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RESUMO 

 

A pesquisa se propôs a interpretar a arquitetura do gênero aula em disciplinas do Ensino Médio, a partir 

de um percurso dialógico, considerando a organização do discurso didático pelo viés dos gestos 

didáticos. A aula é tomada como gênero discursivo e trabalho do professor. Assim, partimos do enquadre 

dos gestos didáticos para desvelar os elementos constitutivos da aula. O escopo teórico-metodológico 

está fundamentado no diálogo entre a Análise Dialógica do Discurso, Linguística Aplicada e 

Ergolinguistica para as análises sobre linguagem e trabalho processados nos gestos didáticos. Nos 

apoiaremos nos estudos bakhtinianos com os conceitos de enunciado e gênero discursivo pela Análise 

Dialógica do Discurso (ADD), Souza (1996) com a noção de Rotina/Ritual, e os estudos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), abordagem teórico-metodológica proposta por Jean-Paul 

Bronckart (2006), que, juntamente aos estudos ergolinguísticos abarcam a complexidade da linguagem 

em situações reais de trabalho.  O cenário metodológico compreende implicação em sala de aula, 

gravação em áudio e registros em notas de campos de aulas de quatro disciplinas distintas do ensino 

médio de uma escola estadual no interior da Bahia. Nossa proposta foi a de sistematizar um contrastivo 

das aulas, no intuito de identificar as regularidades evocadas a partir da noção de plano rotineiro e 

ritualístico, e, por fim, analisar os enunciados constitutivos do discurso didático. A análise e 

interpretação dos dados circunscreveram a aula como trabalho docente e que acolhe uma pluralidade de 

enunciados estáveis, recorrências discursivas, práticas reiterativas e repetição de acontecimentos, mas 

que são reatualizados a cada enunciação pelo agir didático, refletindo, desse modo, a individualidade do 

professor, de acordo as especificidades de cada disciplina e seu objeto de estudo. Os estudos 

bakthinianos contribuíram para a percepção de que os enunciados nas aulas emergem como uma resposta 

a outros enunciados, ou seja, as ações didáticas são respostas a enunciados antecedentes, ao que já foi 

enunciado em outras circunstâncias, mas que motivam outras respostas, outros saberes. Resultados do 

estudo afirmam que o docente molda seu agir a partir de renormalizações, reatualizações e escolhas 

possíveis pelos acontecimentos discursivos inerentes ao gênero aula, que este se constitui como um 

gênero complexo e que os estudos ergolinguísticos, no enfoque da linguagem como trabalho, 

perspectivam entradas teóricas que reconfiguram a elaboração do conhecimento a aula e a formação 

docente. 

 

Palavras-chave: Aula. Dialogia. Discurso. Gestos didáticos. Trabalho docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research proposed to interpret the architecture of the genre “class” in High School subjects, based 

on a dialogical approach, considering the organization of didactic discourse through the bias of didactic 

gestures. Class is taken as discursive gender and teacher’s work. Thus, we start from the frame of the 

didactic gestures to unveil the constitutive elements of the class. The theoretical-methodological scope 

is based on the dialogue between Dialogical Discourse Analysis, Applied Linguistics and 

Ergolinguistics for the analysis of language and work processed in didactic gestures. We support the 

Bakhtinian studies with the concepts of discourse and discursive gender by the Dialogical Discourse 

Analysis (DDA), Souza (1996) with the notion of Routine / Ritual, and the studies of Sociodiscursive 

Interactionism (SDI), a theoretical-methodological approach proposed by Jean-Paul Bronckart (2006), 

who together with Ergolinguistic studies cover the complexity of language in real work situations. The 

methodological scenario includes classroom involvement, audio recording, and recordings in class field 

notes of four distinct high school subjects, in a public school in Bahia. Our proposal was to systematize 

a contrastive of classes, in order to identify the regularities evoked from the notion of routine and 

ritualistic plan, and, finally, to analyze the constitutive utterance of didactic discourse. The analysis and 

interpretation of the data circumscribed the class as a teaching work, which receives a plurality of stable 

utterances, discursive recurrences, repetitive practices and repetition of events, but which are updated 

with each enunciation by the didactic action, thus reflecting the individuality of the teacher, according 

to the specificities of each subject and its object of study. Bakthinian studies have contributed to the 

perception that class utterances emerge as a response to other utterances, that is, didactic actions are 

responses to antecedent utterances, to what has already been stated in other circumstances, but which 

motivate other responses, other knowledge. The results of the study affirm that the teacher shapes his 

action from renormalizations, re-actualizations and possible choices by the discursive events inherent to 

the class genre, that it constitutes as a complex genre and that the Ergolinguistic studies, in the focus of 

the language as work, theories that reconfigure the elaboration of knowledge into the classroom and 

teacher training.  

 

Keyword: Class. Dialogia. Discourse. Didactic gestures. Teaching working 
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CONVENÇÕES PARA TRANSCRIÇÃO1 

 

Convenção Transcrição Exemplo 

....  Qualquer pausa  Professor: E a gente viu que 

...não...não ocorre a mistura 

entre o sangue venoso com o 

sangue 

( )  Incompreensão de 

palavras ou segmentos 

Professor: As células ...quando 

há um  

(  )... elas são do mesmo jeito? 

(hipótese)  Hipótese do que se 

ouviu  

Professor: Os (outros) são o 

que? 

((comentário))  Comentários do 

transcritor 

Professora: O núcleo da face 

dela é esse aqui, ó ((professora, 

desenha na lousa)), ... O que é 

...? 

/  Truncamento, 

interrupção discursiva 

Professor: Hemofilia é quando a 

pessoa, ela... é tipo... a pessoa 

tem que fazer até transfusão de 

sangue. 

ou ::  Alongamento de um 

fonema (a repetição do 

sinal indica um fonema 

muito alongado) 

Professor: Então, gente, é:: deu 

pra entender isso aqui? 

 

?  Interrogação Professor: Elas fazem o que 

mesmo? Qual o papel da veia? 

Ei.. Qual o papel das artérias, 

qual o papel das veias? 

MAIÚSCULAS  Entonação enfática Professor: Ei, gente! CICLO 

CELULAR é dividido em duas 

etapas. 

[ ] [ ] Sobreposição, 

simultaneidade de 

vozes 

Professor: Que relação entre a 

primeira e a segunda? Não se 

atrase, pois/ 

Antônia: [explicação] 

- -  Silabação Professor: RE-GE-NE-RA-

ÇÃO? O que é isso, gente? 

                                                           
1 As convenções aqui adotadas seguem as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O 

texto completo das recomendações encontra-se no sítio: 

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

id=58>. Acesso em: 18 fev. 2019. 
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DELINEAMENTO INICIAL  

 

Iniciamos este percurso introdutório com uma prática problematizadora, a Linguística 

Aplicada, doravante (LA). A presente pesquisa está situada neste campo de conhecimento e se 

apropria de seus pressupostos para dar conta da complexidade dos aspectos envolvidos com a 

linguagem.  

Os estudos aplicados deslocam-se de visões preestabelecidas e aplicacionistas para 

contribuir com questões que não se dão a ver e não são compreendidas facilmente. O interesse 

da linguística aplicada não está em resolvê-las, mas problematizá-las, constituir alternativas 

para os fatos que engendram as práticas sociais, o modo como as pessoas vivem, agem e se 

constituem.  

Moita Lopes (2006) nos apresenta uma LA sem laços fixos e que se estende por uma 

série de contextos de usos da linguagem, sendo reconhecida não mais por um conhecimento 

homogêneo e pelos limites disciplinares, mas por um viés indisciplinar, sem limitações teórico-

metodológicas. Os novos percursos para a LA, segundo o autor, estão comprometidos com um 

projeto de redescrição da vida social como de fato se apresenta; na verdade, o roteiro nos 

estudos aplicados tem que refletir e ter algo a dizer à vida contemporânea.  

Esta investigação é resultado desse diálogo com estudos aplicados. Desde as primeiras 

discussões no mestrado, somos confrontados a um olhar problematizador sobre as práticas 

discursivas no cotidiano escolar. Na verdade, muito antes de ingressar nesse programa de pós-

graduação, já havíamos realizado disciplina de Discurso e ensino na modalidade aluno especial, 

que nos incentivou a perseguir discussões no âmbito do ensino. Desde então, temos realizado 

leituras, participado de discussões, congressos, seminários e revozeado essas experiências nas 

produções escritas, cujos resultados já podem ser vislumbrados por meio desta pesquisa.  

Nesse sentido, podemos dizer que a presente pesquisa situa-se no campo da LA, pela 

concepção de que a pesquisa interdisciplinar alinhada aos estudos aplicados não se constitui 

simplesmente pelo entrelaçamento de teorias e métodos, mas pelo diálogo ou conversa, como 

um modo de sintonizar as questões norteadoras a outras áreas do conhecimento, que nos ajudam 

a observar as limitações de nossas próprias pressuposições (MOITA LOPES, 2006). 

A aproximação entre as temáticas Linguagem e Trabalho no âmbito do ensino tem sido 

enfoque de muitas pesquisas na contemporaneidade e são referências para a presente pesquisa. 

Dentre esses, evidenciamos o Grupo de Pesquisa Linguagem, Educação e Discurso (GPLED) 

que tem se destacado por persistentes investigações voltadas para Linguagem, interação e discurso 

sob a coordenação da professora e doutora Ester Maria de Figueiredo Souza e o Grupo Análise 
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de Linguagem, Trabalho Educacional e suas Relações (ALTER) dirigido por Anna Rachel 

Machado (2009), que se dedicam à análise de linguagem, trabalho educacional e suas relações.  

Nossos esforços se voltam à compreensão da arquitetura da aula. É um trabalho 

desafiador, uma vez que nos propomos a discutir o trabalho docente a partir do campo 

enunciativo aula. Nouroudine (2002) contribui com a noção de que a linguagem é um 

dispositivo revelador da complexidade do trabalho. Essa percepção tem resultado em um 

crescente interesse das Ciências do trabalho pelas práticas linguageiras em atividades laborais, 

a fim de compreender como o trabalhador realiza seu trabalho, soluciona problemas, administra 

os imprevistos, negocia atividades, toma decisões e diversos posicionamentos em seu métier2.  

Linguagem e trabalho estão intimamente entrelaçadas pelo discurso, pois desvelam a 

organização das atividades e situação de trabalho. O discurso, nesse contexto, tem sido 

investigado pelo princípio dialógico bakhtiniano, cujas análises recuperam a complexidade da 

linguagem na atividade humana. Refletir sobre a linguagem pelo viés dialógico significa 

compreender que o discurso é ressonância de outros discursos e já-ditos e os sentidos não se 

esgotam.  

Consideramos complexo investigar a linguagem no trabalho docente, pois significa lidar 

com trabalhadores que não atuam sobre objetos físicos, muitos menos com processos mentais 

dos alunos, mas com espaços de aprendizagem, que buscam criar ambientes propícios para que 

o objeto de ensino se transforme em objeto ensinado. A complexidade encontra-se no fato de 

que não existem garantias no espaço do discurso da aula, dado que o aluno pode recusar-se ou 

resistir a esses ambientes criados pelo professor (SCHNEUWLY, 2002 apud MACHADO, 

2009).  

A motivação deste estudo se aproxima muito do que Machado (2009) afirma sobre a 

necessidade de se trabalhar com o ensino em sua dimensão do trabalho, bem como por um viés 

discursivo. A autora discute sobre a existência de um discurso ideológico e acabado sobre o 

trabalho do professor, um sujeito que sempre está no limiar da falta, “trata-se de julgamentos 

externos que incidem sobre as formas do fazer do professor” (AMINGUES, 2004, p. 38). Mas 

o que falta, na verdade? 

Acreditamos que faltam especificidades do agir didático, além disso, como afirma 

Bronckart (2006), há uma certa dificuldade de descrever e até mesmo caracterizar ou falar do 

trabalho do professor. Por isso, propomos repensar o agir didático com base nos gestos 

fundadores e específicos, levando em consideração a aula como trabalho. Partir dos gestos 

                                                           
2 Área de trabalho, de atuação, ofício, profissão, ocupação.  
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didáticos para compreender o agir do professor pode desvelar elementos constitutivos de seu 

trabalho, aproximando-nos de saberes, didáticos e discursivos, os quais solidificam seu agir. 

Esses gestos fazem parte do métier profissional e constituem as especificidades do trabalho 

docente.  

O interesse por essa temática surgiu durante o próprio percurso do mestrado, a partir do 

contato com os estudos sobre linguagem, ensino e trabalho na perspectiva do interacionismo 

sociodiscursivo e bakhtiniano. Esse viés teórico nos instigou a uma investigação mais cuidadosa 

acerca do trabalho docente, no intuito de contribuir para a visibilidade do nosso próprio métier, 

o ensino, bem como os elementos que o constituem. Na condição de professores pesquisadores, 

precisamos nos posicionar sobre questões que contribuam para nossa prática, os gestos que 

mobilizamos em situações reais de trabalho, com o fim de presentificar e materializar o objeto 

de ensino. Acreditamos que seja possível, a partir deste trabalho, ressignificar a prática 

pedagógica e até perspectivar novas possibilidades metodológicas para a formação docente.  

Partimos do pressuposto de que a aula é um gênero discursivo, constituída por gestos 

didáticos específicos que podem ser vislumbrados pelo plano rotineiro e ritualístico. A aula tem 

certa estabilidade por conta de sua composição estrutural, contudo, reatualiza-se, uma vez que 

o professor age por meio de um processo de materialização do objeto de ensino. O trabalho 

realizado pelo professor é possível pelo agir didático, intervenções e reatualizações mobilizadas 

para tornar o objeto de ensino em objeto ensinado. Acreditamos que a arquitetura da aula seja 

compreendida nesses princípios. 

Nessa perspectiva, cercamos a aula por diferentes aportes teóricos, a fim de 

compreender a arquitetura das aulas observadas, o que se desdobra em algumas perguntas: qual 

a arquitetura da aula? De que maneira a aula é constituída a partir da concepção do plano 

rotineiro e ritualístico? Quais são os elementos constitutivos do discurso didático? Como as 

regularidades enunciativas do discurso didático identificam o trabalho docente? O que há entre 

o trabalho prescrito e realizado do professor? 

Com estas perguntas, descrevemos o objetivo geral da pesquisa: 

 

 Compreender como se configura a arquitetura de um conjunto de aulas, levando em 

consideração o trabalho docente. 

 

Para chegar a esse fim, destacamos como objetivos específicos: 
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 Sistematizar um contrastivo de aulas, com o intuito de identificar as regularidades 

evocadas da noção de plano rotineiro e ritualístico; 

 Identificar os gestos didáticos que caracterizam o trabalho docente, a fim de 

compreender a organização do discurso didático; 

 Analisar o agir didático pelos distanciamentos entre o prescrito e realizado, levando 

em consideração a aula como trabalho. 

 

Para sustentar tais objetivos, partimos do escopo teórico-metodológico do Círculo de 

Bakhtin, que apresenta discussões epistemológicas sobre os conceitos de enunciado e gênero 

discursivo pela Análise Dialógica do Discurso (ADD), ao sustentar possíveis análises dos 

discursos, descrição e análise dos enunciados. O corpus do trabalho compõe-se de um conjunto 

de aulas, português, matemática, história e biologia, pois acreditamos que estas acolhem uma 

regularidade enunciativa pela noção de gênero discursivo. Além disso, verificamos a aula com 

base nas concepções de Souza (2003), que desenvolve pesquisas sobre Rotina/Ritual e aula na 

condição de evento discursivo.  

Assumir a aula como trabalho do professor requer um embasamento teórico-

metodológico que nos dê suporte para pensar linguagem e trabalho. Por esse motivo, tomaremos 

como ponto de partida o Interacionismo Sociodiscursivo, o ISD (como tem sido atualmente 

conhecido), cuja abordagem teórico-metodológica proposta por Jean-Paul Bronckart (2006) 

centra-se nessas questões e contribui efetivamente na compreensão do trabalho educacional. O 

ISD constitui-se, também, no diálogo com os estudos da Ergolinguística, cujo aporte teórico se 

constrói na confluência entre a Ergonomia, a Ergologia e a Linguística, na busca por abarcar a 

complexidade entre trabalho e linguagem. 

