema não 

16. PDM: e para quem chegou depois... a avaliação agora será DIÁRIA...  por conta do interesse que 

está pouco...  da participação que está MÍNIMA e da frequência também... Né? Nós estamos 

começando a aula atrasados porque né?  demoraram de chegar... quem chegou depois além de 

atrapalhar a si próprio atrapalha o andamento da sala...  não é? E aí... vou avaliar a partir disso agor. 

E... tá? .... guarda o celular... por favor  

17. Thais: ôh... [tenho dois contatos ] 

18. PDM:não é estar com o celular do seu lado não... É guarDA mesmo 

19. Thais: ai... () 

(( Thais que está com  o celular na mão não parece se importar com a ordem da professora e continua 

com o celular na mão)) 

20. PDM:não tem motivo nenhum para conversar... agora é só prestar atenção  

21. Rita: ôh dó 

22. PDM: Psi:::u... a gente viu a anterior que era uma progressão... só que era uma progressão 

aritmética CERTO? Na progressão aritmética nós tínhamos uma sequência e essa sequência obedecia 

uma ordem  e essa ordem era concebida através da soma de um  termo que chama-se razão... Certo? A 

soma gera uma PA que é progressão ARITMÉTICA ... Aritmética é sinônimo de soma...  Já agora nós 

vamos vê outra progressão que não é gerada a partir de uma soma... ela é gerada de outra forma  

(( Ninguém anota a informação)) 

23. Rita: viii... já não gostei  

24. PDM: o que a gente chamou de PA... progressão aritmética 
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((Um grupo de alunos conversa)) 

25. PDM: psi:::u...... não atrapalha...da mesma forma PG vai ser chamada ((a prof bate no quadro 

para chamar atenção)) progressão geométrica ... Sabem me dizer de onde vem a palavra geométrica? 

Qual operação poderia está relacionada a palavra geométrica?  

26. Fábio: Figuras 

27. PDM: vira pra frente aí ...  por favor (( dirigindo –se a Thais que senta-se de costas para a 

professora)) 

28. Fábio: Figuras 

29. PDM: senta-se na cadeira de cá e recosta nessa (( dirigindo-se à Tito que fica recostado na 

cadeira de Thais. A professora solicita que ele troque de lugar e se recoste em outra carteira)) 

30. Thais: Não  

(( risos na sala )) 

31. Thais: Tito fica quieto 

(( professora prossegue a aula)) 

32. PDM:que operação matemática está associada a geométrica? Se aritmética é soma...  geométrica 

seria o quê?  

(( silêncio por um instante)) 

33. Fábio: Subtração... multiplicação 

(( risos)) 

34. PDM:Com certeza você vai acerta é uma das quatro... a progressão aritmética [soma e divisão 

algébrica] como sendo adição ou subtração e a progressão geométrica ... ela é uma multiplicação ( ) 

toda progressão geométrica ela vai está associada a uma multiplicação... VOCÊS VIRAM em Biologia 

não sei se nesse ano ... ou ano passado divisão celular... não viram?  

Humrum (( um pequeno grupo afirma em coro)) 

35. PDM:... que que acontece ... não recordo se mitose ou meiose... mas é  uma das duas ... o que é a 

divisão celular? A célula... 

36. Fábio: É quando eu tenho 23 pares de cromossomos um de cada  lado e eles se juntam formando 

42... isso na meiose 

((risos)) 

37. PDM:tá 

38. Vitor: Calma professora... deixa... vai explicar   

39. Fábio: tai o cromossomo bonitinho... os dois se formam o masculino e o feminino 

40. PDM:A gente vai pegar  

41. Fábio: Se dividiu...  Ué ((riso)) 

42. PDM: Pelo menos ouvir...  NÉ?... para aprender...  
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45. Fábio: pois é Vinícius ((como se a fala da professora não fosse direcionada a ele)) 

46. PDM:então...  nessa divisão... psi::u ... a célula ela vai formar uma célula semelhante... né?... que 

vai ter as mesmas características (  ) houve uma divisão... uma célula se dividiu em? 

Duas ((pequeno grupo responde )) 

47. PDM:então... a grosso modo seria isso... né? Tem núcleo... tem ( ) também ... aí a célula vai se 

dividir em duas... essas duas células ... por sua vez...né? cada uma vai se dividir e vão formar mais 

duas de cada... duas vezes duas?  

Quatro ((Pequeno grupo responde)) 

48. PDM:então...  daqui a gente já vai ter quatro... né? Ok?  E ai o que que vai acontecer... essas 

quatro vão subdividir... isso em uma velocidade imensa... Então essas quatro vão se subdividir e vão 

gerar mais 8 e depois 16... o que está acontecendo com essa células ? uma gerou duas... duas gerou 

quatro... quatro vai gerar oito...qual a palavra que indica o que está acontecendo com essa célula? Tá 

acontecendo o quê?   

49. Fábio: Multiplicando 

50. PDM: multiplicando como? De que forma?  

51. Fábio: por dois 

52. PDM:como é que chama a multiplicação por dois? 

53. Fábio: ao quadrado não é não? 

54. PDM:multiplicar por dois é dobrar... não é não? Elas estão dobrando em quantidade 

Ãnh ((Fábio e Vitor)) 

55. PDM:então aqui a gente teria uma progressão que é uma célula  

(( Fábio e Vitor começam a conversar, professora bate no quadro e chama à atenção da dupla. Os 

demais alunos não microinteram, nem anotam. Eles olham com cara de paisagem para o quadro)) 

56. PDM:DAVI presta atenção ... por favor... guarda aí...  vai (( referindo-se ao celular)) 

57. Rodrigo: ((risos)) guardar o que Davi?  

(( risos dos alunos do fundo próximo a Davi – Fábio, Vinícius santos, Vinícius Lima e Vitor. Os 

alunos mais distantes geograficamente nem olham para a situação)) 

58. Davi: a mochila 

59. Vitor: cuidado Davi... se não cai porra 

60. PDM:coloca a mochila debaixo da cadeira 

61. Vitor: Por favor...Davi 

62. PDM:e o celular no bolso... Um gerou quanto? Duas vai gerar? Quatro oito e assim 

sucessivamente (  ) qual a relação de um para dois...  dois para quatro e quatro para oito? O que 

aconteceu? ... eles foram o que? O que eu tinha dito?  Eles foram mu-tiplicando por quanto? 