O entrelaçamento teórico Linguagem e Trabalho pode ser melhor compreendido pela 

tripartição exposta por Abdallah Nouroudine (2002), a “linguagem como trabalho”, a 

“linguagem no trabalho” e a “linguagem sobre o trabalho”. O autor considera que a 

complexidade do trabalho é desvelada a partir desta distinção, os três aspectos estão 

intimamente ligados com práticas linguageiras no trabalho, no entanto, apresentam problemas 

distintos de modo prático e epistemológico. Nessa direção, buscamos compreender a arquitetura 

da aula pela linguagem como o próprio trabalho docente, a linguagem no trabalho, ou seja, 

práticas linguageiras que emergem das situações de trabalho e a linguagem sobre o trabalho, 

aquilo que é possível dizer sobre o trabalho.  

Poderíamos dizer que esses aspectos traduzem o percurso analítico e apresentam uma 

comodidade nas interpretações que serão realizadas. Consideramos que a linguagem torna 
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possível o trabalho do professor, a análise da linguagem em seu trabalho em situações reais 

contribui para identificarmos o discurso didático e a linguagem expressa pelos autores sobre o 

trabalho.  

Nouroudine (2002, p. 26) nos instiga com o seguinte questionamento: “os protagonistas 

do trabalho falam do trabalho?”. Assim, além de nos determos na linguagem como trabalho, 

que é constitutiva da atividade e expressa pelo ator ou pelo coletivo em tempos e lugares reais, 

e a linguagem no trabalho, que é constitutiva das situações de trabalho, levaremos em 

consideração a linguagem que interpreta, ou seja, a linguagem sobre o trabalho, a partir de 

entrevistas. 

Partimos da compreensão de que “o saber que acompanha o gesto na atividade não é 

imediatamente visível ao se colocarem em ação técnicas de observação do trabalho” 

(NOUROUDINE, 2002, p. 26). Nouroudine (2002) assevera que a entrevista com os atores do 

trabalho pode fazer emergir falas portadoras de informações relevantes sobre seu métier. 

Machado e Bronckart (2009, p. 29 apud MEDRADO, 2011) consideram que “podemos ter 

acesso ao agir a partir dos discursos e vozes daqueles que executam o trabalho”. Partindo dessas 

considerações, recorremos à fala do professor sobre seu trabalho, para contrastar com os dados, 

reafirmando ou problematizando as práticas linguageiras observadas. 

A entrevista foi realizada com os mesmos professores que ministraram as aulas 

observadas, as quais foram transcritas e analisadas neste trabalho. Acreditamos que as falas 

desses professores sobre o seu próprio trabalho contribuem para desvelar a aula como métier 

docente, dando-nos propriedade para fazer apontamentos conclusivos sobre os gestos e o modo 

como o professor organiza seu discurso para realização na atividade de ensino. A entrevista 

teve como enfoque as práticas regulares do agir didático em aula. Acreditamos que a entrevista 

nos aproximou de certos significados que os professores imprimem em seus gestos. 

Para um percurso teórico-analítico da aula, com ênfase nas regularidades, foram 

necessários diferentes aportes teórico-metodológicos, a fim de sustentar as possíveis análises e 

interpretações durante o percurso da pesquisa. Consideramos que a “opção metodológica 

envolve uma postura ética de compreensão e interferência na realidade” (SOUZA, 2003, p. 

102); por este motivo, teceremos algumas considerações sobre cada escolha teórico-

metodológica, ou seja, como elas sustentam os objetivos propostos e colaboram para delinear a 

constituição da aula como gênero. 

Compreendemos que aula é um construto social e sofre transformações a partir da 

historicidade, não podendo ser considerada um lugar de estabilidade ou homogeneidade, mas 

constituída pelas relações exteriores e por uma regularidade de enunciados estáveis.  
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As regularidades enunciativas são compreendidas por relações dialógicas que circulam 

nas esferas sociais, emergem pela historicidade e constituem “modos de agir e de ser”, 

compondo, assim, o gênero aula. Esse gênero, mesmo que condicionado à certa organização e 

a um caráter regular, encontra-se suscetível à emergência de discursos que se sobrepõem ao que 

já está dado, supera o plano rotineiro, à exposição, ao pré-estabelecido e ao monológico, para 

dar espaço ao ritual, ao dialógico, à interação e a práticas de letramentos, as quais apresentam-

se como o “novo” e ressignificam o processo de produção na aula.  

Dessa maneira, a concepção do gênero aula, como espaço ritualístico, potencializa 

análises e formas de compreender as práticas enunciativo-discursivas em emergência no 

contexto da sala de aula, na interação professor-aluno.  

Este trabalho está organizado em três capítulos: no primeiro, são apresentados os 

procedimentos teórico-metodológicos, como modo de constituir os pilares para compreensão 

da arquitetura da aula. Discorremos sobre as concepções advindas da Análise Dialógica do 

Discurso (ADD), com os conceitos de gênero discursivo, enunciado e dialogismo, e sobre o 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que discute as concepções centradas na atividade 

humana, linguagem e trabalho.  

Em seguida, no segundo capítulo, direcionamos nosso olhar para os gestos que desvelam 

o trabalho docente. Para isso, mobilizamos um entrelaçamento teórico entre dialogismo e 

interacionismo, pois acreditamos que sustentam as discussões sobre linguagem e trabalho. 

Buscamos compreender o trabalho docente pelo viés da Ergolinguística, para, assim, 

refletirmos sobre os gestos didáticos e sua materialidade no gênero aula.  

Por fim, no terceiro capítulo, nos ocupamos não mais em cercar o gênero aula apenas 

teoricamente, mas na análise de sua estrutura por meio da materialidade enunciativa 

vislumbrada a partir dos dados que compõem o corpus da pesquisa. Primeiramente, fez-se 

necessário desvelar a composição da aula, como gênero discursivo, a partir de índices regulares 

emergentes nos episódios de aulas de disciplinas distintas. Em seguida, realizamos uma análise 

no intuito de apreender as práticas rotineiras e ritualísticas do gênero aula e buscamos identificar 

as regularidades nos gestos didáticos fundadores e específicos, para compreender como o 

professor organiza seu discurso e como esses se constituem. Por fim, nos detemos em apreender 

como o professor age mediante as situações do trabalho, bem como nos diversos 

distanciamentos em seu métier, entre o trabalho prescrito e realizado. Durante as análises, foi 

possível contrastar e reafirmar as interpretações por meio das falas dos professores nas 

entrevistas realizadas.  
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Vale destacar que todo percurso analítico – descrição, análise e interpretação dos dados 

– foi direcionado pela confluência entre Análise Dialógica do Discurso e Interacionismo 

Sociodiscursivo, no diálogo com as noções advindas da Ergolinguística.  
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CAPÍTULO I 

 

1 DESENHO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA/CONSIDERAÇÕES 

SOBRE ARQUITETURA DIALÓGICA DA OBRA 

 

“A alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da 

natureza” (Albert Einstein). 

 

Nossa proposta para este capítulo se limita à exposição das escolhas teórico-

metodológicas que subsidiam a compreensão da arquitetura da aula. Nos ocuparemos em expor 

a abordagem metodológica da pesquisa, bem como os procedimentos de produção, organização 

e análise dos dados. Apresentaremos uma discussão que abrange a teoria dialógica da 

linguagem pelo viés bakhtiniano, com os conceitos de enunciado e gênero discursivo, e o 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que discute as concepções centradas na atividade 

humana, linguagem e trabalho, noções que serão basilares para as análises realizadas 

posteriormente.  

  

1.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa enquadra-se em uma abordagem qualitativa, no contexto de 

situação escolar, especificamente a aula, com enfoque no gesto do professor. Apropria-se dos 

fundamentos do estudo de caso de inspiração etnográfica. O trabalho de cunho etnográfico parte 

da descrição de culturas ou de grupos de pessoas que possuem uma unidade cultural (ANDRÉ, 

2013, p. 55). Esta perspectiva, portanto, define a presente investigação, uma vez que nosso 

enfoque é investigar fenômenos educacionais no contexto natural da aula. 

Na abordagem qualitativa, o conhecimento é compreendido como uma construção social 

pelos sujeitos e suas interações diárias. A preocupação é descortinar as produções culturais, 

formas de interação social e a linguagem da qual os sujeitos se apropriam para construção da 

realidade em contextos diferenciados, seja no trabalho, família ou lazer (ANDRÉ, 2013).  

A autora contribui com a compreensão de que o estudo de caso, nesse viés qualitativo 

de estudo, no contexto das situações escolares, utiliza-se de técnicas etnográficas de observação 

participante e de entrevistas, uma vez que “possibilitam reconstruir os processos e relações que 

configuram a experiência escolar diária” (ANDRÉ, 2013, p. 97). Assim, nos deteremos no 

estudo de caso de natureza etnográfica, a fim de sustentar a produção de dados nas práticas 
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discursivas em emergência na aula, pelo discurso didático do professor, e como elas se 

acomodam ao objeto de ensino.  

André (2013) acredita que esse tipo de pesquisa focaliza um fenômeno particular. O 

pesquisador tem contato direto com os eventos investigados, levando em consideração seus 

contextos e suas múltiplas abrangências. Essa abordagem realiza-se no encontro com os 

sujeitos, acompanhamento de atividades, descrição e compreensão das variedades de 

significados, o que torna possível a descrição de “ações e comportamentos, captar significados, 

analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar representações sem 

desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam” (ANDRÉ, 

2013, p. 98). Esta premissa nos direciona para a compreensão de que o contato direto com o 

objeto da pesquisa permite uma percepção muito mais sensível às interações, gestos, réplicas, 

acabamentos enunciativos e práticas, de fato, recorrentes no acontecimento da aula.  

A pesquisa de estudo de caso etnográfico  

 

Tem como ponto inicial uma problemática, que pode ser traduzida em uma 

série de questões, em pontos críticos ou em hipóteses provisórias. A 

problemática pode ter origem na literatura relacionada ao tema, ou pode ser 

uma indagação decorrente da prática profissional do pesquisador, ou pode ser 

a continuidade de pesquisas anteriores, ou ainda pode nascer de uma demanda 

externa, como a pesquisa avaliativa (ANDRÉ, 2013, p. 97). 

 

A questão norteadora da pesquisa, no estudo de caso etnográfico, parte sempre das 

experiências do pesquisador, seja do contato com leituras realizadas ou com questões que 

perseguem sua prática profissional. Este trabalho surge exatamente dentro desse contexto. As 

leituras inspiradas pelas concepções bakthinianas nos conduziram a indagações acerca do 

trabalho docente, como o professor organiza seu discurso para materializar o objeto de ensino. 

O nosso intuito sempre esteve ligado às interações no interior da aula e como isso poderia 

refletir de alguma maneira em possibilidades para a prática pedagógica. Ao depararmo-nos com 

as leituras sobre linguagem e trabalho na perspectiva do ensino, uma pergunta passou a 

inquietar-nos, o que falta no trabalho docente? A literatura voltada para a ergolinguística, 

interacionismo sociodiscursivo e estudos bakhtinianos possibilitou-nos um reconhecimento de 

que é possível alcançar respostas para esse questionamento.  

André (2013) assevera que a delimitação da pesquisa no estudo de caso acontece durante 

a realização do próprio estudo. As perguntas iniciais tomam outros rumos a partir do próprio 

objeto de pesquisa e trazem para o bojo das investigações as questões realmente pertinentes, 
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relevantes para aquela situação, tornando possível que elementos não previstos sejam 

incorporados ao estudo.  

Com relação ao corpus, Erickson (1981 apud CANÇADO, 1994) aponta que há duas 

maneiras de se obter um corpus no trabalho de cunho etnográfico: o primeiro seria “olhar”, 

trata-se de técnicas de observação, com anotações de campo, gravações em áudio e vídeo e 

posteriores transcrições; o segundo seria “perguntar”, que está relacionado ao uso de 

questionários, entrevistas, diários de professor, diários de alunos etc. Desse modo, os dados 

serão produzidos a partir de ambos os aspectos. Olharemos para a aula por meio de uma 

observação participante e faremos anotações, a fim de descrever, de forma minuciosa e com 

precisão, os eventos da sala de aula, além disso faremos perguntas, por meio de entrevistas com 

os mesmos professores que tiveram suas aulas observadas, no intuito de ouvi-los; os quais, 

ocupando o lugar de trabalhador, falarão sobre os gestos didáticos mobilizados em seu trabalho.  

O estudo de caso de inspiração etnográfica não se limita apenas em descrições, mas na 

“criação de novas possibilidades de acção [sic] nos contextos únicos e diversos onde ocorrem 

as práticas educativas, através do desvelamento interpretativo [...] bem como da reinvenção e 

descoberta das áreas de autonomia e possibilidades estratégicas de acção [sic]” (SARMENTO, 

2011, p. 19). O nosso intuito, portanto, além de descrever as unidades culturais materializadas 

nas práticas discursivas pelo viés do professor, é tornar perceptíveis gestos específicos que 

identificam o agir didático, trazer ao bojo das discussões novas possibilidades de ação, 

especificidades e elementos que caracterizem o seu trabalho.  

Cavalcanti e M. Lopes (1990 apud CANÇADO, 1994, p. 57) contribuem com um roteiro 

para uma pesquisa de viés etnográfico, cujos elementos serão considerados para a descrição dos 

procedimentos metodológicos da presente pesquisa. Faz-se necessário, portanto, segundo os 

autores, estabelecer um campo, um papel e a maneira de entrar nesse campo, determinar os 

informantes, desenvolver um relacionamento com os mesmos, realizar a produção dos dados, 

notas de campo, gravações, entrevistas e/ou questionários, fazer a análise do corpus e a 

interpretação deste. Nesta perspectiva, direcionaremos nosso olhar para esses elementos, 

descrevendo os procedimentos metodológicos da presente pesquisa. 

 

1.2 PRODUÇÃO DE DADOS DA PESQUISA 

  

A presente pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública estadual localizadas 

na região sudoeste do estado da Bahia. A fim de manter o anonimato dos professores 

colaboradores deste estudo, não faremos a exposição do nome e endereço das referidas 
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instituições. Ambas são referências de ensino, a primeira por ser uma escola que admiramos, 

tanto pelo ensino quanto pelo acolhimento, pois já havíamos realizado estágios e lecionado por 

um período, e a segunda, por ser um referencial de ensino médio na região. 

Os espaços da pesquisa são escolas estaduais que recebem alunos de municípios 

circunvizinhos, sendo essas de grande porte, tanto no que refere à estrutura do corpo discente, 

com um número expressivo de alunos, quanto ao corpo docente, profissionais reconhecidos e 

respeitados. A primeira, situada na cidade de Guanambi, é reconhecida como uma instituição 

de prestígio na região, oferece os cursos de tempo formativo EJA III - Educação de jovens e 

adultos. Há quarenta e oito anos esse espaço de ensino recebe alunos de diferentes camadas 

populares, residentes nos diversos bairros da cidade e também no meio rural, possuindo turmas 

nos três turnos. A segunda escola possui excelência na estrutura física, oferece apenas a última 

etapa da educação básica, o ensino médio, recebe estudantes da sede e da zona rural do 

município de Guanambi-Ba e de municípios vizinhos.  

O contato com os professores foi possível pelas indicações feitas pela própria direção 

de ambas as escolas. Já direcionados à professores específicos de cada disciplina, fizemos o 

convite a eles para participação voluntária na pesquisa. Apesar dos impasses e resistências de 

alguns, obtivemos a aceitação de três professores da primeira escola, que atuam na disciplina 

de português, matemática e história. Com relação à disciplina de biologia, não encontramos 

professores disponíveis a se voluntariar na pesquisa nessa escola. Este foi o motivo, portanto, 

para procurar uma segunda escola, o que não influenciou na pesquisa, uma vez que nosso 

objetivo é o trabalho do professor e interações no acontecimento da aula.   

Com o nosso olhar sobre a arquitetura da aula, delimitamos a produção de dados apenas 

em quatro disciplinas de diferentes áreas do conhecimento, sendo elas: português, matemática, 

história e biologia. Esse conjunto de aulas possibilita a realização de contrastes que nos dão 

maiores subsídios para identificar indícios regulares ou distintos nas interações em sala. É 

importante destacar que no estudo etnográfico o contraste dá “visibilidade a práticas invisíveis 

nas atividades diárias dos membros de um determinado grupo” (GREEN; DIXON; 

ZAHARLICK, 2005). A escolha por constituir o corpus da pesquisa a partir de quatro 

disciplinas provém da noção de que a justaposição de perspectivas dentro do contexto da sala 

de aula propicia interpretações, o reconhecimento de práticas e interações que não seriam 

possíveis a partir do enfoque em apenas uma aula. Propomos, então, sistematizar um contrastivo 

das aulas, com o intuito de identificar as regularidades evocadas da noção de plano rotineiro e 

ritualístico. O critério de escolha dessas disciplinas se deu, especialmente, por representarem 

áreas distintas do conhecimento. 
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Para que pudéssemos participar das aulas, foi preciso, primeiramente, elaborar 

documentos de consentimento, a fim de obter a autorização tanto das escolas e respectivos 

professores, concordando com as observações, gravação em áudio e possíveis fotografias das 

suas respectivas aulas, quanto do comitê de ética, instituição responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos (Parecer 

consubstanciado – Anexo A). 

Após o consentimento das escolas e, em seguida, do conselho de ética, foi possível 

iniciar a observação participante. Fomos recebidos de maneira acolhedora pelos professores e 

alunos de ambas as escolas. Decidimos pela carteira da frente, próxima ao professor, uma vez 

que nosso intuito estava na gravação das interações da aula com enfoque na voz do professor. 

Assim, iniciamos a etapa de observação participante no período de correção de atividades e 

revisões para as avaliações.  

O tempo para essas observações, segundo André (1995), pode variar muito, desde 

algumas semanas até vários meses ou anos, dependendo de fatores como a disponibilidade de 

tempo do pesquisador, sua aceitação pelo grupo, sua experiência em trabalho de campo e o 

número de pessoas envolvidas na coleta de dados. Foi possível realizar duas observações das 

aulas de história; quatro aulas de português, porém, utilizamos apenas duas, uma vez que as 

outras aulas se limitaram apenas à realização de trabalhos em equipes; duas aulas de 

matemática, sendo estas no turno vespertino; cinco aulas de biologia no turno matutino, séries 

de primeiro e segundo ano. Em relação a esta disciplina, optamos por utilizar apenas três aulas. 

Foi possível assistir a um maior número de aulas na disciplina de biologia, como foi pontuado, 

devido à disponibilidade de aulas que a professora tinha naquele período.  

A produção e organização dos dados ocorreram por meio de observações, nas quais 

realizamos gravações em áudios, seguidas por notas de campo e fotografias da lousa, como 

modo de auxiliar, contrastar ou reafirmar as ações didáticas perceptíveis durante o 

acontecimento da aula. Vale ressaltar, aqui, que nos referimos aos alunos nas transcrições 

por nomes fictícios, para preservar a identidade dos mesmos. Os nomes utilizados nas 

transcrições foram escolhas aleatórias, feitas por nós mesmos, como modo de organização 

dos dados. 

Uma vez que os dados foram coletados, realizamos a transcrição, interpretação e análise. 

Para isso, selecionamos apenas trechos das aulas observadas e transcritas, de cada disciplina, 

para que, assim, realizássemos contrastes e interpretações. Como já mencionado anteriormente, 

elementos não previstos vão sendo incorporados ao estudo à medida que as interpretações são 

realizadas. Nessa ótica, após algumas análises das interações em aula, surgiu a necessidade de 
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ouvir os professores colaboradores da pesquisa, como modo de contrastar com os dados 

transcritos das aulas. Assim, optamos por realizar entrevistas semiestruturadas, ferramenta 

reconhecida como um dos meios primários de produção de dados da pesquisa de natureza 

etnográfica. As perguntas das entrevistas foram estruturadas a partir dos gestos didáticos 

específicos que eram reconhecidos nas aulas de cada disciplina. Optamos por realizar cinco 

perguntas para cada professor dessas disciplinas. Os encontros foram realizados em ambientes 

escolhidos por eles mesmos, de maneira individual.  

Nosso próximo passo é abordar, de maneira minuciosa, os aportes teóricos que nos 

auxiliaram na análise de dados. Faremos um percurso expositivo sobre a arquitetura 

bakhtiniana, que abarca compreensão teórica bakhtiniana acerca de conceitos basilares para este 

trabalho. 

 

1.3 A ARQUITETURA DIALÓGICA: ANÁLISE DE DADOS 

 

Inicialmente, acreditamos ser necessário um esclarecimento teórico sobre o termo 

“arquitetura”, o qual se desdobra da própria concepção bakhtiniana sobre a construção 

composicional do gênero. A formulação arquitetônica implica “descrever uma atividade e as 

relações que ela constrói na tensa relação dialógica” (CAMPOS, 2012, p. 260). Desse modo, 

cabe dizer que esta noção permite traçar um caminho teórico-metodológico de descrição e 

análise de interações em sala de aula.  

Campos (2012) contribui com a compreensão de que a arquitetônica apresenta uma 

sequência analítica. Primeiramente é preciso identificar as partes que compõem o objeto, em 

seguida, analisar como as partes se articulam construindo sentidos. Assim, será possível 

identificar a construção das relações dialógicas, a repercussão histórica, social e cultural do 

objeto no seu tempo e espaço.  

Em Bakhtin (2003, p. 6), é possível perceber uma concepção de gênero baseada em uma 

noção arquitetônica, ou seja, “a construção, ou a estrutura da obra”. Queiroz (2017, p. 639), ao 

tratar sobre a arquitetônica bakhtiniana, pontua que ela pode ser compreendida como 

“parâmetros éticos e estéticos e que se realizam nas práticas sociais interativas/discursivas. A 

arquitetônica organiza o sentido do objeto estético, seja ele um objeto de arte ou qualquer outro 

gênero discursivo da comunicação humana”. Essa noção dialoga com este estudo na medida 

em que nos direciona a olhar para a aula a partir dessa noção arquitetônica, como esse objeto 

estético, gênero discursivo, constituído por enunciados concretos, que é realizado por interação 

com o outro em tempo e espaço específicos.  
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Compreendemos, portanto, que a arquitetônica Bakhtiniana agrega novas possibilidades 

analíticas ao objeto de estudo. Cabe dizer, ainda, que a aula precisa ser vista “não como um 

objeto a ser dissecado, mas como um acontecimento” (CAMPOS, 2012, p. 254). Esta será 

percebida, portanto, como um acontecimento concreto, não será analisada a partir de esquemas 

abstratos, uma vez que é composta por membros reais, valores, afirmações, perguntas e 

respostas. Ao descrevermos a arquitetônica de um objeto, estaremos recuperando os momentos 

centrais do enunciado concreto e compreendendo o movimento das relações dialógicas 

(CAMPOS, 2012). 

Rojo (2007), ao propor um olhar sobre os gêneros discursivos em Bakhtin, nas práticas 

didáticas, pontua essa noção de arquitetura como uma forma de organizar o gênero e selecionar 

a forma composicional para a aula, bem como os gêneros intercalados, instruções, ordens, 

perguntas-respostas, gêneros dos textos lidos, dissertação, e as vozes híbridas (da ciência, do 

autor do livro, do professor, dos alunos que comporão a forma composicional e os temas da 

aula) (ROJO, 2007, p. 1772). A aula pode ser percebida nesse contexto, tem em seu interior 

gêneros intercalados, dos quais o professor se apropria para materializar o objeto de ensino, 

transformando-o em objeto ensinado.  

A autora contribui com a compreensão de que as concepções bakhtinianas tratam um 

objeto como construção arquitetônica, considerando-o na sua totalidade interna e orientado 

pelos valores predominantes no social, situado histórico e ideologicamente, atribuindo-lhe 

sentidos. Com base nessa concepção arquitetônica da obra, é possível olharmos para a aula 

como um objeto que tem em sua composição os valores expressos pelo histórico e social, os 

quais atribuem sentidos a sua materialidade. Isto nos instiga a delinear uma arquitetura da aula 

por um viés dialógico, uma vez que a arquitetônica é um conceito que sistematiza e engloba 

todas as categorias filosóficas bakhtinianas de compreensão de mundo, isto é, a composição da 

malha conceitual da teoria. 

Compreendemos, dessa forma, que, ao delinear um percurso analítico pelo viés 

dialógico, estaremos compreendendo a arquitetônica da aula. Assim, a análise do Discurso 

Dialógica (doravante ADD) tem como enfoque a análise de produções discursivas produzidas 

nas particularidades das atividades humanas, em uma perspectiva inteiramente histórica e 

social. Esse método teórico-analítico permite novas abordagens no campo da linguagem, 

ultrapassa os limites da língua para ir de encontro a um enfoque discursivo da linguagem, por 

meio de uma compreensão dialógica do discurso.  

Bakhtin (1997, p. 124) pontua que “a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no 
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psiquismo individual dos falantes”. Esta assertiva expõe o princípio dialógico da linguagem em 

um contexto social e histórico, visto que a língua não pode ser apreendida em uma abordagem 

individualista, concreto-semântica, mas essencialmente no contexto interacional, em um 

processo enunciativo.  

É preciso compreender, no entanto, que a ADD não se desloca do campo linguístico 

para compreender a língua, mas parte desse campo para compreensão da linguagem em 

contextos sociais mais amplos. Para Bakhtin (1981, p. 182), “as relações dialógicas são 

extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou 

seja, da língua como fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na comunicação 

dialógica daqueles que a usam”. O método dialógico não se limita ao sistema abstrato da língua, 

mas busca apreendê-la em uma perspectiva extralinguística e histórico-social, ou seja, a 

constituição da linguagem é, na concepção bakhtiniana, compreendida e atravessada por 

relações dialógicas em um plano discursivo. 

Di Fanti (2003) considera que o interesse de Bakhtin no campo dialógico, no plano do 

discurso, contribui para a emergência de uma nova disciplina, a metalinguística, cuja proposta 

propõe pensar os discursos além dos limites estruturalistas, apropriar-se das análises 

linguísticas e, a partir de seus resultados, acolher os discursos para compreender a realidade 

social em contextos reais de produção.  

Beth Brait (2006) também contribui de forma significativa para apreendermos a 

perspectiva dialógica na condição de método analítico. A autora afirma que 

 
O trabalho metodológico, analítico e interpretativo ocorre por meio da herança 

advinda da linguística de [...] esmiuçar campos semânticos, descrever e 

analisar micro e macro-organizações sintáticas, reconhecer, recuperar e 

interpretar marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s) 

discurso(s) e indicam sua heterogeneidade constitutiva, assim como a dos 

sujeitos aí instalados. E mais ainda: ultrapassando a necessária análise dessa 

‘materialidade linguística’, reconhecer o gênero a que pertencem os textos e 

os gêneros que nele se articulam, descobrir a tradição das atividades em que 

esses discursos se inserem e, a partir desse diálogo com o objeto de análise, 

chegar ao inusitado de sua forma de ser discursivamente, à sua maneira de 

participar ativamente de esferas de produção, circulação e recepção, 

encontrando sua identidade nas relações dialógicas estabelecidas com outros 

discursos, com outros sujeitos (BRAIT, 2006, p. 60, destaque da autora). 

 

Torna-se perceptível que a ADD se configura metodologicamente pelo batimento entre 

descrição e análise de enunciados, cujos objetivos são desvelar as marcas discursivas, 

reconhecer o gênero que torna possível a materialidade linguística, bem como os gêneros que 

emergem dele. Refletir sobre o objeto de estudo a partir da abordagem dialógica exige a 
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percepção de que os enunciados são descontínuos, dialogam com outros textos, outros sujeitos, 

outros contextos, sejam eles históricos, sociais ou culturais.  

Acerca da perspectiva dialógica, Brait (2006, p. 59, destaque da autora) pontua que a 

abordagem discursiva, como apresentada pelo Marxismo e filosofia da linguagem, não pode ser 

compreendida apenas na exterioridade, ou vice e versa, pois, é na “bivocalidade de ‘dialógico’, 

situado no objeto e na maneira de enfrentá-lo, que caracteriza a novidade da Metalinguística e 

de suas consequências para os estudos da linguagem”, ou seja, o dialogismo encontra-se nessa 

articulação discursivo-enunciativa, que resulta na constituição na linguagem.  

Bakhtin (2003) assume que a linguagem se configura por enunciados concretos. Para o 

autor, “a utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos), concretos e 

únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 

2003, p. 280). O enunciado, conforme Bakhtin (2003), constitui um elo na comunicação verbal, 

reflete outros enunciados, não pode ser visto isoladamente, pois dele mesmo emergem outros 

“já ditos”, que o confirmam e o completam.  

Esses “já-ditos”, em Bakthin (2003, p. 314), são compreendidos pela noção de que nossa 

fala ecoa outros ditos, palavras dos outros que se caracterizam por alteridade e que 

“assimilamos, reestruturamos e modificamos”. O enunciado, para Bakhtin (2003), será sempre 

uma resposta ao que já foi dito, por mais específico que seja este enunciado ou objeto.  

O referido filósofo defende a noção de que não existem enunciados isolados, “um 

enunciado sempre pressupõe enunciados que o precederam e que lhe sucederão; ele nunca é o 

primeiro, nem o último; é apenas o elo de uma cadeia e não pode ser estudado fora dessa cadeia” 

(BAKHTIN, 2003, p. 375). Assim, analisar um enunciado por meio de uma concepção dialógica 

permite-nos olhar para o objeto pelas recorrências discursivas, pelos ecos que reafirmam outros 

enunciados, os quais permitem vislumbrar as especificidades de uma esfera da comunicação, 

ou seja: 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou 

seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua construção 

composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção 

composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos 

eles são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação. 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 

esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

2003, p. 280). 
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Assim, compreendemos que a materialidade da linguagem se constitui em gêneros 

discursivos. A composição, estilo e o tema de cada enunciado compõem o gênero, tornando-o 

estável, regular, específico, e que se reelabora a partir das necessidades de cada esfera da 

atividade humana.  

A linguagem, neste trabalho, é considerada atividade. Essa perspectiva provém do 

campo teórico do Interacionismo Sociodiscursivo, abordagem teórico-metodológica que norteia 

as concepções centradas na atividade humana, linguagem e trabalho. Esse aporte teórico 

constitui-se como um outro alicerce para este percurso investigativo, uma vez que tem se 

ocupado das diversas questões epistemológicas relacionadas a contextos reais das produções 

humanas. Desse modo, cabe, neste momento, debruçar-nos sobre conceitos relacionados à 

perspectiva deste campo teórico.  

 

1.4 ISD: UM PILAR TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Nosso intuito, ao inserir o ISD (Interacionismo Sociodiscursivo) neste trabalho, não é 

acrescentar, mas entrelaçá-lo às abordagens teórico-metodológicas, a fim de formar uma rede 

discursiva que contribua para uma possível arquitetura da aula. Primeiramente, cabe 

presentificar o ISD nos estudos da linguagem, para que, assim, consigamos visualizar possíveis 

arremates conceituais que contribuam para a construção deste trabalho.  

 O Interacionismo sociodiscursivo, o ISD, como é comumente conhecido, constitui-se 

em 1980, sob a coordenação de Jean-Paul Bronckart, juntamente com pesquisadores como 

Bernad Schneuwly, Daniel Brain, Joaquim Dolz e outros. A formação desse grupo delineia um 

novo terreno de estudo, com base em Vygotsky, no campo do desenvolvimento humano, e 

Bakhtin, no campo da linguagem.  