Coro: dois  
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63. PDM: da mesma forma que na progressão aritmética a gente vai ter algo chamado aí de  razão  ( 

)... então qual é a razão dessa progressão ?  ela existe a partir de uma multiplicação por dois... então 

toda sequencia que o segundo termo a partir do primeiro por uma multiplicação de um termo constante  

esse valor é chamado de razão e essa sequência é chamada de PG... da mesma forma que PA ... ela é 

gerada a partir de uma razão ... a única diferença aqui agora é que nossa razão vai ser chamada de Q e 

não de R...(( nesse momento, Na frente, próximo ao quadro onde a professora explica,Suzi abaixa a 

cabeça e recosta sobre a mesa,não olhando mais para o quadro. Logo em seguida, Cláudia faz o 

mesmo. Lara, de braços cruzados, olha para o chão e não se demora a deitar sobre também e Drica 

que senta-se atrás de Lara, boceja, fica com olhar perdido e depois recosta-se sobre a mesa de modo 

que ainda veja o quadro. No fundo, Vitor passa um papelzinho para Rony que, por sua vez, passa 

para Davi. Os três riem discretamente ))mas como toda progressão existe o primeiro termo, segundo 

termo, terceiro termo... e o último termo como é que a gente escreve?... o termo desconhecido... o 

último termo por exemplo?  

64. Fábio:é X 

65. PDM:ao que? 

66. Fábio:[N] 

67. PDM: e o que que é o N? se eu digo AN... a gente sabe o valor de N 

Coro: Não 

68. PDM:  porque a reticencia está me dizendo que eu não sei quantos termos tem a PA... então N 

significa a quantidade de termos... que significa o A?  (( Vitor, Vanderlei e Davi conversam fazendo 

graça no fundo)) o que é A1... A2... A3... A4? 

69. Fábio: termo? 

70. PDM: TERMO e o que que é agora... a gente vai vê a razão... certo?... então... a diferença de um 

pro outro existe por causa de uma  razão... então o que que é progressão geométrica? É TOda 

sequência em que a partir d segundo termo... AGORA VOCÊS JÁ PODEM COPIAR ... VIU? ()  (( 

ninguém estava anotando a definição, quando a professora sinaliza que os alunos copiem Suzi, Lara, 

Drica e Cláudia pegam o caderno para anotar. As alunos do fundo que estavam resenhado não 

atendem ao pedido da professora e continuam a passar bilhetinho e a trocar risos ))  e essa razão(( 

Vitor abre o caderno e dá uma gargalhada bem alta))... copia Marcelo... e essa razão aqui agora... 

essa razão agora vai ser chamada de Q (( com exceção a Fábio, Davi, Vanderlei e Rony, todos 

copiam)) o A continua a mesma coisa que é o termo... o N é a quantidade... certo? (( com exceção a 

Fábio, agora os discentes do fundo colocam o caderno sobre a mesa)) 

71. Mile: professora que é isso? 

72. PDM: porque eu tô triste com vocês 

73. Mile: é segunda feira... muié 

(( risos)) 

74. PDM: tô triste em plena segunda feira um desinteresse desse ... ninguém copiando 

75. Cláudia: professora, professora... é o terceiro e quarto horário... tinha que ser primeiro e segundo 

76. PDM: não existe isso não  

77. Alice: fizemos redação quinta e sexta e hoje também... então 
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78. PDM: eu disse para copiar... se você se nega a copiar vai ficar extremamente em silêncio (( 

direcionando o seu dizer para Fábio que não estava copiando)) 

Vitor:Fábio falou que ninguém manda nele não... que ele não vai copiar não 

Rodrigo: ( ) 

(( Fábio dá uma gargalhada )) 

Rony: vou jogar essa caneta fora... véi 

79. PDM:PSIU:: é toda sequência em que a partir do segundo termo é um produto do primeiro termo 

por uma constante chamada razão quando eu digo a partir do segundo termo ... como que eu escrevo 

segundo termo?  Como que eu escrevo segundo termo? 

Coro: A2 

80. PDM: A2 é um produto do segundo termo por um valor chamado  

81. Fábio: A:: 

82. PDM: vamo traduzir essa frase aqui para a linguagem simbólica ? ... o segundo termo... como que 

eu escrevo o segundo termo? 

83. Fábio:  A2 

84. PDM: A2 é igual produto do primeiro termo... como é primeiro termo? 

85. Fábio:  A1 

86. PDM:  o que é a palavra produto em símbolo ? 

87. Fábio: o número... a quantidade... não é não? 

88. Mile: ô professora o primeiro termo é sempre A1... né? 

89. PDM:  que que é produto em uma operação?  

90. Fábio: é o resultado 

91. Vitor: soma 

92. PDM: vai... faça sua pergunta (( dirigindo-se para Mile)) 

93. Mile: já resolvi já professora 

94. PDM: é só pra não perder o raciocínio quando eu estiver falando ...que que é produto ... GENte? ... 

(( ninguém mais arrisca)) produto segundo ano é multiplicação ... soma é adição... multiplicação é 

diferença ... POR um valor constante... como é que eu chamo esse valor constante? 

Razão (( umas vozes no fundo)) 

95. PDM:( ) A2 vai ser A1 vezes a razão ... vamo testar aqui na nossa PG ... quem é nosso A2?  

Coro: 2 

96. PDM:quem é nosso A1 ? 

Algumas vozes [ 1] 
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97. PDM:vezes a razão... então qual o número que eu multiplico por um para dar dois? ... dois... então 

nossa razão foi?  

Algumas vozes: dois 

98. PDM: agora como é que eu acho essa razão dois ... pra eu achar essa razão dois... basta que eu 

divida dois termos consecutivos  

99. Fábio:dois dividido por quatro (( PDM não ratifica a participação do aluno))  

100. PDM:por exemplo se eu pegar dois dividido... geralmente eu pego do maior para o menor ou do 

sequente para o antecessor dele ... né? e aí eu tenho aqui ... dois dividido por um dá quanto?  

101. Fábio:dá um 

102. PDM: dá um não... dá dois 

103. Fábio: ah é:: 

104. PDM:quanto é quatro dividido por dois? 

105. Fábio: dois 

106. PDM:e quanto é oito dividido por quatro 

107. Fábio:dois  

108. PDM: tudo isso aqui vai dá?  ... então a razão é a divisão de quaisquer dois termos consecutivos 

... então se eu pego dois termos consecutivos e divido um pelo outro eu acho a razão ... sempre de um 

número pelo seu antecessor... então de certa forma ( ) bom então aqui a gente tem a formula de Q ... 

mas que que eu faço para descobrir AN... o termo geral... uma formula que eu possa descobrir 

qualquer termo da PG ... então a gente vai ter... como foi que foi gerado o dois?  (( a professora bate 

com o piloto no quadro para chamar a atenção da turma))  como foi gerado o dois?  

109. Fábio:( )  

110. PDM:sim... como foi gerado o dois?  

111. Fábio:é::: dois vezes um 

112. PDM:foi o um que é o primeiro termo vezes dois ... como é que foi gerado o quatro? O quatro foi 

gerado como? DOIS vezes DOIS  eu pego um termo e divido pela razão... né? Como é que foi gerado 

o oito? 

113. Fábio:quatro vezes dois  

114. PDM:QUATRO VEZES DOIS ... observe que esse dois é fixo... quem é esse dois ali?  

115. Fábio:o que? 

116. PDM: quem é esse dois aqui? é a::: ? ... razão ... todos eles são obtidos pelo produto desse termo 

pela razão sendo esse termo produto de um número anterior a ele. (( apenas Fábio responde as 

indagações feitas pela professora, os demais se limitam a copiar, direcionar o olhar de modo vago na 

direção do quadro))  o que nós vamos ver aqui agora é o seguinte ... como nós vamos fazer para achar 

esse termo AN... certo? A partir do primeiro que a gente vai conhecer... Ô:: dois é igual a um vezes 

dois... vamo traduzir aqui pra letras... cês tão copiando aqui? 

117. Thaís:E... né 
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118. PDM:quando chegar aqui para pra prestar atenção aqui (( aponta para algo no quadro)) ... quem 

já tiver copiando lá pode para porque eu vou ficar na frente... pode? 

Coro: pode 

119. Rony:pera aí 

120. Thaís:() 

121. PDM:por dois motivos... eu vou ficar na frente e quero atenção... a gente vai deduzir a formula ... 

dois é igual a um vezes dois... vamo traduzir aqui? Quem é o número dois? quem é o número dois na 

PA... ou na PG? que termo é esse ? 

Coro: A2 

122. PDM:A2... quem é o número dois?  

Coro: A1  

123. PDM:quem é esse segundo termo aqui ? ... É A::  razão  

124. Mile: e a razão significa o Q... professora?  

125. PDM:é antes era R agora é Q  

126. Rita: eu gostava do R 

127. PDM: quem é A4... gente? 

128. Rodrigo:A3 

129. PDM:foi duas vezes duas... que fica A3 que foi igual a dois... vezes quem? 

(( Cláudia volta a recostar-se sobre a carteira)) 

130. Vitor:A2 

131. PDM:A2 vezes Q... não foi? 

132. Thais:foi  

133. PDM:vamos fazer uma mudançazinha ali agora de incógnita ... ao invés de usar o A2 ... eu quero 

descobrir o A3 a partir do A1 ... então como é que eu posso descobrir o A3 através do A1... como é 

que eu posso descobrir o A4 a partir do A1  

134. Fábio:através da razão  

135. PDM:de que forma essa razão vai tá repetida?  

136. Fábio:vai ser... vai ser só troca ( )  

137. PDM:Observe ... o A2 a gente sabe quem é? O A2 foi quem?  

138. Fábio:A1 igual 

139. PDM:A1 vezes Q ... vamo substituir aqui no lugar de A2... A3 vai ser ... presta atenção aqui que 

eu vou fazer a substituição... QUEM é o A2? A1 vezes  Q ... só que já existia o Q lá... não existia? (( 

alguns alunos confirmam com a cabeça )) entenderam aqui?  

Coro: NÃO  
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140. PDM:Ô:: quem é o A2? A1 vezes Q... tira o A2 daqui e coloco o valor dele... ô:: 

141. Fábio:Ãnh? 

142. Mile:não entendi não professora... explica de novo 

143. PDM:quem é o A2 

144. Fábio:A1 e a razão 

145. PDM: vezes Q... pega o A2 e substitui pelo valor dele... quem é o valor de A2? A1 vezes Q  

146. Fábio: A::: ... então... peri::... peri professora... a razão ali do A1 vezes a razão é dois... no caso... 

porque a razão foi dois aí. 

147. PDM:  eu não tô trabalhando com valores agora só com as letras  

148. Mile:  não entendi ainda não ... professora 

149. PDM:  porque eu quero chegar na formula geral ... quanto vale A2... você entendeu que A2 é A1 

vezes Q?   