Essas concepções teórico-metodológicas têm mobilizado, no Brasil, muitas pesquisas 

com enfoque na formação de professores, interação verbal em sala de aula, ferramentas de 

ensino, ensino como trabalho, produzindo resultados significativos para o campo dos estudos 

aplicados (NASCIMENTO, 2012). O referido campo volta-se para a análise da linguagem em 

contextos de produção e interação social, sua especificidade é a de “postular que o problema da 

linguagem é absolutamente central ou decisivo para essa ciência do humano” (BRONCKART, 

2006, p. 10), bem como demonstrar que as práticas linguageiras são essenciais para o 

desenvolvimento humano.  
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É preciso destacar que o Interacionismo sociodiscursivo lança mão de outros aportes 

teóricos para dar conta das relações entre linguagem, agir humano e trabalho, os quais também 

adotamos como pilares de sustentação das análises e interpretações dos dados.  

Dentre esses campos, destacam-se: os estudos bakhtinianos (BAKHTIN; 

VOLOSHÍNOV, 2003, 1997, 2006), em razão da concepção de interação social, caráter 

dialógico da linguagem e gêneros discursivos; os estudos da Psicologia do Trabalho, por meio 

da Clínica da atividade (CLOT, 1999; CLOT, FAÏTA, 2000) e da Ergonomia da atividade 

(AMINGUES, 2004; SAUJAT, 2004) que mobilizam discussões acerca do trabalho e atividade 

do trabalho. Por fim, e não menos importante, os estudos de Schneuwly e Dolz (2004), os quais, 

filiados aos estudos interacionistas, buscam vislumbrar o trabalho docente pelo viés dos gestos 

didáticos, cujas propostas conceituais delimitam nosso olhar sobre o objeto de estudo. 

Os estudos bakhtinianos e o ISD entrecruzam-se na medida em que consideram a 

linguagem em uma perspectiva social e histórica. Ambos consideram que há sempre ecos 

discursivos e dialógicos que direcionam as condutas humanas por meio de práticas linguageiras 

que procedem de alguém e são direcionadas sempre ao outro. Segundo Bronckart (2007, p. 21), 

o “ISD tomou dos trabalhos de Volochinov e de Bakhtin, uma abordagem descendente dos fatos 

linguageiros, colocando em primeiro plano a práxis, isto é, a dimensão ativa, prática, das 

condutas humanas em geral e das condutas verbais em particular”. Ambas as teorias dialogam 

nesse sentido, isto é, trazem para a linguagem essa dimensão prática, compreendendo-a a partir 

das condutas e interações verbais.  

O enfoque entre linguagem e trabalho em ambos os campos teóricos permite-nos olhar 

para o trabalho docente sob um ponto de vista prático, a partir de uma agir particular, ou seja, 

dentro de um contexto social de produção. Bronckart (2006) pensa linguagem e trabalho com 

base em conceitos bakhtinianos e marxistas, a fim de estabelecer bases teóricas sobre as ações 

humanas, tendo como objeto de análise a linguagem, em sua relação com o meio social. Cabe, 

portanto, refletir a respeito do trabalho docente sob a concepção interacionista da linguagem, 

nesta concepção social.   

A linguagem no trabalho educacional tem sido um tema amplamente discutido e 

redimensionado para o trabalho do professor. Partindo do pressuposto de que a aula é o trabalho 

do professor, buscamos compreender, a partir da concepção interacionista da linguagem, quais 

sentidos carregam o conceito “trabalho” e em que medida dialoga com nosso objeto de 

pesquisa, a aula.  

Bronckart (2006) pontua que o trabalho pode ser explicado como um tipo de atividade 

ou prática, inerente apenas à espécie humana, como forma de organização, de distribuição de 
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responsabilidades e estabelecimento de hierarquias. A atividade pode ser definida como o 

“comportamento, as condutas, as intervenções que todos nós desenvolvemos, todos os dias” 

(BRONCKART, 2006, p. 209). A atividade, portanto, é vislumbrada, não a partir de 

prescrições, mas pelo que é construído dentro de um contexto de produção, diariamente. 

Adotamos as noções desenvolvidas por Bronckart (2006) sobre o agir humano em 

situações reais de trabalho e a constituição da linguagem no trabalho, como trabalho e sobre o 

trabalho. As reflexões entre linguagem e trabalho nos darão subsídios para construção do 

quadro teórico acerca da aula como atividade, objeto de trabalho do professor. Machado (2009, 

p. 18), ao se apropriar da concepção interacionista, afirma que, “para compreender melhor a 

atividade educacional, os objetos de análises não são as condutas diretamente observáveis, mas 

os textos que se desenvolvem, tanto na própria situação de trabalho quanto os que se 

desenvolvem em outros momentos”. Dessa forma, iremos considerar a aula como contexto real 

de produção do agir didático, por meio de observações e interpretações das práticas linguageiras 

ou discursivas, no sentido de apreender as especificidades, ou, podemos dizer, elementos 

constitutivos do seu trabalho. 

Machado e Bronckart (2009, p. 29) consideram que “podemos ter acesso ao agir a partir 

dos discursos e vozes daqueles que executam o trabalho”. O termo “agir” será mobilizado ao 

longo deste trabalho segundo a compreensão de Machado e Bronckart (2009, p. 19, destaque 

da autora), quando considera que “o ser humano age de uma determinada forma, movido por 

uma certa prefiguração do agir, que lhe é dada por textos anteriores e que lhe fornecem uma 

espécie de ‘modelo para agir’ e que ele adapta a sua situação particular”. Essa concepção nos 

remete ao princípio dialógico da linguagem, o “agir” ou as práticas discursivas são regulares, 

repetíveis, instituídas, atravessam as atividades linguageiras, completando-as ou confirmando-

as, e, no entanto, não impedem que os seres humanos, ou especificamente, o trabalhador, se 

“adaptem” ou “atuem” de maneira a prefigurar sua forma de agir em contextos específicos de 

seu métier.  

Esse princípio é reafirmado por Machado e Bronckart (2009), quando consideram o agir 

qualquer tipo de intervenção humana. O agir, mesmo sendo constituído por “modelos”, 

apresenta-se como uma atividade de intervenção na realidade, permite que o ser humano 

redimensione, reconfigure, reelabore suas atividades de acordo com os contextos específicos 

de produção de linguagem. 

Além disso, “qualquer texto, qualquer que seja seu gênero ou seu tipo, seja oral ou 

escrito pode contribuir, a seu modo, no processo de reconfiguração do agir humano” 

(BRONCKART, 2008, p. 35). O agir, portanto, é reconfigurado a partir do gênero do qual ele 
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emerge e que torna possível sua materialidade. Bakhtin (2003) afirma que falamos, escrevemos 

ou nos comunicamos por meio de gêneros, ou seja, o agir materializa-se nos gêneros, ambos 

são, de acordo com as teorias interacionista e bakhtiniana, atravessados por modelos ou por 

vozes, discursos já proferidos em outras situações interacionais e que o locutor toma como base, 

reconfigurando-os, para produzir novos discursos.  

Na visão interacionista da linguagem, os “modelos de agir” resultam em gestos 

didáticos, “esses gestos fazem parte do métier profissional e adquirem importância porque são 

resultantes de uma racionalidade do agir que envolve tanto a didática do ato de ensinar como o 

saber específico da disciplina” (NASCIMENTO, 2011, p. 235). Os gestos didáticos estão 

imbricados na atividade docente, dessa forma, não há como falarmos de trabalho docente e agir 

didático sem, no entanto, abarcarmos os gestos que constituem seu métier, ou seu ofício.  

Por este motivo, os gestos didáticos serão tomados neste trabalho para fins de análise 

do agir didático. Nos apropriaremos dos gestos didáticos fundadores definidos por Aeby-Daghé 

e Dolz (2008, p. 85-86 apud Nascimento (2011), quais sejam: gestos de apelo a memória, 

regulação, gestos de presentificação e elementarização, institucionalização, de materialização e 

formulação de tarefas, com o intuito de compreender as especificidades de mêtier do professor.  

Nos escritos de Messias e Dolz (2015), é possível vislumbrar que o métier docente é 

constituído por gestos profissionais, termo utilizado para caracterizar as tarefas do professor 

independente da matéria de ensino, ao passo que os gestos didáticos são mais específicos, 

concernentes a uma matéria e objeto de ensino específico.  

A partir destes dispositivos, que serão explanados no capítulo seguinte, buscaremos 

identificar os gestos didáticos específicos, ou seja, as intervenções dos professores em relação 

ao objeto de ensino, com o fim de que ele se torne objeto ensinado, apreendido e apropriado 

pelos alunos (MESSIAS; DOLZ, 2015). É importante salientar que partiremos dos gestos 

didáticos para identificar o trabalho realizado do professor, que se materializa em gestos 

didáticos específicos.  

Esse percurso nos mostrou que o Interacionismo Sociodiscursivo, em uma visão 

transdisciplinar da linguagem, dialoga com campos teóricos distintos, tanto filosóficos como 

das ciências humanas, e contribui efetivamente na apreensão de elementos específicos do 

trabalho docente. Acreditamos que a partir desse diálogo entre o dialogismo bakhtiniano e a 

visão interacionista da linguagem conseguiremos avançar em uma direção de provocações, 

perspectivas metodológicas e uma nova forma de olhar para o trabalho docente. Para tanto, é 

necessário, desvelar o espaço discursivo por excelência do agir didático, a aula.  

 



31 

 

1.5 O ACONTECIMENTO DISCURSIVO AULA 

 

A aula, historicamente reconhecida como espaço discursivo do fazer pedagógico, decide 

sobre os atores sociais que a constituem a partir de uma estrutura de organização e 

funcionamento, rotinas, procedimentos, regimentos próprios de regulação de conflitos, 

estratégias de controle e de ação.  

É preciso situar que, desde a década de 90, já se iniciava, no Brasil, um movimento que 

romperia com paradigmas em relação à sala de aula como ambiente naturalizado. Assim, 

estudos recentes do campo da Linguística Aplicada têm investigado a aula na condição de lugar 

de materialidades discursivas.  

Diante disso, torna-se relevante mobilizar algumas reflexões sobre a aula, compreendê-

la enquanto espaço discursivo, depreender suas especificidades, funcionamento e nuanças. 

Geraldi (2015) nos instiga a olhar para a aula como um acontecimento discursivo. O autor 

considera a aula um encontro ritual, e por isso com gestos e fazeres predeterminados de 

transmissão de conhecimento, ele ainda propõe que conceituar a aula como acontecimento 

significa optar pela liquidez do movimento, como inspiração, abandonando da permanência do 

mesmo e da fixidez mórbida do passado.  

 Souza (1996, p. 3) pontua que a “aula como tradicionalmente a concebemos, em um 

espaço fechado, na instituição escola, com a definição de um sujeito professor e mais de um 

sujeito aluno, é uma construção social que se remodela por meio da necessidade do momento e 

do contexto sócio histórico”. A aula, como aponta a autora, é um construto social e sofre 

transformações a partir da historicidade. Nesse sentido, a aula não pode ser tomada como um 

lugar de estabilidade ou homogeneidade, mas constitui-se sempre pelas relações exteriores, 

pelas relações culturais, sociais, históricas e políticas.  

Souza (1996, p. 4) acrescenta, ainda, que a aula reaparece em outros cenários, não 

apenas nesse lugar fixo, escola, mas em espaços virtuais ou acampamentos rurais etc. “[...] em 

contrapartida, mantém uma ordem, com aparente regularidade e está sujeito às transformações. 

Possui um propósito definido: o objeto de ensino”. Nesse sentido, é certo dizer que o objeto de 

ensino é intrínseco à aula, com uma ordem relativamente estável, que se abre sempre para o 

novo. Souza (1996, p. 11, destaque da autora) define a aula como evento discursivo, que “possui 

uma estratificação que responde à interatividade, a uma heteroglossia dialógica, que acolhe o 

conflito e a ‘ordem descontínua’ dos enunciados em dispersão da sala de aula”. A aula é 

constituída, portanto, pelo já-dito, interação e diálogo com outros textos.  
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A autora acrescenta que a aula “é o espaço por excelência de manifestações de pontos 

de vista sobre fatos do mundo e a apropriação de conhecimentos linguísticos e não linguísticos, 

por meio de experiências dos sujeitos que constituem a sala de aula” (SOUZA, 1996, p. 98). 

Matencio (2001) também contribuiu significativamente com estudos voltados para 

compreensão dessa materialidade. A autora parte da concepção de que a aula é constituída por 

etapas, ações didático-discursivas:  

 

A organização de uma aula inclui dimensões cognitivas e socioinstitucionais 

– ligadas tanto ao conhecimento sobre o objeto de estudo e o saber fazer como 

ao conhecimento sobre esse tipo de interação e o saber dizer – que orientam 

efetivamente o processo de planejamento e execução desse gênero. Note-se 

que o desenvolvimento das etapas de uma aula e a passagem de uma etapa à 

outra são feitos por intermédio de ações didático-discursivas: o professor visa 

a um objetivo didático, realizando ao mesmo tempo uma estratégia didática e 

sua verbalização, para isso se apoia nas intervenções dos alunos, em termos 

de conteúdos do saber e do dizer. Assim, pode-se afirmar que, embora as 

restrições institucionais sejam um fator crucial na compreensão do evento, 

nem por isso neutralizam-se os diferentes tipos de conhecimentos dos 

interlocutores e sua manifestação na materialidade lingüística [sic] 

(MATENCIO, 2001, p. 66-67). 

 

A aula, portanto, é atravessada por essa organização, o discurso didático se atualiza e se 

abre para eventos de interação. Por esse motivo, adotamos a noção de gêneros discursivos para 

compreensão das especificidades da aula, pois o gênero possibilita a compreensão da 

organização didático-discursiva, estrutura composicional, regularidades e estabilidades 

enunciativas da aula, além de se reatualizar com aberturas ritualísticas pela inserção do sujeito 

no processo de construção de conhecimentos acerca de um determinado objeto de ensino. Cabe, 

portanto, um olhar mais atento sobre a noção da aula como gênero discursivo.  

 

1.6 AULA COMO GÊNERO DISCURSIVO 

 

Partimos do princípio de aula como gênero do discurso. Assumimos essa concepção 

com base em Bakhtin (2003), fundando-nos na ADD (Análise do Discurso Dialógica), que 

compreende as regularidades enunciativo-discursivas como constitutivas do funcionamento dos 

gêneros do discurso e objetiva entender a relativa estabilização linguístico-enunciativa desse 

gênero. 

É preciso, inicialmente, compreender o gênero discursivo dentro das concepções 

bakhtinianas. O autor defende a noção de que “para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do 

discurso, em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 
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relativamente estável de estruturação de um todo” (BAKHTIN, 2003, p. 302). Nesse sentido, é 

certo dizer que os gêneros modelam a comunicação humana, organizam as interações, levando 

em consideração uma estabilidade de enunciados, que são padronizados e estruturados. 

Bakhtin/Volochinov (2006) postula que os gêneros se estabelecem nas diferentes esferas 

da comunicação humana, considerando, primeiramente, os aspectos sócio-histórico-ideológicos 

da manifestação do signo ideológico e, por conseguinte, eles se materializam na realização 

linguageira de um sujeito, na interação verbal realizada através da enunciação ou das 

enunciações.  

Além disso, Bakhtin (2003) considera o gênero atravessado por três elementos: 

conteúdo temático (assunto), composição (estrutura formal, como se estrutura o que é dito) e 

estilo (composição frasal, gramatical, ou seja, como é dito). Consideramos que a aula tem estas 

características, é constituída por um conteúdo temático, por uma estrutura e estilo gramatical 

específico, compostos por enunciados verbais, os quais viabilizam as produções verbais 

humanas. Quanto a isso, Bakhtin (2003) dispõe que  

 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, 

p. 261-262). 

 

Estes elementos, estilo, conteúdo temático e a construção composicional, determinam e 

tornam possível a caraterização de um gênero, na verdade eles são intrínsecos ao gênero. 

Bakhtin (2003) assevera que os gêneros são formados baseados em novas esferas de atividade 

humana, com as características que lhe são peculiares.  

De maneira mais clara, o filósofo explica que selecionamos as palavras de acordo com 

as particularidades de um gênero, ou seja, pelo estilo, composição e tema. Dessa forma, 

mediante a heterogeneidade do gênero, o autor caracterizou os gêneros discursivos em 

primários e secundários. Os gêneros discursivos primários, ou simples, são produzidos no 

cotidiano, enquanto os secundários, mais complexos, são formados a partir de situações mais 

elaboradas, a partir da comunicação cultural, romance, teatro, discurso científico, discurso 

ideológico. O filósofo ainda pontua que os gêneros secundários são formados em detrimento 

dos gêneros primários. Em suas palavras:  
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Durante o processo de sua formação, esses gêneros secundários absorvem e 

transmutam os gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se 

constituíram em circunstâncias de uma comunicação verbal espontânea. Os 

gêneros primários, ao se tornarem componentes dos gêneros secundários, 

transformam-se dentro destes e adquirem uma característica particular 

(BAKHTIN, 2003 p. 282). 

 

A aula, portanto, é compreendida como gênero discursivo secundário, exatamente por 

abarcar essa produção mais complexa, de situações mais elaboradas, provenientes do caráter 

científico do objeto do conhecimento e pela tradição da escrita.  

Os gêneros secundários surgem de um “convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito desenvolvido e organizado” (BAKHTIN, 2003, p. 263). Sobretudo, a aula 

também é atravessada pelos gêneros primários, uma vez que os mesmos se integram à 

linguagem mais complexa e se transformam em uma característica particular. Isso é perceptível 

na produção discursiva dos professores, pois se apropriam de gêneros primários, enunciados 

simplórios que são produzidos no cotidiano, a partir de situações imediatas e que são mais 

facilmente acessadas, com o fim de presentificar e tornar acessível à compreensão de um 

determinado objeto de ensino.  

Bakhtin (2003) pontua que a distinção entre gêneros primários e secundários é 

extremamente importante, pois a natureza do enunciado torna-se perceptível com base nestas 

modalidades, ou seja, este reconhecimento traz uma compreensão adequada da complexidade 

do enunciado.  

Assim, compreendemos que a aula como gênero discurso é constituída por enunciados 

primários e secundários, modalidades que se mesclam para dar forma às produções discursivas. 

Esses enunciados emergentes na aula são vislumbrados na regularidade, pois, assim como 

Bakhtin (2003) afirma, não existem enunciados isolados, desconexos entre si, todo enunciado 

pressupõe enunciados que o antecedem, encontram-se no “já-dito”, visto que “nenhum 

enunciado pode ser o primeiro ou o último” (BAKHTIN, 2003, p. 371). Na aula, existe uma 

emergência de enunciados que já foram postos anteriormente e que se encontram em uma 

relação dialógica.  

Cabe ainda salientar uma das características fundamentais do enunciado, a réplica. 

Bakhtin (2003) considera esse elemento um acabamento específico do enunciado. É a partir da 

réplica, breve ou fragmentada, que a posição do locutor é expressa, tornando possível atitudes 

responsivas no diálogo, tanto nas “relações de pergunta-resposta, asserção-objeção, afirmação-

consentimento, oferecimento-aceitação, ordem-execução, afirmação, etc.” (BAKHTIN, 2003, 

p. 300). Nas concepções bakhtinianas, essas relações acontecem apenas na comunicação verbal, 
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pois estão sempre relacionadas ao outro, a um sujeito falante, ou seja, são acabamentos que não 

são possíveis nas unidades da língua.  

Isso pode ser melhor explicitado a partir da concepção de língua em Bakhtin (2006, p. 

207), concebida em sua “integridade concreta e viva e não a língua como objeto específico da 

linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente legítima e necessária de alguns 

aspectos da vida concreta do discurso”. O gênero discursivo é, portanto, constituído pela 

linguagem concreta, ou seja, pelas práticas sociais. As concepções bakhtinianas sistematizam a 

importância da noção de gênero para a compreensão da língua em movimento, plena de vida e 

de mobilidade (BAKHTIN, 2003) 

Assim, a aula, como gênero do discurso, é constituída por enunciados que são regulares, 

estáveis e que se reelaboram “a partir de uma necessidade social” (SOUZA, 1996, p. 3). 

Entendemos, com base em Bakhtin (2003, p. 262), que as regularidades desses enunciados são 

compreendidas por relações dialógicas, circulam nas esferas sociais, são geradas na 

historicidade e constituem “modos de agir e de ser”, resultando no gênero discursivo. A aula, 

na perspectiva discursiva, é gerada nesse ínterim, ou seja, o percurso histórico de determinados 

enunciados molda o gênero discursivo, apreendendo-o na dialogia, no “já dito” e na 

regularidade de enunciados.  

A aula pode ser, então, considerada um espaço constituído por práticas linguareiras, um 

espaço de concretudes da língua. Souza (2012) também concebe a aula como um gênero do 

discurso, quando retoma as concepções bakhtinianas. A autora afirma que no “espaço 

discursivo que é a aula se encontra certa organização discursiva já conhecida pelos seus sujeitos, 

portanto estável, mas ao mesmo tempo esse espaço é suscetível a rupturas pela ação, pela 

interação” (SOUZA, 2012, p. 69). Assim, temos embasamento para dizer que a aula, como 

prática escolar, é notoriamente gênero discursivo, acolhe uma emergência de enunciados que 

dão espaço para interação verbal e novas práticas discursivas pelos sujeitos que nela agem.  

Esses enunciados permitem o surgimento de outros gêneros. A aula como gênero 

discursivo se materializa em outros gêneros, como, por exemplo, “a pergunta didática, as ordens 

pedagógicas, as orientações didáticas, o exercício escrito, os textos orais, os textos escritos, 

imagens etc.” (SOUZA, 2012, p. 8). Esses elementos concretizam-se na aula e permitem a 

produção de significações no processo de ensino e aprendizagem. A aula, portanto, pode ser 

considerada como gênero que permite o acontecimento de uma variedade de outros gêneros, 

mobilizados pelo professor para compor seu discurso e materializar o objeto de ensino.  

É possível dizer que essa variedade de gêneros emergentes na aula permite o 

plurilinguismo. Este modo de conceber a linguagem “desenvolvida na teoria bakhtiniana prima 
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pela dialogicidade, pela dinamicidade. Nessa esteira, ao trazermos para reflexão o 

plurilinguismo, passamos a enfatizar a dimensão do ‘plural’, do ‘pluralismo’, também como 

constitutiva da linguagem” (DI FANTI, 2003, p. 101, destaques da autora). A materialidade do 

gênero aula em outros gêneros discursivos resulta nessa pluralidade na sala de aula, dotando-a 

de acontecimentos, rituais e rotinas.  

Dentro deste contexto, gostaríamos de destacar a pergunta didática como esse gênero 

discursivo que emerge do interior de outros gêneros, em meio à pluralidade, dialogicidade e 

interatividade. As perguntas didáticas são concebidas por Santos e Freitag (2012) como uma 

prática discursiva inerente à aula. Para os autores, a sala de aula é caracterizada por perguntas, 

que funcionam como um pilar de sustentação do discurso didático.  

Baseados em Souza (2003, p. 14), compreendemos que o trabalho docente é marcado 

pela pergunta didática. A autora afirma que o professor “pergunta o que já sabe, o aluno 

responde o que já sabe. É o que se entende por pergunta didática: aquela que já traz em seu 

enunciado o pressuposto de já se saber qual a resposta. Pergunta-se o que já se sabe”. Esta é 

uma compreensão do processo de ensino, o professor mobiliza questionamentos que ativam os 

conhecimentos do educando.  

A autora supracitada concebe a pergunta como uma atividade da sala de aula. Desse 

modo, é certo dizer que a pergunta didática é inerente ao gênero discursivo aula, cuja 

materialidade torna-se possível no agir didático. Esta noção é reafirmada em Enlich (1986) 

quando faz o seguinte questionamento “que tipo de ação lingüistica [sic] é a pergunta didática? 

Obviamente esse tipo de questão não coloca simplesmente que um ‘falante’ que expressa uma 

pergunta e assim inicia uma sequência pergunta-resposta tem intenções didáticas ou é um 

professor”. Esta assertiva desvela a pergunta didática entrelaçada ao discurso didático. Com 

isso, é certo dizer que é impossível falar da aula como trabalho docente e não trazer para o 

diálogo os aspectos inerentes à pergunta didática, uma vez que a mesma se constitui como um 

gesto do agir didático.   

As perguntas são didáticas pois estão relacionadas ao conteúdo da sala de aula, visam 

inserir o aluno em contextos de aprendizagem. As estratégias interrogativas oportunizam a 

reflexão, questionamentos e discussões durante a aula. Santos e Freitag (2012, p. 87), em 

investigações acerca do funcionamento da pergunta na aula, classificam as perguntas didáticas 

em quatro possibilidades: múltipla escolha, com lacuna, encadeada e animação.  

Enlich (1996) define as perguntas encadeadas como perguntas feitas em série, numa 

sequência, enquanto as perguntas de múltipla-escolha caracterizam-se pela alternância, 

constroem-se pelas possibilidades de escolha entre duas ou mais opções de respostas. Já as 
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perguntas com lacuna surgem quase respondidas, restando apenas um ou mais termos para 

serem completados. Por fim, temos a pergunta de animação, que objetiva levar o aluno à 

participação – esta forma de pergunta resulta em uma aula mais dinâmica, evita a monotonia e 

o silêncio.  

Essas formas interrogativas surgem do gênero discursivo, a pergunta didática, 

vislumbrada como uma estratégia que o professor mobiliza para efetuar seu trabalho com o fim 

de transformar o objeto de ensino em ensinado. A pergunta, portanto, surge como uma noção 

imprescindível nesta investigação, uma vez que nos direciona a uma compreensão mais clara 

do agir didático na aula.  

Desse modo, é possível afirmar que a aula como gênero discursivo é permeada por 

acontecimentos e contribui para desvelarmos o trabalho do professor. A noção de 

acontecimento discursivo nos convida a ir mais fundo na compreensão do gênero aula no 

diálogo com Souza (1996), quando descreve a aula pelo plano rotineiro e ritualístico. A autora 

traz para o bojo das discussões sobre os contextos de produção da aula estas planificações, cujas 

abordagens teóricas contribuem para análise do objeto da pesquisa, a aula. Passamos, pois, para 

a observação desses aspectos, de maneira mais aproximada. 

 

1.7 ROTINA E RITUAL: PLANIFICAÇÕES DA AULA 

 

A aula, em si, é um acontecimento singular, carregado de significações e exposições de 

modos de fazer (SOUZA, 1996, p. 39). Para contribuir com a compreensão da aula como 

acontecimento discursivo, apropriar-nos-emos de algumas concepções de Souza (1996), 

especialmente quando tipifica a aula a partir do plano rotineiro e ritualístico. Para a autora, “os 

rituais possuem um significado que extrapola o que ocorre no momento, e por isso, dotam o 

dia-a-dia [sic] da aula de uma situação discursiva mais ampla. As rotinas expõem” (SOUZA, 

1996, p. 95). A partir dessa assertiva, entendemos que na aula emergem discursos que se 

sobrepõem ao que já está dado, o plano ritual se reverbera a partir do rotineiro, pois “o novo 

não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta” (FOUCAULT, 1996, p. 26). 

Podemos, então, classificar o plano ritual como o novo que se apresenta nos contextos de 

produção da aula.  

Para Souza (1996), as rotinas contribuem para que os rituais se revelem, as rotinas são 

monológicas, pré-estabelecidas, enquanto o ritual se constitui no diálogo, na heterogeneidade e 

na significância do processo de produção na aula. Segundo a autora, os rituais e rotinas são 

intrínsecos ao processo de ensino e aprendizagem, sendo necessário, portanto, considerá-los; 
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acrescenta ainda que “uma distinção entre rotinas e rituais não se pauta em critérios rígidos. 

Ambos são determinantes para um fazer. Articulam o dado (experienciado e apropriado) com 

o novo” (SOUZA, 1996, p. 94). Assim, tanto o ritual quanto a rotina compõem o gênero aula, 

possibilitando uma compreensão da maneira como o processo de apropriação do objeto de 

ensino reitera-se em produção significativa do conhecimento.  

Em Souza (1996) apreendemos as rotinas e rituais de forma distinta. As rotinas se 

manifestam de maneira mais natural, pois já fazem parte do cotidiano, encontram-se na 

sucessão e repetição das práticas dos sujeitos professor e aluno, são práticas pré-estabelecidas; 

em contrapartida, o ritual exige maior elaboração, surge a partir do rotineiro e rompe com o 

típico da sala de aula, manifestando-se como redimensionamento dos conhecimentos já 

produzidos, articulando “o passado/presente; dado/novo a ser conhecido” (SOUZA, 1996, p. 

139-140). Esta dicotomia rotina/ritual desvela um modo analítico de investigar as práticas 

linguageiras do gênero aula, pela relação do já-dito com o que é possível dizer, da inserção de 

saberes constituídos historicamente para a produção de novos saberes. Acerca do plano 

rotineiro, Souza (1996) informa que 

 
Não há ritual sem falhas e frestas, isto é, com a possibilidade de instauração 

do discurso do outro, da autoria. As brechas ritualísticas obstaculizam a 

repetição de sentidos, transformando-os com a intervenção da história e 

singularidades de cada um. Um ritual, quando se repete, repete-se encarnado, 

desestabilizando-se o processo de sua ocorrência, fazendo com que os sujeitos 

que o realiza, reinterprete-o em outra direção (SOUZA, 1996, p. 95). 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o ritual se apresenta como o acontecimento na aula, 

permitindo reatualizações de saberes e práticas singulares e autorais, repetindo-se e dando 

brecha para que as experiências e o vivido dos sujeitos manifestem-se. A materialidade do ritual 

ocorre pelas práticas da aula, “no clima participativo entre professor, alunos e conteúdo” 

(SOUZA, 1996, p. 74), ou seja, o rotineiro é primordial na instauração do ritual. As práticas 

fundadoras, instituídas, precisam estar bem definidas para que o ritualístico, instituinte, seja 

possível.  

A autora afirma ainda que “os rituais exigem uma atitude de confiança, estranhamento, 

para emergirem na sala de aula, na aula, como acontecimento” (SOUZA, 1996, p. 95). As 

práticas rituais são perceptíveis no estranhamento, porque são transgressivas, vão de encontro 

ao discurso tradicional de ensino, pois emergem do processo dialógico, assimétrico e 

participativo. 

Souza (2003) ilustra essa compreensão em um quadro contrastivo (Quadro 1):  
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Quadro 1 - Trabalho rotineiro e trabalho ritualístico 

Trabalho Rotineiro Trabalho Ritual 

Linguagem pré-estabelecida Linguagem dialógica 

Absolutização do cotidiano Reflexão do cotidiano 

Escamoteação do social da linguagem Instituição do social da linguagem 

Transmissão da história já produzida Resgate da história já produzida 

Imposição de atividades Negociação de atividades 

Condições de produção cristalizadas Condições de produção fluidas 

Fonte: Souza (2003). 

 

O trabalho rotineiro, como demonstrado acima, apresenta-se como práticas estáveis e 

como especificidades do gênero aula, contudo, se abre para reatualizações, conforme visto no 

trabalho ritual, isto é, a possibilidade do novo, do dialógico e de novas reflexões. Esse contraste 

molda a aula como um espaço de acontecimentos. Assim, a aula, como gênero, possui uma 

estratificação regular e instável de enunciados, e, por acolher acontecimentos singulares a partir 

do plano rotineiro e ritualístico, articula-se para a insurgência do novo, para práticas 

transformadoras que valorizam contextos reais de produção dos sujeitos ali inseridos, pois 

concebe a linguagem como fenômeno histórico e social.  