150. Fábio: Isso aí eu entendi 

(( a professora está ratificando Mile)) 

151. PDM: é um termo anterior vezes a razão... tá escrito aqui 

152. Mile: há tá 

153. PDM: ok ? vamos fazer a substituição ... essa caneta tem o mesmo valor da outra...eu substituo 

uma pela outra... não pode substituir? 

Coro: pode 

154. PDM:quem é o A2? Olha a igualdade aqui no meio... quanto é que vale A2?  A1 vezes Q ... você 

tira o A2 e bota A1 vezes Q e abaixou o Q porque não fiz nada... substituição ... vamo lá A3 vai ser 

igual A1... quem é Q vezes Q? ... multiplicação de potência de mesma base (( a professora bate no 

quadro com o piloto)) que que eu faço com potência de mesma base? 

155. Fábio:Soma os expoentes  

156. PDM: conserva a base e:: soma os expoentes ... qual o expoente que está aqui? 

157. Fábio:UM 

158. PDM: e o daqui? 

Coro: UM 

159. PDM: um mais um? 

Coro: dois 

160. PDM: ok? agora a gente vai fazer o oito 

161. Alice: pode copiar? 
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162. PDM: NÃO... quem foi o oito? Quatro vezes dois ... vamo lá... O OITO qual a ordem dele?... 

um...dois... três... QUATRO... presta atenção aqui para eu não ter que repetir... QUEM não QUER não 

atrapalha ... QUEM É O QUATRO?  

163. Marcelo: A3... A3 (( fala bem baixo)) 

164. PDM: QUEM É O QUATRO? 

165. Marcelo: A3 

166. PDM: é o A3... vezes quem?  

Coro: A2 

167. PDM: quem é o dois? ... A2 É A1... LEMbre que acabamos de achar A3 no mesmo processo  

168. PDM: o final vai ser sempre Q... é se tiver (( professora bate no quadro com o piloto 

repreendendo a conversa no fundo)) 

169. Fábio:é Davi 

170. PDM: seu direito acaba aí de não quer nada (( referindo-se a Davi)) 

171. Davi: eu tô queto 

172. PDM:quem é A3? QUEM É A3? 

Coro: A1 

173. PDM:vezes... vamo substituir o A3? ... A4 vai ser... no lugar de A4 vamos usar o que? 

Coro: A1 

174. PDM: vezes Q2... é isso aqui ô:: 

175. Fábio:é vezes o expoente no caso 

176. PDM: ainda não fiz nada... só fiz substituir(( Vitor ri da resposta dada ao colega))... vamos lá... 

A4 vai ser igual A1... que que eu faço com Q ao quadrado vezes um?... conservo a base e? 

Coro: soma  

177. PDM: e soma os expoentes ... dois mais um? 

178. Fábio:Ô::: professora... peri rapidão... agora eu vô bota o A do outro lado da igualdade ou vai 

ficar no mesmo lugar? 

179. PDM:Não tô resolvendo não (( Vitor se vira para o colega e Repete: Não tá resolvendo não em 

tom jocoso. Fábio continua atento no quadro))...  eu vou chegar na formula... só isso... bom quando 

era dois o expoente do Q era?  

Coro: um  

180. PDM: prestaram atenção aqui?  

181.PDM:quando o índice foi três o expoente do q foi?  

dois (( um pequeno grupo do fundo responde em coro)) 

((Clarice coloca a cabeça sobre a mesa)) 
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182.PDM:quando o índice foi quatro o expoente do q foi? 

Três ((um pequeno grupo do fundo responde em coro))  

183.PDM:e todos eles tão usando quem?  

[a] ((um pequeno grupo do fundo responde em coro))  

184.PDM:eu posso garantir que AN... deixa eu fazer aqui ...a partir de tudo isso AN... todos eles estão 

usando quem? A1... então posso começar por aqui A1 vezes Q.... quem vai ser o expoente desse Q? 

185.Vitor: 6 

186.PDM:eu quero achar na forma geral... seria seis se fosse A7 

187.Fábio: como é que é?... mas ali o [ quatro]  

188.PDM:N 

189.Fábio: então vai ser o antecessor 

190.PDM:quem é antecessor de N?  

191.Fábio: N -1 

192.Vitor: A:::: doido 

193. Fábio: rapaz... eu tô sabendo o assunto... vei... Rapa:::z( ) 

194. PDM: então se for a7 é q elevado a quanto? 

(( Suzi está com carinha de sono, Cláudia continua com a cabeça sobre a carteira e no canto direito 

da sala, próximo a professora Mile e Kelly conversam baixinho)) 

195.Vitor: A1 

196.Fábio: peri::: ... se o daqui for seis eu vou elevar o de cá para sete. 

197.PDM:quem é o a7? 

198.Rodrigo: 6 

199.PDM:1 vezes q elevado a ? 

Seis ((responde o pequeno grupo do fundo)) 

200.PDM:se for a28?  

Vinte sete((responde o pequeno grupo do fundo)) 

201.PDM:é sempre N – 1... CERTO? 

202. PDM: POR QUE N-1? Porque do primeiro aqui não se usa a razão... só usa razão a partir do 

segundo... se é a partir do segundo... então são N-1 termos... CERTO? Por isso que a lógica do N-1 é 

essa... N-1 TERMOS 

203. Mile: oh... professo:::ra ... explica essa última aí que eu não entendi muito não  (2:00)  

204. PDM: essa  formula ... ela chama-se termo geral de uma PG 

 Fábio: O vei:: foi engraçado di mais 
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(( risos dos colegas próximos- Rodrigo, Vitor)) 

205. PDM: CERTO? termo geral de uma PG... voltando aqui ... quando era A2 era um vezes Q 

elevado a um ... quando era três   era A1  vezes Q elevado a dois ( )... OBSERVE que o A1 está em 

todos ... então eu peguei AN e coloquei A1 vezes Q... o que a gente precisou descobrir aqui era qual o 

expoente do Q  e o expoente tá variando ô::: dois pra um... três pra dois ... quatro pra três ... então o N 

vai ser N menos um (( Vitor rindo muito no fundo)) isso porque... eu só uso razão a partir do segundo 

... então se eu tiver dez termos eu só usei a razão nove porque o primeiro não precisa... eu só uso a 

razão do primeiro para o segundo do segundo para o terceiro ... uso nove razões ... então por isso que é 

Q elevado a N menos um ... se aqui for sete PSIU:::  (( ninguém anota ))  

205. Mile:  como vai achar esse número?  

(( os garotos do fundo estão conversando alto ))  

206. PDM: qualquer termo que você pegar... por exemplo... quem é o oito é A1 vezes Q (( Vitor e 

Fabio dão uma gargalhada))... PSIU:::: (( bate no quadro com o pincel. Os garotos apontam para 

Davi que está de cabeça baixa rindo. A professora prossegue a explicação)) é A1 vezes Q elevado a 

um certo valor ... que ordem é o oito? um ... dois... três... quatro e isso significa A4... quem é o A1? é 

um né? ( ) quem é a razão ? DOIS se aqui é quatro o expoente vai ter que ser quanto? 

Coro: DOIS 

207. PDM:  se o índice é quatro? 

208. Fábio: três... três três 

209. PDM: A4 vai ser um vezes... dois ao cubo? ... uma vezes oito?... eu só uso a razão a partir do 

segundo... do primeiro eu não uso  

210. Mile:  e naquela lista ali ( ) 

211. PDM: [ eu dei um exemplo qualquer] A7 é A1 vezes Q elevado a seis ... por exemplo... me fala 

um A qualquer aí... PSIU:: (( bate no quadro com o piloto para chamar a atenção do grupo))  

212. Mile:  A4 

213. PDM:  eu sei que é A1 vezes Q elevado a três ... qualquer número que você pensar diminui um 

214. Fábio: vai ser sempre AN menos um  

215. Mile:  se colocar oito vai ser  

216. PDM:  sete... se colocar mil vai ser novecentos e noventa e nove  

217. Thais:  agora dá um tempo (( esse dizer da aluna sinaliza para a professora que ela precisa de 

um tempo para copiar. )) 

218. PDM:  copia essa parte aqui que eu vou passar os exemplos (( os alunos copiam com exceção a 

Fábio e Vanderlei. Enquanto eles copiam o sinal bate e o quarto horário termina. A aula segue, 

porque são duas aulas juntas )) 
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ANEXO 4-Transcrição a aula de Português 

1.PDP: vamo lá... vamo trabalhar? 

Coro: bora 

2. PDP:  geNTE... olha... TOda vez que a gente vai fazer um texto (( seis alunas entram na sala e se 

dirigem ao seus lugares de modo discreto)) tem que saber sobre o que nós vamos falar ... olha até 

fofoca só é interessante quando a gente sabe que essa pessoa sabe o conteúdo da história ... então 

assim... para que nós possamos fazer um texto bom a gente tem que ter conhecimento ... nos não temos 

em nossa grade do segundo ano a REDAÇÃO... então eu sei que vocês estão despreparados ... mas 

vocês tem competência... então nós vamos começar a escrever JÁ... no grosso... eu vou dar o passo a 

passo para vocês... então assim... todo mundo sabe que o texto é composto por três partes... quais são 

geNTE? 

Coro: começo... meio e fim 

3. PDP:  começo ... meio e fim é o LÓgico... AÍ é a sequência lógica de ideias ...introdução 

Coro: desenvolvimento e conclusão  

4. PDP:  ô::: gente já nem tem marca a ponta do pincel... ô::: eu vô toda animada e não tem material (( 

os alunos estão olhando em direção ao quadro... ninguém anota e no fundo Vitor, Fábio, Davi e Rony 

estão conversando)) vamo lá... a introdução é a apresentação do texto é aquilo que eu vou escrever... 

VAMO LÁ... o que eu vou escrever ... xô apresentar pra você::s(( Fábio vem até a carteira de Mile, 

abaixa-se e conversa algo com ela))... o material que eu recebi... (( pega o material que está sobre a 

mesa em um envelope)) primeiro eu vou avisar que o primeiro que dá uma de engraçadinho vai lá pra 

fora (( enquanto a professora fala isso Fábio se dirige para sua carteira. A turma toda fica em 

silêncio e com olhar desconfiado em direção ao quadro)) VAMO ser sério com o que a gente faz... 

esse projeto do senado é o projeto jovem senador 2017... esse aqui que é o de todo ano que a gente 

recebe ... esse aqui independente da série é de jovens até dezenove anos ... então assim é oportunidade 

... ISSO vai para o currículo de você::s ... FORA a premicaÇÃO ... ESSE ANO o tema é uma coisa 

que todo mundo conhece (( escreve no quadro))... as meninas que estavam cobrando redação EIs a 

oportunidade ...vamo entender o tema ... O que é Brasil plural? que que é plural? 

5. Samuel: mais de um  

6.PDP: como é que eu vou entender esse TEMA? ... se eu digo Brasil singular é um Brasil Ú-ni-co... 

BRASIL PLUral é um país que tem várias possibilidades diferentes ... entendi isso aqui... PARA 

FALAR DE INTOLErância ... genti::: o que intolerância? (( silêncio por uns minutos))... bora segundo 

ano... quando você fala assim “ poxa vida... fulano é intolerante” por que que ele é intolerante?  

7.Fábio: porque ele não tem paciência... 

8.PDP: Impaciente... é falta de paciência... mas é impaciente... ele não aceita o que?  