As articulações realizadas nesta seção apresentaram os procedimentos analíticos da 

pesquisa, o processo de produção de dados e concepções teóricas que sustentam nossos 

objetivos. O próximo capítulo será delineado por meio do enfoque dado ao trabalho docente 

pelo viés do ISD, trazendo para o bojo desta investigação a noção de gestos profissionais do 

trabalho docente, linguagem e trabalho pelos estudos da Ergolinguística, cujos princípios 

moldarão nossas análises.  
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CAPÍTULO II 

 

2 LINGUAGEM E TRABALHO DOCENTE 

 

Falar é agir (Certeau, 1994). 

 

A necessidade de compreender o trabalho docente a partir da sala de aula não é recente. 

Surgem, a partir da década de 1980, estudos centrados na sala de aula como lugar de 

possibilidades investigativas acerca do trabalho profissional do professor. No Brasil, sobretudo, 

essas pesquisas passam a ser consolidadas apenas a partir da década de 1990, reconhecendo a 

aula como lugar discursivo, baseando-se em estudos ergonômicos, que têm fornecido 

dispositivos de análises para estudar o trabalho dos atores escolares (TARDIF, 2014). 

Dentro desse contexto, assumimos a aula como lugar de possibilidades investigativas, 

considerando-a o trabalho docente e lugar de materialidades gestuais que constituem as 

especificidades do agir didático. Para tanto, selecionamos um arcabouço teórico da Análise 

Dialógica do Discurso (ADD) proposta pelo Círculo de Bakhtin, referenciada no Círculo de 

Bakhtin (1999, 2003); Souza (1996), com a noção de Rotina/Ritual; e a abordagem teórico-

metodológica proposta por Jean-Paul Bronckart (2006), o Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD). Os gestos didáticos são essenciais para “descortinar” a atividade docente e colocar em 

evidência os gestos didáticos específicos que emergem do trabalho do professor. Assim, 

destacamos os gestos didáticos específicos como um instrumento mediador da atividade de 

ensino-aprendizagem e uma marca do professor como ator em seu trabalho.  

Tomar como base os gestos didáticos para compreender o agir didático pode desvelar 

elementos constitutivos de seu trabalho, aproximando-nos de saberes experienciais, didáticos e 

discursivos, os quais solidificam seu agir. Estes gestos fazem parte do métier profissional e 

constituem as especificidades do trabalho docente.  

Por esse motivo tomaremos como ponto de partida o Interacionismo Sociodiscursivo, o 

ISD (como tem sido conhecido atualmente), cuja abordagem teórico-metodológica proposta por 

Jean-Paul Bronckart (2006) direciona-se para estas questões e contribui efetivamente na 

compreensão do trabalho educacional. O ISD constitui-se também no diálogo com os estudos 

da Ergolinguística, cujo aporte teórico se constrói na confluência entre a Ergonomia, a 

Ergologia e a Linguística, buscando abarcar a complexidade entre trabalho e linguagem.  

A construção do corpo do trabalho foi estruturada a partir da exposição teórica das bases 

que sustentam o objetivo, que se encontra na necessidade de compreender o trabalho docente a 
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partir dos gestos didáticos. Para isso, fazemos uma ponte entre Dialogismo e Interacionismo, 

pois acreditamos que sustentam as discussões sobre linguagem e trabalho; em seguida, 

compreendemos o trabalho docente pelo viés da Ergolinguística; por fim, nos detemos em 

refletir sobre os gestos e sua materialidade no gênero aula.  

Nesse ínterim, cabe delinear uma ponte teórica entre as concepções dialógicas e 

interacionistas, a fim de compreendermos em que ponto se entrelaçam e produzem uma base 

teórica que molda as discussões sobre a linguagem no trabalho.  

 

2.1 PONTES TEÓRICAS: DIALOGISMO E INTERACIONISMO  

 

O Interacionismo sociodiscursivo (ISD) constitui-se em 1980, sob a coordenação de 

Jean-Paul Bronckart, juntamente com pesquisadores como Bernad Schneuwly, Daniel Brain, 

Joaquim Dolz e outros. A formação deste grupo delineia um novo campo de estudo, com base 

em Vygotsky no campo do desenvolvimento humano, e Bakhtin no campo da linguagem.  

Este palco teórico dedica-se à análise da linguagem em contextos de produção e 

interação social, sua especificidade é “postular que o problema da linguagem é absolutamente 

central ou decisivo para essa ciência do humano” (BRONCKART, 2006, p. 10), bem como 

demonstrar que as práticas linguageiras são essenciais para o desenvolvimento humano.  

Bronckart (2007, p. 21) pontua que o “ISD tomou dos trabalhos de Volochinov e de 

Bakhtin uma abordagem descendente dos fatos linguageiros, colocando em primeiro plano a 

práxis, isto é, a dimensão ativa, prática, das condutas humanas em geral e das condutas verbais 

em particular”. Ambas as teorias dialogam nesse sentido de trazer para a linguagem esta 

dimensão prática, compreendendo-a a partir das condutas e interações verbais.  

O enfoque entre linguagem e trabalho, em ambos os campos teóricos, permitem-nos 

olhar para o trabalho docente sob um ponto de vista prático, a partir de uma agir particular, ou 

seja, dentro de um contexto social de produção. Bronckart (2006) reflete sobre linguagem e 

trabalho a partir de conceitos bakhtinianos e marxistas, no intuito de estabelecer bases teóricas 

sobre as ações humanas, tendo como objeto de análise a linguagem em sua relação com o meio 

social. Cabe, portanto, pensar o trabalho docente sob a concepção interacionista da linguagem, 

nesta concepção social.  
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2.2 O TRABALHO DOCENTE NA PERSPECTIVA INTERACIONISTA  

 

A linguagem, no trabalho educacional, tem sido um tema amplamente discutido e 

redimensionado para o trabalho do professor. Partindo do pressuposto de que a aula é o trabalho 

do professor, buscamos compreender quais sentidos carregam este conceito “trabalho” e em 

que medida dialoga com nosso objeto, gestos didáticos. Bronckart (2006) afirma que o trabalho 

pode ser explicado como um tipo de atividade ou prática, inerente apenas à espécie humana, 

como forma de organização, de distribuição de responsabilidades e estabelecimento de 

hierarquias. A atividade, porém, pode ser definida como o “comportamento, as condutas, as 

intervenções que todos nós desenvolvemos, todos os dias” (BRONCKART, 2016, p. 209). A 

atividade, portanto, é vislumbrada não pelas prescrições, mas pelo que é construído dentro de 

um contexto de produção, diariamente.  

É importante destacar que a concepção de trabalho já foi aplicada de várias formas e em 

sentidos distintos. Machado (2007) realiza, de forma muito minuciosa, um percurso deste termo 

na história. A autora traz à tona as primeiras recorrências de uso desta expressão, sendo a 

primeira delas de conotação negativa pelos escritos bíblicos, quando o homem age sobre a 

natureza em decorrência do pecado, na concepção criacionista.  

 Mais tarde, com a reforma protestante, o significado deste termo passa a ser de 

valoração positiva, também nos escritos religiosos, a partir do discurso em que o bom cristão 

poderia participar também da realidade social e econômica. De acordo com Machado (2007), 

apenas no século XVIII esse conceito estabiliza-se e novas formas de apreensão do termo 

“trabalho” são formadas, especialmente pelos economistas Smith, Say e Malthus, os quais 

propuseram para o trabalho uma noção de produtividade de bens materiais, e contribuíram 

também para o surgimento da concepção de “serviço” para a atividade que não fosse produtora 

de riquezas, constituindo, assim, uma contraposição ao que seria um “verdadeiro trabalho”.  

No século XIX, surgem Marx e Engels, que, como Machado (2007) afirma, 

conceitualizam e se opõem às ideias estabelecidas sobre o trabalho. Ambos consideravam o 

trabalho “como a condição fundadora do humano e do social, como atividade universal criativa, 

de expressão e de realização do ser humano” (MACHADO, 2007, p. 84), ou seja, instrumento 

que ativa potencialidades subjetivas do homem. Desta ótica, surgem as distinções entre 

verdadeiro trabalho e trabalho alienado – o primeiro, constitutivo do homem, e o segundo, a 

realização do homem na sociedade capitalista.  

Isto pode ser relacionado ao que Bronckart (2006, p. 203) propõe. O autor afirma que 

apenas “há alguns anos, a atividade de ensino tem sido considerada um ‘verdadeiro trabalho’”, 
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ou seja, antes não era reconhecida como tal, pois não exercia valoração de produtor de bens 

materiais, por ser uma atividade de cunho intelectual. Machado (2009) também lembra que, por 

uma perspectiva histórica, o trabalho educacional sempre foi visto como um sacerdócio ou 

missão, e até mesmo pela influência do Marxismo sobre um trabalho embasado na 

produtividade, o que não permitiu uma valoração de cunho profissional ao trabalho docente.  

Hoje, portanto, como destaca Machado (2007), o ensino pode ser considerado um objeto que 

tem legitimidade em estudo.  

Em Machado (2007) percebemos um desenvolvimento do trabalho quando passa a ser 

organizado de forma coletiva, noção proveniente dos discursos do taylorismo, que apregoavam 

uma ciência do trabalho em procedimentos, cadeias produtivas, divisão extrema de tarefas, 

controle de execução para maiores produtividades e maiores lucros. Vemos isso bem claro 

quando Machado (2007) tece considerações sobre a organização do trabalho industrial e 

científico, visto que o trabalho passa a ser considerado “como uma simples execução do que é 

prescrito, que propicia aos indivíduos os meios de sobrevivência, tornando-se sinônimo de 

tarefa” (MACHADO, 2007, p. 85). Nesse sentido, o trabalhador apenas exerce funções, 

desempenha um papel e segue regras.  

Apenas no período pós-guerras, como afirma a autora, são produzidas novas abordagens 

acerca do trabalho, sobre melhorias das condições de trabalho para os indivíduos. Nesse 

contexto, surge a ergonomia de vertente francesa em oposição ao taylorismo, que se vê em 

decadência pelos inúmeros estudos afirmando que seu discurso de organização trabalhista, de 

prescrição, estava muito distante do que era realmente realizado no trabalho. Nesse momento, 

surgem as duas noções centrais da ergonomia francesa: o trabalho prescrito e o realizado.  

Conforme Machado (2007), apenas com a construção destas noções é que o “trabalhador 

passa a ser considerado como um verdadeiro ator e não como mero executor das prescrições” 

(MACHADO, 2007, p. 86). Assim, temos uma nova concepção de trabalho, na qual o 

trabalhador exerce sua função como elemento que faz parte das atividades e que pode atuar de 

forma criativa sobre as situações reais de trabalho.  

Acerca destas noções, Bronckart (2006) diferencia ambos os termos. Para o autor, o 

trabalho prescrito é sobre o que é produzido pelas empresas ou instituições, o que é pré-definido 

para o trabalhador; o trabalho realizado designa o que é realmente efetivado, as tarefas 

executadas em situação concreta por estes trabalhadores (BRONCKART, 2006). A aula, como 

trabalho docente, está enquadrada neste nível de trabalho realizado.  

Lousada (2006, p. 75) considera “o trabalho prescrito como a tarefa dada, ‘prescrita’ 

pela instituição, ao passo que o trabalho realizado pode ser considerado como a atividade que 
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é efetivamente realizada”. O trabalho do professor é, de fato, apreendido, pela atividade, ou 

seja, pelo que ele realmente efetua.  

Mesmo com todas essas transformações, muitas necessidades surgiram nos países 

desenvolvidos. Machado (2007) expõe que novas exigências e competências foram requisitadas 

aos trabalhadores, dentre elas, a necessidade de comunicar-se com eficiência. Mesmo com a 

distância entre o que era prescrito e realizado, as instituições sentiam a necessidade de 

prescrição para reger a forma de cada trabalhador se comunicar.  

É neste momento que nos deparamos com a questão da linguagem no trabalho. A autora 

esclarece que nesse período surgiu, na França, o interesse das pesquisas científicas pela questão 

da linguagem, resultando em equipes interdisciplinares constituídas por pesquisadores de várias 

disciplinas, principalmente por linguistas, influenciados pelo estudo da linguagem nas situações 

de trabalho, que passa a ser considerada objeto legítimo de estudo, sobretudo na França 

(MACHADO, 2007). 

O interesse pela linguagem, como mencionado anteriormente, suscitou uma série de 

discussões e contribuições para melhor compreensão do trabalho, dentre elas encontra-se o 

trabalho de Lacoste, que, como afirma Machado (2007), define três formas de se pensar 

linguagem e trabalho: linguagem sobre o trabalho, linguagem como trabalho e linguagem no 

trabalho.  

Machado (2007) salienta que apenas após a década de 90 o trabalho docente emerge 

como objeto para estudo, passando a ser reconhecido pelo campo da ergonomia ou estudos 

interdisciplinares. Novas exigências do mercado de trabalho tornaram os métodos para formar 

profissionais insuficientes para atender as demandas, emergindo, assim, a necessidade da 

constituição de um novo profissional de ensino.  

Essas mudanças, portanto, afetaram diretamente o agir do professor, influenciando 

políticas governamentais ligadas à formação de professores, pesquisas e muitas publicações. 

Como resultado dessas discussões acerca da linguagem na atividade humana temos o 

surgimento da Ergolinguística, como disciplina, ou poderíamos avançar conceituando-a 

(in)disciplina, conforme explicaremos em seguida. Esse novo campo estabelece-se com base 

teórica e metodológica, a fim de compreender as complexas relações situadas no campo do 

trabalho e linguagem. É preciso, portanto, situar essa disciplina em um percurso histórico, para 

compreensão dos fios condutores de seu surgimento e bases que sustentam seus pressupostos 

teóricos.  
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2.3 ERGOLINGUÍSTICA: UMA POSSÍVEL (IN)DISCIPLINA 

 

A Ergolinguística é resultado de discussões que remontam à década de 1990, quando os 

conceitos de linguagem e trabalho começam a se entrelaçar e despertar interesses de muitos 

estudiosos. Clot (1997) e Faïta (2005) destacam-se como precursores, pois identificaram no 

campo teórico da Ergologia possibilidades de análises a partir de enfoque interdisciplinar do 

trabalho, com destaque em situações reais da atividade humana (PORTO, 2015).  

A ergologia, a partir dos anos 1990, passa a ser reconhecida como “[...] um projeto de 

melhor conhecer e, sobretudo, de melhor intervir sobre as situações de trabalho para transformá-

las” (SCHWARTZ, 2010, p. 37). Tais pressupostos expandiram-se nesse período, contribuindo 

para o surgimento de lançamentos e publicações, os quais foram imprescindíveis para o 

reconhecimento dos estudos neste campo, dentre elas, destaca-se a obra Linguagem & Trabalho 

(DUARTE; FEITOSA, 1998), que resultou do I Colóquio Franco-Brasileiro sobre Linguagem 

e Trabalho, sediado na cidade do Rio de Janeiro, em 1995.  

Porto (2015) ressalta que, a partir deste congresso, pesquisadores interessados na 

temática criaram, em 1997, um projeto de cooperação entre o Brasil e a França, envolvendo, 

por um lado, a PUC-SP, a PUC-Rio, a UFRJ e outras instituições brasileiras, através do grupo 

de pesquisa ATELIER Linguagem e Trabalho (CNPq), coordenado pela Profª Drª Maria Cecília 

Pérez de Souza-e-Silva; por outro lado, a Université de Provence-Aix-Marseille e a Université 

de Rouen, onde atuavam, dentre outros, o Prof. Dr. Daniel Faïta e o Prof. Dr. Yves Schwartz.  

No entanto, apenas mais tarde, a persistência de pesquisadores, como Drª Maria Cecília 

Pérez de Souza-e-Silva e Dr. Daniel Faïta, permitiu a consolidação de um arcabouço teórico 

que daria conta das problemáticas que envolvem a complexidade do trabalho por meio da 

linguagem. Estes linguistas, com base nos estudos aplicados, conseguem consolidar a 

Ergolinguística enquanto disciplina, fruto das influências entre a Teoria/Análise Dialógica do 

Discurso, a Ergonomia francesa e a Ergologia (PORTO, 2015). 