9. Thiago:  a forma da outra pessoa... opinião 

10. PDP: vamo botar isso numa palavra boa?... eu sou intolerante porque eu não aceito aquilo que é 

diferente  do que eu condiciono a chamar normal... OK? ... primeira dica de redação... gente... Vamo 

pela dica mais fácil para a gente construir o texto... aqui tá falano de Brasil  plural para falar de 

intolerância... primeira coisa que vocês podem fazer ... pode anotar essa dica aí... ((somente quatro 

alunos com o caderno aberto e o número não muda após a solicitação para anotar. Os alunos estão 

todos com o corpo voltado para o quadro, sem microinterações)) na introdução.... eu posso começar 

uma introdução por uma definição... essa é uma das possibilidades ... eu posso definir o que é Brasil 

plural e eu posso definir o que é... é intolerância... então assim... qual o primeiro passo ... cês podem 

pegar qualquer dicionário... hoje nós vamos construir a definição aqui com vocês... CERTO?  Mas eu 
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posso pegar o dicionário e colocar...  se for o houaiss ... segundo o dicionário de houaiss intolerância 

é... como eu não tenho o Houaiss aqui... segundo  o dicionário de Aurélio intolerância é... isso aí vocês 

podem usar em casa... hoje nós vamo fazer aqui só pra gente ter ideia... aí nós vamos colocar lá o 

significado  de intolerância ... depois a gente já entra direto no Brasil plural... o que que acontece... 

toda vez que eu tenho uma introdução... lá na conclusão eu vou retomar e apresentar uma possiblidade 

para a solução do problema que eu vou apresentar e justificar aqui... OK?  (( ninguém responde)) ... eu 

vou fazer uma redação minha sobre o tema... que eu acabei de fazer em outra sala... mas qui se eu 

fosse participar desse concurso eu ia refazer ela... no mínimo umas quatro ou cinco vezes... porque eu 

sou chata... que aí eu vô vê problema de pontuação... problema de concordância... vou vê n 

possibilidades  que está aqui... [ porque essa outra possibilidade fora o conteúdo eu vejo depois]... 

primeiro é o que eu SEI  e como eu vou ESQUEMATIZAR 

11. Davi: Ê:: professora...professora (( levantando a mão))... perde ponto se tiver erro ortográfico ... 

essas coisas assim?  

12. PDP: perde mais é menos... o que é que soma para a redação é o meu saber ... o que que eu sei 

sobre isso... CERTO? ... então vamo vê... agora vamo definir o que é esse Brasil plural... o que é um 

Brasil plural... GENTE? E quais são as intolerâncias que a gente tem no que diz respeito a essa 

pluralidade? (( Em sua maioria, os alunos estão com os olhos voltados para a direção da professora, 

mas ninguém a responde)) vamos lá? A gente tem intolerância no Brasil?  [o que é diferente da 

gente... mas chama a atenção da gente?] (( ninguém responde, alguns alunos abaixam a cabeça, 

miram as unhas)) a gente tem ...ah... a gente tem... intolerância a raça?  A raça ou a cor?  

Cor (( pequeno grupo da frente responde timidamente)) 

13.PDP: a gente pensa assim... o Brasil é formado de várias raças diferentes 

14.Davi: ETNias... NÉ... professora?  

15.PDP: Isso... etnias... exatamente... mas essas etnias aqui até a gente aceita... né? A cor do outro eu 

não vejo tão gritante assim não... agora o que que eu vejo gritante no Brasil... eu vejo gritante no 

Brasil a desigualdade social... porque assim um negro rico cês acham que ele não entra no melhor 

restaurante e porque ele é rico ele é tratado como um rei?  Cês já viram um rico sendo maltratado... 

sendo ele branco... preto... amarelo... roxo... azul? ... NÃO ... pode até falar... mas fala pelas costas. Ou 

tem alguém aqui que descorda? ((ninguém se posiciona oralmente e continuam a, em silêncio, olhar 

para a professora. minutos depois Suzi e Marcelo começam a balançar a perna, Suzi parece que está 

impaciente))então o que que eu vejo gritante no Brasil... em primeiro lugar... eu Lurdes... vejo a 

questão de gênero... você aceitar o outro ou não olhar para ele diferente porque ele é homossexual ... 

isso eu vejo... ou não é assim? ((novamente, ninguém responde aos questionamentos. Suzi e Rose se 

entreolham e trocam sorrisos)) eu ainda fico chocada quando eu vejo a... países que matam pessoas 

por ela ter uma opção sexual diferente e ainda faz isso em nome de Deus... outro dia eu fiquei assim 

chocada porque eu perdi o sono e::: tava ...fiquei rodando os canais na televisão e tome-lhe programa 

evangélico e  aí tinha um pastor dizendo que ele conseguia... alguém já ouviu falar isso? Salvar um, 

um...  fazer um gay voltar a ser homem... isso existe? 

Lara: balbucia : existe 

(( ninguém se posiciona oralmente. Suzi e Rose microinteram baixinho, outros alunos, embora em 

silêncio, olham para as direções mais diversas, carteira, chão, teto, unha, caderno e alguns poucos 

ainda estão com os olhares direcionados ao quadro)) 

16. PDP: então trata a questão de gênero como questão de saúde... não é de saúde... GENte... (( Suzi e 

Rose microinteram baixinho ))não é de opção é a condição daquela pessoa... quem é que vai optar para 

ser menos feliz... pra ser apedrejado... pra apanhar gratuitamente (( todos em silêncio ouvindo. 

Ninguém, porém dá sinais de concordância ))... pra ser olhado de esguela e pra ser vítima de 

comentário maldoso ... alguém aqui... simplesmente agora me fala assim... eu vou ser gay porque ser 

gay é ser feliz (( Suzi rir e Cláudia olha em sua direção e também ri timidamente))...  agora um gay 
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com dinheiro... um homossexual com dinheiro ele é vítima de alguma coisa? (( ninguém se 

posiciona))... então aqui tem a questão da etnia... tem a questão do gênero ... tem outra questão ... 

GENte?... EM?(( ninguém responde )) ... classe social que mais que eu vejo assim::: plural no Brasil ... 

a gente não tem nenhuma crítica... nenhuma restrição a esquina onde eu tenho um terreiro de 

candomblé? a gente aceita normalmente em nossa esquina um terreiro de candomblé?... então a gente 

tem problema de que? De credo ... nossos credos religiosos não são aceitos ... eu não vou nem longe ... 

já houve tempo quando a gente falava que era espírita... que era maçom... dizia ah:: o maçom tem o 

bode preto ... cês nunca ouviram essa expressão? 

17. Fábio:bebe sangue de bode 

((risos)) 

18. PDP:bebe sangue de bode... o espírita faz macumba pra chamar as alma do além  (( risos)) ( ) né? 

O pessoal da umbanda bate tambor... se transforma em bicho (( risos))... POXA vida é o credo deles... 

tem que ser respeitado... EU vi uma frase uma vez do Dalai Lama que a melhor religião do mundo é 

aquela que te faz um ser melhor ... se eu me transformo... se minha conduta é justa... se eu não mato 

não roubo... Deus tá na minha vida do mesmo jeito não importa se eu sou da umbanda ... se eu sou 

evangélico... se eu sou espírita... se eu sou... o que MAIS? budista... o que importa gente... importa eu 

respeitar o credo do outro ... tem alguém aqui salvo? (( Kelly direciona o olhar para Suzi, uma aluna 

evangélica da sala que veste-se com saia. Ela percebe o olhar laçado pela colega, mas o ignora e 

olha na direção da professora com uma fisionomia séria. Os demais alunos ou direcionam o olhar 

para a professora  ou ficam de olhar baixo para a carteira))  todos nós somos humanos ... então 

assim... identificado as áreas que existem mais intolerância a gente vai começar nosso texto... TÁ? ... 

eu fiz um texto que como a gente só tem uma hora... eu vou colocar aqui... vocês podem dar palpite ... 

CERTO? ... e a gente vai construindo só para vocês terem uma base (( a professora vira-se para o 

quadro. Alguns alunos olham na direção do quadro, outros conversam baixinho, apenas Taty está 

anotando algo))... olha vamo começar pela definição ( )... vou usar aquilo ali de vocês ... outra coisa 

que é característico da redação a impessoalidade... EU não existo na redação... eu tô escrevendo para 

que o outro leia... então eu não posso usar a primeira pessoa ... aí vira OUtra coisa... CERTO? vira 

crônica ... vira::: ... um artigo ... O EU não entro... a primeira pessoa INEXiste na redação (( Apenas 

Taty olha o quadro e anota no caderno, os demais estão com o corpo direcionados para o quadro)) ... 

e OUtra coisa... a gente vai aprender hoje... uma coisa que se chaMA translineação ...  ou seja a 

disposição do texto na folha... ou seja ... eu não posso espremer para que a letra suba ... NO texTO a 

margem que eu começo aqui eu tenho que seguir ATÉ o fiNAL  ... depois eu vou mostrar isso no 

caderno de voCÊS... vou usar aquilo ali tá  

 (( professora está escrevendo a redação no quadro. Ela passa um minuto e meio anotando. Enquanto 

ela copia apenas cinco alunas anotam- Taty, Carol, Kelly e Alice e Mile os demais direcionam seu 

olhar para o quadro  vez ou outra e microinteram baixo))  

...PRONTO... construímos a introdução... quem concorda? ... quem quer acrescentar alguma coisa? (( 

nenhuma resposta oral))a introdução foi dali “ intolerância é a não aceitação do que nos é diferente  é 

não ter paciência e a compreensão de que o outro tem os mesmos direitos que nós”.... em algum 

momento eu coloquei eu acho?  ((Marcelo balança a cabeça em sinal negativo)) ... eu acho... eu penso 

em redação não existe... CERTO?  Apresentei aí para falar de intolerância o que é intolerância ... 

AGORA vamos entrar no texto... vamo vê agora ... agora sim eu vou pegar daqui ... olha só a minha 

margem imaginária... tá gente?  

(( professora escrevendo a redação no quadro. Enquanto isso os alunos se mexem na cadeira de uma 

lado para o outro, bocejam, três alunos no fundo estão com seus celulares discretamente na mão- 

Fábio, Júlio, Rafael e também Rodrigo que está com os olhos atentos a algo que Fábio faz com o 

aparelho- as microinteração secundárias começam a aumentar, principalmente no fundo – Davi, 

Rony e Rafael parecem microinterar em torno de algo que Rafael mostra no celular- apenas três das 

cinco alunas que estavam  com o caderno aberto sobre a carteira anotam- Taty, Alice e Carol. Os 

alunos da frente, alguns conversam mais timidamente outros ficam com o olhar vagando em várias 



 

215  

direções da sala. Lara a essa altura tira o esmalte da unha, Marcelo vira-se para traz para conversar 

com os colegas Cássio e Gustavo. Thiago mostra para Cláudia algo em seu celular e eles começam a 

conversar. Rose e Suzi  conversam discretamente. Vitor copia algo em seu caderno, mas como não se 

volta para o quadro para olhar, isso indica que não faz anotações sobre a aula)) 

19. Drica: que horas são? 

20. Rita: vinte para às dez 

(( Lara fica apreciando as unhas por um bom tempo... seu olhar está perdido na cor vermelha de seu 

esmalte. As microinterações aumentam de volume, começa um zumzumzum na aula. Após sete minutos 

anotando a professora enuncia)) 

21. PDP: gente:: pensei que vocês iam ficar atentos e pelo menos copiando pra vê se a gente... porque 

depois vocês podem usar isso aqui como espelho... tá  (( Apenas Suzi, Rose e Sandro pegam o caderno 

depois disso, a microinteração continua e aumenta gradativamente de volume e Lara, agora, tira o 

esmalte da unha, não direciona mais o olhar para o quadro mesmo sentando-se na primeira fileira, 

quase colada no quadro)) 