Podemos afirmar que a Ergolinguística se solidifica como ramo da Linguística Aplicada 

(LA), campo de estudo da linguagem que, por muito tempo, foi considerado aplicação da 

linguística, especificamente do ensino de línguas. Atualmente, a Linguística Aplicada já dialoga 

com vários domínios do saber relacionados à linguagem, acreditando que esta permeia todos os 

setores de nossa vida social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo 

contexto social e desempenha o papel instrumental na construção dos contextos sociais, nos 

quais vivemos.  
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Chegamos, pois, ao ponto em que a linguagem é trabalhada para solução de problemas 

sociais, os quais derivam dos vários usos da linguagem e estão envolvidos em um trabalho que 

tem uma dimensão essencialmente dinâmica. Baseados de Pennycook (2006), concebemos a 

Linguística aplicada como campo que parte de uma perspectiva socialmente relevante e voltada 

a uma prática pós-moderna e problematizadora.  

Autores como Moita Lopes, Pennycook, Rajagopalan trazem para o bojo das discussões 

sobre a linguagem uma concepção indisciplinar. Moita Lopes (2011) propõe uma Linguística 

Aplicada voltada para um mundo real, não mais limitada a estudo ou aplicação da linguística 

ou para o ensino e aprendizagem de línguas, mas para as práticas sociais, sendo uma abordagem 

que extrapole as fronteiras disciplinares para uma área de produção de conhecimento, 

assumindo a linguagem como objeto de estudo, não se limitando a âmbitos institucionais.  

Os interesses da Linguística Aplicada voltam-se agora para outras agendas, outros 

âmbitos institucionais, para outras práticas, focalizando suas discussões também para o mundo 

do trabalho (PORTO, 2015, p. 74). A Ergolinguística surge, então, nesta perspectiva 

indisciplinar, utilizando-se da linguagem para compreender as práticas sociais presentes no 

trabalho. 

No que diz respeito à relação entre a LA e a Ergolinguística, Porto (2015) enfatiza que 

a Ergolinguística pode ser considerada uma disciplina independente da LA pelo fato de se 

consolidar com arcabouços teóricos e métodos próprios e, ao mesmo tempo, vê-se atrelada à 

Linguística Aplicada por uma perspectiva indisciplinar, como proposto por Moita Lopes (2009, 

2011). 

Nós nos apoderamos deste termo “Indisciplinar”, pois “é nessa direção que buscamos 

pensar no trabalho, ou mais precisamente na atividade de trabalho, como um lugar fluido, 

precisamente ‘indisciplinar’, que necessita da recorrência a outras áreas do conhecimento além 

da de origem do pesquisador” (DI FANTI, 2012, p. 310, destaque da autora). Sob estas 

perspectivas é que situamos a Ergolinguística como abordagem que traz para o trabalho uma 

gama de possibilidades teóricas, as quais permitem-nos considerar o objeto de análise de forma 

interdisciplinar, para além das fronteiras. 

Isso se deve ao fato de estar “[...] ocorrendo na produção de conhecimento a 

compreensão de que uma única disciplina ou área de investigação não pode dar conta de um 

mundo fluído e globalizado para alguns, localizado para outros, e contingente, complexo e 

contraditório para todos” (MOITA LOPES, 2006, p. 99). Nesse ínterim, a Ergolinguística se 

propõe a dialogar com outros campos, como a Ergologia e Ergonomia, apropriando-se do 

método mediado pela Teoria/Análise Dialógica do Discurso, do círculo de Bakhtin, para 
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esclarecer aspectos do trabalho que contribuem para identificar as limitações que a própria 

disciplinarização impõe sobre o objeto de estudo. 

Com base nos estudos de Porto (2015), é perceptível também a noção de que a 

Ergolinguística é de natureza transdisciplinar, isso porque  

 
Seu aporte teórico se constrói na confluência entre a Ergonomia, a Ergologia 

e a Linguística. Contudo, isso não significa que se trata apenas da justaposição 

de três disciplinas, cada uma trabalhando à sua maneira, pois, se assim fosse, 

não haveria sentido em se falar de uma Ergolinguística. Na verdade, parte-se 

da contribuição de cada um desses campos de conhecimento, a fim de tentar 

abarcar a complexidade do trabalho (PORTO, 2011, p. 275-276). 

 

Os aportes teórico-metodológicos da Linguística, da Ergonomia e da Ergologia, por um 

viés transdisciplinar, formam um tripé que sustenta as análises acerca de linguagem em 

situações reais de trabalho. Compreenderemos melhor estas perspectivas na próxima subseção, 

que aprofunda os preceitos da Ergolinguística sobre linguagem e trabalho.  

 

2.4 O TRABALHO DOCENTE PELO VIÉS DA ERGOLINGUÍSTICA  

 

Diante do percurso apresentado, faz-se necessário delinear algumas reflexões sobre o 

que seria a atividade no trabalho do professor e como se dá o funcionamento da linguagem no 

trabalho. De acordo com Lacoste (1998), para compreender a linguagem no trabalho, deve-se, 

inicialmente, promover uma distinção entre “linguagem no trabalho”, “linguagem como 

trabalho” e “linguagem sobre trabalho”.  

Lacoste (1998) destaca que a fala dos operadores sobre seu trabalho era o principal 

objeto para análises. A fala sobre o trabalho, como define Lacoste (1998), foi concebida a partir 

de exigências das próprias empresas, visto que o trabalho era mencionado, ou seja, havia uma 

motivação para que se falasse do trabalho, para que, assim, houvessem comentários, avaliações, 

o que possibilitaria novas reconfigurações.  

Contudo, a fala no trabalho começa a chamar a atenção pelo fato de possibilitar a 

concepção de que a linguagem exerce uma função importante na própria construção do trabalho. 

Como o autor afirma, houve “uma mudança de problemática, e também de método: não se 

tratava de suscitar as falas, mas sim de observar as que se produzem naturalmente” (LACOSTE, 

1998, p. 15). Assim, a “conversa” no trabalho passa a ser alvo de exploração a partir de situações 

reais e naturais, o que resultaria em dados mais concretos sobre as atividades desenvolvidas.  

Em relação à “fala como trabalho”, Lacoste (1998) afirma ter sido reconhecida apenas 
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quando perceberam que havia na atividade verbal a própria construção da atividade. Estes 

direcionamentos, como pontua o autor, contribuem de forma decisiva para pensar a linguagem 

enquanto ação, partindo da noção de que a “atividade se manifesta tanto pelas palavras quanto 

por um fazer material” (LACOSTE, 1998, p. 15). O trabalho não pode ser visto apenas pelo que 

é prescrito sobre ele, mas, sim, pela linguagem que é constituída na ação da própria atividade, 

ou seja, seria um equívoco desvelar o discurso didático pela linguagem sobre o trabalho.   

Lacoste (1998, p. 18) afirma, ainda, que “é necessária a observação do trabalho real, 

instância fundamental dessa construção complexa que é o trabalho”. Desta forma, buscar 

compreender o trabalho do professor pela linguagem mobilizada em suas atividades permite a 

compreensão das configurações específicas e inerentes à sua função.  

Pontuamos algumas concepções de trabalho como uma atividade. Faïta (2010, p. 180) 

assegura que a linguagem também é inseparável das atividades, na verdade “a linguagem é uma 

atividade, pois permite agir sobre o outro e sobre nós mesmos”. Sob esta ótica, “Trabalho” e 

“Linguagem” podem ser considerados atividades que agem sobre os indivíduos, dando-lhes a 

capacidade de mobilizar saberes de acordo com o meio em que se encontram, bem como 

modificá-lo. 

No que tange a essa possibilidade de deslocamentos na atividade docente, Faïta (2004, 

p. 70) advoga que isso só é possível porque a linguagem tem essa característica, “permite o 

jogo, a brincadeira, em ruptura com um tipo de discurso sério, que a seguir retoma seu lugar”. 

Faïta (2004) pontua que os professores se encontram diante de coerções institucionais e 

prescrições que regulam o ensino, sendo obrigados a resolver os conflitos diários da sala de 

aula, gerir as situações em classe, organizar lugares, entrada e saída de alunos, regular as 

conversas, comportamentos. Enfim, o trabalho docente se reveste desses elementos, os quais 

exigem do professor capacidade para contorná-los e gerenciá-los.  

Acerca disso, Faïta (2004) exemplifica que alguns professores, ao enfrentarem esses 

impasses, conseguem com facilidade utilizar a ironia ou a brincadeira para atingir um certo 

controle em suas aulas, e, ao atingir o objetivo, conseguem retomar o discurso pedagógico 

inerente e estável ao gênero aula. Isso pode ser considerado uma ruptura às normas 

estabelecidas para a atividade docente.  

Conforme Schwartz (2000), na atividade sempre haverá uma certa transgressão, “uma 

ressingularização, uma renormalização parcial” (SCHWARTZ, 2000, p. 15). Isso pode ser 

melhor explicado quando o autor sugere que  
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É preciso sempre criar para si mesmo, parcialmente, normas e leis para gerir 

o que eu chamaria os “buracos de normas” da situação: porque, seja qual for 

a situação, as normas antecedentes nunca serão suficientemente exaustivas ao 

ponto de dizer tudo o que você tem de fazer (SCHWARTZ, 2000, p. 15, 

destaque do autor). 

 

Isso pode ser claramente percebido no trabalho docente. As normas, ou podemos dizer, 

as prescrições, não dão conta de abarcar a complexidade desta atividade, não se enquadram em 

meras execuções ou em uma sequência de gestos, como afirma Schwartz (2000), desse modo, 

o professor estará sempre clivado a renormalizações e transgressões em torno de seu “métier”. 

 Schwartz (2010) sugere uma nova perspectiva para o trabalho docente. O autor afirma 

ser necessário abandonar a percepção do trabalho como transparente, óbvio, algo sobre o qual 

não há necessidade de uma abordagem em profundidade. O autor propõe olharmos para o 

trabalho a partir dos saberes práticos, concretos, que dão espaço à renormalizações, ao 

particular, ao novo, ou seja, saberes variáveis e estáveis e que estão atrelados a gestos didáticos.  

Os gestos didáticos podem ser compreendidos como aquilo que é possível em 

determinado meio laboral, práticas que pertencem apenas àqueles que estão em um mesmo 

meio profissional. Sob esta ótica, nos ocuparemos em aprofundar nossas discussões acerca dos 

gestos inerentes ao agir didático.   

 

2.5 GESTOS DIDÁTICOS E AGIR DIDÁTICO 

 

Os gestos e agir didático estão ligados ao que é prático, cotidiano, e que, 

verdadeiramente, molda a práticas docentes. O trabalho docente é atravessado pelo trabalho 

com o agir, discursivo, pragmático, atitudinal, gestual, corporal etc. (BARROS, 2013). É 

importante, primeiramente, explicitar algumas concepções que envolvem gestos didáticos. 

Estes gestos se desdobram da noção de gestos profissionais.  

 

Enquanto que os gestos profissionais englobam todas as intervenções e ações 

realizadas pelos trabalhadores na realização de seu métier, os gestos didáticos 

são próprios do métier do professor quando esse tem como tarefa o ensino 

aprendizagem no processo de transformação de um objeto de ensino em objeto 

efetivamente ensinado (SILVA, 2013, p. 206). 

 

Os gestos didáticos se reverberam a partir do gesto profissional, cujo direcionamento 

ocorre de modo mais amplo, encontra-se no entrelaçamento de “campos teóricos e práticas 

sociais, nem sempre convergentes: a didática, a teoria da ação, a ergonomia, clínica da 

atividade, ciências da educação” (MESSIAS; DOLZ, 2015, p. 51). Esses são gestos realizados 
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por trabalhadores em sua atividade. Os gestos profissionais dos professores são inerentes a um 

contexto didático, constituído por gestos linguageiros e não linguareiros.  

Os gestos didáticos são intrínsecos ao trabalho do professor quando este utiliza de 

estratégias para transformar o objeto de ensino em objeto ensinado. Dolz, em uma entrevista à 

Silva-e-Silva (2012, p. 19), informa que o gesto profissional do professor é generalizado, 

“permite caracterizar as funções e as tarefas do professor independente da matéria de ensino”, 

enquanto os gestos didáticos estão relacionados a uma matéria e conteúdo específico. 

Em Messias e Dolz (2015) compreendemos que a palavra “gestos” está atrelada a 

elementos semânticos e metafóricos, referindo-se tanto à palavra como a movimentos corporais. 

Os autores pontuam que esses gestos são didáticos quando se considera o processo de ensino e 

aprendizagem e o saber em uma disciplina específica. É importante considerar que gestos 

didáticos  

 
[...] inspiram-se na noção de “gestus” criado pelo dramaturgo Brecht, que 

diz respeito não apenas à simples gestualidade não verbal, mas também à 

possibilidade de criar atitudes genéricas/gerais que os gestos podem 

realizar, abarcando o tom de voz, toda a gestualidade, as atitudes, a 

vestimenta, enfim, toda a caracterização da personagem pelo autor 

(MESSIAS; DOLZ, 2015, p. 52). 

 

 

Esta assertiva esclarece que os gestos didáticos, além de serem intrínsecos ao verbal ou 

aos movimentos corporais, também denotam possibilidades criativas a partir desses gestos de 

ensinar.  

Quanto à concepção de agir didático, Messias e Dolz (2015) propõem que esta provém 

da noção de agir, intervenções ou condutas do humano sobre uma determinada situação. O agir 

didático, segundo os autores, é uma dimensão do agir didático, materializa-se nas intervenções 

que os professores realizam visando à transposição didática de um objeto de ensino. Enquanto 

o agir didático “pode ser considerado e observado nas formas de intervenções realizadas pelos 

professores em diferentes situações de trabalho”, o agir didático refere-se, de modo específico, 

ao processo de ensino e aprendizagem (DOLZ; MESSIAS, 2015, p. 57). Nos apropriaremos 

desta última concepção pelo fato de estarmos lidando com a organização do discurso didático 

nesse contexto.  

Para que possamos vislumbrar os gestos e agir didático, é preciso, primeiramente, 

compreender onde os mesmos se materializam. Ambos têm sua materialidade no gênero 

discursivo aula. Essa compreensão parte da ADD (Análise Dialógica do Discurso), que 

compreende as regularidades enunciativo-discursivas como constitutivas do funcionamento dos 
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gêneros do discurso, objetivando entender a relativa estabilização linguístico-enunciativa desse 

gênero, a aula.  

Neste campo enunciativo existe uma emergência de enunciados que se materializam no 

agir didático e que já foram mencionados anteriormente, os quais encontram-se em uma relação 

dialógica. Dessa forma, é na regularidade desses enunciados que podemos desvelar o agir 

didático e identificar especificidades de seu trabalho.  

Bakhtin (1986) ainda caracteriza o enunciado como uma unidade que se materializa na 

comunicação verbal, e, por sua vez, está sempre “acompanhada por atos sociais de caráter não 

verbal (gestos de trabalho, atos simbólicos de um ritual, cerimônias, etc.), dos quais ela é muitas 

vezes apenas o complemento, desempenhando um papel meramente auxiliar” 

(BAKHTIN/VOLOSHÍNOV, 2006, p. 124). Isso nos leva à compreensão de que comunicação 

não verbal, ou o que podemos classificar como gestos, atos ou rituais na aula, é imprescindível 

para a percepção das situações concretas do agir didático.  

O agir e gestos didáticos, compreendidos nas rotinas e rituais da aula, tipificam o 

trabalho do professor. Esses gestos enquadram-se no agir do professor quando leva em 

consideração a matéria de ensino, os objetos de ensino (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Assim, 

para analisar o trabalho do professor é preciso partir da percepção desses gestos. 