 (( praticamente toda a turma conversa e em um volume razoavelmente alto. Ouve-se muito barulho. A 

professora continua a copiar no quadro)) 

22. PDP: psiu:: (( os alunos nem ouvem o pedido, porque a professora enunciou muito baixo e ela 

opta por não reiterar))  

23. Davi:  Ei  pessoal... por favor aí Ô:: (( pedindo silêncio aos colegas. O seu pedido não é levado a 

sério pelos colegas que murmuram ser ele um dos mais conversadores e agora vem pedir silêncio))  

24. Mile:  THIAgo ...tira foto pra mim (( o colega pega o celular de Mile e tira foto. Alice também tira 

uma foto do quadro. Após Onze minutos escrevendo, a professora enuncia novamente  )) 

25. PDP:  Vamo discuti o texto?(( assim que a professora enuncia os alunos param de microinterar e 

ficam olhando na direção do quadro/professora, poucos anotam.)) Olha só... aí eu coloquei pra vocês 

a introdução... desenvolvimento um ... dois... três... quatro... esse aqui cinco parágrafo TÁ? Esse aqui é 

a conclusão ... eu que errei aqui... VAMO lá... vamo ler o texto... então AQUI a gente viu que a gente 

tá fazeno um comercial “ intolerância é a não aceitação do que nos é diferente  é não ter paciência e a 

compreensão de que o outro tem os mesmos direitos que nós... o Brasil é caracterizado” OLHA AQUI 

“ pela diversidade a partir de várias raças... credo e etnias desde o seu nascimento “ LEMbrando que 

fomos colonizados por índios... NÃO... chegamos aqui e já encontramos os índios... fomos 

colonizados pelos portugueses mais vieram franceses... vieram ingleses... nós temos colônia alemã no 

Sul... nós temos um bairro só de japoneses em São Paulo que é o bairro da Liberdade...então assim... 

nós temos várias raças diferentes... nós temos brancos... nós temos pretos... amarelos ... preto não que 

preto é cor... negros... NÉ? VAMo LÁ... “ entretanto ainda se pode verificar um ranço de colonialismo 

no país quando se refere... por exemplo... a questão racial” PRENTA ATENÇÃO, PORQUE eu peguei 

essa questão pra falar de tudo “ o loiro de olhos claros ainda tem preferência em relação ao negro e 

esse estampa e fundamenta as indicativas que dizem respeito a violência, analfabetismo e com 

menores chances de ascensão social” CONcorda comigo? (( nenhuma resposta oral )) VAMo lá... “ 

ainda em referência ao negro a religião trazida por esse grupo racial também é fruto de 

descriminação... umbanda é denominada de macumba ... sinônimo de feitiçaria e todos os rituais são 

rechaçados por grande parte da sociedade” AQUI eu já falei daqui ( ) a gente escolhe um (( aponta 

algo no quadro)) “ mas ser negro ... umbandista e ser homossexual é correr risco de vida já que a 

questão de gênero é de um atraso absurdo em nossa cultura” FALEI SOBRE O QUE? GÊNero... 

Vamo lá “ o homossexual é tratado como doente e expurgado... e muitos casos... pela própria família 

... RAça... COR... GÊNero... só não são mais relevantes quando nos referimos a questão da 

desigualdade social que acentua essas discrepâncias ... ninguém acredi faz bullying com uma pessoa 

bem sucedida” VAmo lá pra conclusão “ quando os governos investirem em políticas públicas de 

qualidade voltadas para a educação todos esses índices serão minimizados ou sanados... pois um país 
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justo é formado por pessoas que se respeitam” QUAL foi a solução que eu dei para esse problema ? 

QUAL foi a solução que eu dei para esse problema ? investimento EM QUE? EM? (( ninguém se 

arrisca a responder)) EDUCAÇÃO... então aqui eu tenho a introdução... falei sobre intolerância aqui 

no final... e a solução pra isso que é uma questão de educação ... GENte não tem como a gente::... a 

gente tem que aprender outro detalhe da:::  redação que é a delimitação do tema ... eu falei primeiro 

sobre a impessoalidade... tem alguma coisa aí que eu disse que eu acho?  

Coro: não  

26. PDP:  NÃO... tem o CONhecimento (( o sinal bate e a professora continua falando))... a 

translineação é ajustada ... olha só (( os alunos já guardam o material )) olha o texto... só esse aqui 

quando que faltou aqui... por isso eu botei uma ( ) só pra aproveitar o quadro (( os alunos já estão 

desinquietos, guardaram o material e alguns já caminham pela sala )) então assim eu botei o 

esquema... introdução... desenvolvimento e conclusão... sequência lógica de ideia e a delimitação do 

tema... ou seja ... eu vou pegar só aquilo que eu conheço para trabalhar ... QUERO A DE VOCÊ 

PARA A PRÓXIMA AULA. 

27. Rita: Ah professora 

28. PDP: AH professora:? (( nessa altura, quase todos os alunos já estão de pé e caminham na 

direção da porta. Mile e Vanderlei tiram fotos do quadro ao sair)) 

29. Cássio: qual é o tema? 

30. PDP:  MESmo tema... uai... cês pediam tanto aula de redação... tá reclamando de quê? 

31. Cássio: eu nunca pedi nada 

32. Carol:  mesmo tema? 

33. PDP:  Isso 

34. Sandro:  PROfessora::.. vale quanto? 

35. PDP:  OLHA pra isso (( fala direcionando o olhar para mim)) .. vale uma viagem pra Brasília (( 

poucos alunos ainda estão na sala)) gente aquele mesmo esquema ... VAMO pela definição  ( ) ... 

gostaram da aula ? (( Rodrigo responde hunrum  e a professora. Professora guarda o material e 

depois sai da sala)) 