 Clot (2010, p. 157) salienta que “o gesto se apresenta na atividade profissional um 

pouco como a palavra na atividade da linguagem” e é inerente ao agir e ao trabalho docente, 

considerados gestos profissionais, que constituem o “métier” do professor. Conforme as 

palavras de Nascimento (2011):  

 
Os gestos profissionais do trabalho de ensinar são essencialmente linguageiros 

e constituem o “diálogo da aula” que mobiliza ações linguageiras (como 

questionar, conceituar, definir, explicar, repetir, parafrasear, associar) ou 

ações corporais (para prender a atenção, chamar a atenção, envolver, implicar 

os interlocutores) que contribuem para a construção do objeto de estudo. Esses 

gestos fazem parte do métier profissional e adquirem importância porque são 

resultantes de uma racionalidade do agir que envolve tanto a didática do ato 

de ensinar como o saber específico da disciplina. O diálogo de sala de aula é 

dinâmico, assimétrico (NASCIMENTO, 2011, p. 435, destaque da autora). 

 

É certo afirmar, então, que os gestos didáticos moldam o agir didático, tanto a partir de 

gestos verbais ou não verbais, constituindo as especificidades de seu trabalho. Para que 

possamos compreender essa noção com mais clareza, apresentaremos como os gestos didáticos 

estão classificados. A organização destes gestos ocorre em dois planos, gestos didáticos 

fundadores e gestos didáticos específicos. Nascimento (2011) nos mostra como os gestos 
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didáticos fundadores são definidos por Aeby-Daghé e Dolz (2008, p. 85-86), demonstrados no 

Quadro 2, que se segue:  

 

Quadro 2 - Gestos didáticos fundadores 

Fonte: Nascimento (2011, p. 426-427). 

 

Os gestos fundadores podem ser compreendidos como parte do sistema social da 

atividade de ensino, gerenciados por regras e códigos convencionais e estáveis das práticas 

discursivas inerentes à cultura escolar (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). Essa noção permite-nos 

perceber que os gestos fundadores fazem parte de um plano rotineiro, estão alinhados às normas 

antecedentes e prescritas e de saberes instituídos, os quais expõem e são pré-estabelecidos, 

enquanto os gestos didáticos específicos, singulares na aula, partem de um plano ritual, ou seja, 

exigem de nós uma visão interacionista, que observa o contexto de produção do trabalho 

docente para vislumbrar gestos que identifiquem seu trabalho, parte do trabalho realizado para 

identificar a especificidade de sua atividade.  

1. Presentificação Consiste em mostrar aos aprendizes o objeto de ensino com os suportes 

adequados;  

2. 

Elementarização 

Consiste no dimensionamento particular do objeto, o que implica a 

desconstrução e colocação em evidência de certas dimensões que são 

ensináveis em um contexto determinado;  

3. Formulação de 

tarefas 

Para a entrada do objeto no dispositivo didático, gesto pelo qual o 

professor apresenta consignas/comandos de trabalho pelos quais o objeto 

é presentificado; 

4. Materialização Consiste na colocação em cena dos dispositivos didáticos no quadro de 

uma atividade escolar, faz-se pela disponibilização de suportes (textos de 

apoio, exercícios, corpus de frases para análise, objetos diversos etc.); 

5. Apelo à 

memória 

São os gestos para resgatar objetos já trabalhados para permitir a 

articulação com o novo objeto de saber; 

6. Regulação Gestos para diagnosticar dificuldades e obstáculos em relação a uma 

etapa do processo em curso, visando ao estabelecimento de metas para 

provocar desenvolvimento de capacidades; 

7. 

Institucionalização 

Constituída pelos gestos direcionados para a fixação do saber (externo) 

que deve ser utilizado pelos aprendizes nas circunstâncias novas 

(internas) em que serão exigidos. O professor busca colocar em evidência 

os aspectos do objeto que os aprendizes devem internalizar para serem 

(re) contextualizados na tarefa apresentada pelo professor.  
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Os gestos didáticos são essenciais para “descortinar” a atividade docente e colocar em 

evidência os gestos didáticos específicos que emergem do trabalho do professor. Assim, o agir 

didático é compreendido a partir desses gestos que são perceptíveis no interior do gênero aula. 

A multiplicidade de variáveis que constituem o agir didático contribuem para pensarmos a 

noção de complexidade do trabalho educacional e a mobilização dos saberes. 

O agir ddidático, em Nascimento (2011), é considerado um acontecimento discursivo 

pelo caráter singular e irrepetível, permeado pelas condições históricas e moldado pelo contexto 

particular, o que resulta em processos interacionais. Dessa forma, a partir de gestos 

significativos, como a autora postula, 

 

Professores conscientes da importância dos gestos de ensinar dão entonações 

premeditadas à voz, variando o timbre e a entonação, tornando seus gestos de 

voz mais significativos, sobretudo porque são articulados a movimentos das 

mãos, dos braços, do corpo – gestos de mostrar e de significar os objetos de 

conhecimento a serem internalizados pelos aprendizes (NASCIMENTO, 

2011, p. 435). 

 

Como exemplificado acima, o professor se funda em gestos de ensinar para significar o 

objeto de conhecimento. Assim, compreendemos que os gestos específicos do trabalho docente 

não estão inseridos em prescrições, mas são vislumbrados em seu trabalho realizado, pois não 

existe uma fórmula pronta, mas são gestos adaptados e readaptados em seu agir. Vemos isso 

em Barros (2013), quando afirma que os professores remodelam sua prática para conseguir lidar 

com a heterogeneidade linguística da sala de aula. Isso torna-se possível pelo acabamento do 

gênero aula, que permite essas adaptações, o professor parte de sua experiência, do vivido e do 

seu trabalho diário para constituir seu agir, ou seja, “ele apenas cria o seu estilo profissional na 

prática” (BARROS, 2013, p. 25), estilo esse que tem materialidade em gestos didáticos 

específicos adaptados por ele para presentificar o objeto de ensino.  

Compreendemos que “os gestos didáticos específicos se manifestam nos modos 

particulares de abordagem e possibilidades dos objetos de ensino” (NASCIMENTO, 2011, p. 

433). Podemos afirmar, desse modo, que gestos didáticos moldam o gênero aula, encontram-se 

no embate de renormalizações, entre práticas prescritivas e realizadas, espaço ritualístico e com 

traços sutis de resistência. Diante disso, consideramos os gestos didáticos específicos um 

instrumento mediador da atividade de ensino-aprendizagem e uma marca do professor como 

ator em seu trabalho.  

Dessa forma, o professor na condição de ator e autor de seu trabalho, sempre principia 

das prescrições, dos saberes antecedentes em emergência no plano rotineiro da aula para um 
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processo de renormalizações, que se materializam em gestos específicos, que acontece nos 

diversos momentos do discurso didático, seja quando o professor faz comparações, analogias, 

ilustrações, descreve, exemplifica ou quando fornece indícios de respostas, instrui, explica ou 

demonstra (NASCIMENTO, 2011), nos mais variados procedimentos discursivos, estratégias 

utilizada no agir didático para didatizar um determinado objeto do conhecimento. Esses gestos 

específicos ou, poderíamos dizer, gestos autorais, se constituem como especificidades do 

trabalho docente.   

Diante do exposto, percebemos a necessidade de apresentar, de forma ilustrativa, os 

conceitos que cercam a aula, se aliam, dialogam, e, principalmente, direcionam as análises que 

serão realizadas no próximo capítulo. Com esse fim, delineamos um quadro que expõe o 

resultado do percurso realizado como modo de conclusão deste capítulo. 

 

Figura 1 - Arquitetura do gênero aula 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Este entrelaçamento teórico ilustra nossas primeiras impressões acerca da arquitetura da 

aula. O gênero discursivo aula é reconhecido como trabalho docente, o professor age a partir 

de gestos didáticos. Os gestos didáticos podem ser percebidos no interior dos gêneros da 

atividade, ou profissionais, os quais desvelam os planos rotineiro e ritualístico do gênero aula, 

bem como planificações do trabalho docente, que se encontram entre o prescrito e realizado, 

quanto às normas antecedentes e as renormalizações, cujo objetivo é trazer nas análises as 

especificidades, os gestos específicos que compõem o trabalho docente, a aula. 

Após esta trajetória de exposição das abordagens de teorias e metodologias que 

sustentam nossa investigação, partiremos para um percurso analítico dos dados obtidos em 
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observação participante. Assim, no intuito de compreender a arquitetura da aula pelo viés do 

trabalho docente, nos deteremos em trechos de aulas, a fim de apreendermos os gestos didáticos 

que o professor mobiliza para materializar o objeto de ensino, com base na imagem ilustrada 

anteriormente, na figura 1.  
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CAPÍTULO III 

 

3 DESENHO DE ANÁLISE DOS DADOS: ENTREOLHARES PARA O GÊNERO 

AULA E PARA O TRABALHO DOCENTE 

 

As falas são sempre associações, liames, teceduras, do aqui e agora com o já 

dito, com o já conhecido, que recebe das circunstâncias interlocutivas novas 

cores e novos sentidos. Por isso o novo não está no que se diz mas no 

ressurgimento do já dito que se renova, que é outro e que vive porque se repete 

(GERALDI, 2015). 

 

Nesta seção, nos ocuparemos em descrever, analisar e interpretar a materialidade 

enunciativa vislumbrada nos dados que compõem o corpus da pesquisa. Os dados se compõem 

das transcrições de quatro aulas de disciplinas distintas, quais sejam: português, matemática, 

história e biologia, no intuito de apreender a organização do discurso didático e compreender 

como se configura a arquitetura da aula, reconhecer especificidades do trabalho do professor, 

para que, dessa forma, cheguemos a algumas respostas para o nosso questionamento inicial: o 

que falta no trabalho do professor? 

Geraldi (2015) nos inspira a olhar para os dados em busca de identificar o novo nas 

recorrências, no acontecimento daquilo que se renova e se repete. Primeiro, nos preocupamos 

em analisar os dados com o intuito de compreender a composição estrutural, estilística e 

temático do gênero aula, em seguida, buscamos identificar as práticas rotineiras e ritualísticas 

que planificam esse campo enunciativo, apreender os gestos didáticos pela regularidade de 

enunciados a partir do agir didático, e, por fim, desvelar pelos gestos de ensinar os 

distanciamentos do métier docente pela noção de trabalho prescrito e realizado. Nos 

apropriaremos da fala do professor sobre seu trabalho, a fim de contrastar com esses dados. 

Faita (2004; 2005) propõe que as análises voltadas para a atividade de trabalho sejam 

conduzidas com enfoque no real, em práticas não previstas que emergem em situações de 

trabalho de maneiras mais diversas. Por esse motivo, nosso enfoque estará nas situações reais 

do trabalho docente no gênero aula, sempre partindo do que os dados revelam para chegarmos 

a alguns apontamentos acerca da arquitetura da aula.  

A escolha de um conjunto de aulas distintas decorre da compreensão da aula como 

gênero discursivo. A noção de que o gênero se constitui por regularidades e relativa estabilidade 

enunciativo-discursiva nos convida a um olhar investigativo para as práticas regulares do agir 

didático, bem como para as práticas discursivas que lhe são específicas, que se encontram nas 

reatualizações e ressignificações. Isso porque o gênero discursivo encontra-se suscetível a 
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rupturas pela ação, pela interação, levando em consideração que os enunciados são 

compreendidos por relações dialógicas, históricas e sociais.  

As observações das aulas foram realizadas em turmas de ensino médio, em duas escolas 

públicas de uma cidade do interior da Bahia. O percurso analítico é constituído pelas categorias 

metodológicas, analíticas e interpretativas advindas da Análise Dialógica do Discurso de 

Bakhtin (1996). Nos dedicaremos à observação do trabalho real do professor, a fim de 

compreendermos as configurações específicas e inerentes à sua função, ou seja, os gestos 

didáticos mobilizados para materializar o objeto de ensino, discutidos no capítulo anterior.  

Retomaremos neste percurso os conceitos já expostos nas seções anteriores, a saber, o 

plano rotineiro e ritualístico, gênero discurso, gestos fundadores e específicos, trabalho 

prescrito e realizado, normas antecedentes e renormalizações, enunciado e agir didático. Estas 

noções serão vislumbradas a partir do contraste entre trechos selecionados das aulas de 

diferentes disciplinas com o fim de encontrar as regularidades do gênero aula. 

Faremos, pois, a descrição, análise e, em seguida, interpretação dos dados a partir da 

análise dialógica do discurso, por meio da hipótese de que a aula é um gênero discursivo, 

constituída por gestos didáticos fundadores que se materializam no agir didático, por gestos 

específicos do seu métier. Os dados produzidos nas entrevistas com os professores de cada 

disciplina serão mobilizados no decorrer das análises para reafirmar os contrastar com as 

interpretações.  

 

3.1 GÊNERO AULA: ESTILO, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO 

  

Para vislumbrar a aula como gênero discursivo, é preciso, primeiramente, identificar 

como os enunciados se constituem. Os gêneros, em Bakhtin (2003), são compostos por três 

elementos fundantes, conteúdo, estilo e estrutura composicional, que “estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação” (BAKHTIN, 2003, p. 262), sendo percebidos, portanto, 

nas regularidades.  

Compreendemos os gêneros discursivos como “formas comunicativas que não são 

adquiridas em manuais e sim nos processos interativos” (MACHADO, 2005, p. 157). Esta 

perspectiva revela que o gênero aula só pode ser vislumbrado baseado nos contextos concretos 

de interação, ou seja, compreendê-lo teoricamente não abarcaria suas especificidades.  

Neste contexto analítico, é importante a percepção de que, pela visão dialógica do 

discurso, os gêneros discursivos acolhem uma pluralidade de manifestações. Esta diversidade 
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no interior do gênero discursivo e as escolhas e intenções do autor só podem ser vislumbradas 

dentro de um contexto de comunicação, dentro de formas estáveis dos enunciados 

(MACHADO, 2005). Desse modo, é preciso sempre partir da estabilidade enunciativa do 

contexto de comunicação da sala de aula, para, assim, desvelar as especificidades inerentes ao 

trabalho docente.  

Desse modo, partindo dos elementos constituintes do gênero, buscamos apreender, a 

partir de contrastes entre trechos de episódios de aulas de disciplinas e turmas distintas, 

regularidades que desvelem a aula como gênero discursivo. Portanto, lançamos nosso olhar para 

aulas da disciplina de Biologia (1° ano E, 1° ano B, 1° ano A) turno matutino, aula de história 

(2° ano) turno vespertino, aula de Matemática (2° ano B), turno vespertino e aula de português 

(2ª série A), turno matutino, que constituirão o corpus de análises neste primeiro momento.  

 

3.1.1 Conteúdo temático 

 

Bakhtin (2003) apresenta o conteúdo como uma especificidade do gênero e como 

condição para a estilística-composicional. O filósofo pontua que antes de tudo, o sujeito do 

discurso age a partir do campo de um determinado objeto ou de sentido. Cada gênero discursivo 

apresenta um tema em função da proposta comunicativa do gênero e da proposta enunciativa 

de cada enunciador. Esse elemento, portanto, determina a escolha dos meios linguísticos e 

apresenta-se como uma condição para a existência do gênero discursivo, funciona como tópico 

na comunicação discursiva e ativa os conhecimentos já construídos, uma vez que “cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais estão ligados pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, p. 297), o que confere ao 

gênero um caráter dialógico.  

Brait (2012, p. 384) assevera que o tema, no gênero, não pode ser relacionado 

simplesmente com o assunto, pois não se trata de “uma palavra isolada que está orientada para 

o tema, mas o enunciado inteiro como atuação discursiva; (iv) advém do enunciado 

completo/obra completa enquanto ato sócio-histórico determinado”. Portanto, elegemos um 

trecho de uma aula observada e transcrita (Apêndice E), a fim de identificarmos a materialidade 

dessa noção de tema inerente ao gênero.  
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Aula de Biologia: 1° ano B – Matutino 

 

19. Professor: Ei pessoal?  Ei, gente! Psiu! Lembra da aula passada? Nós 

falamos sobre o que mesmo? Ei pessoal? Quem se lembra do que nós falamos 

na aula passada? Falamos sobre o que? 

20. Grupos de alunos: Sobre artéria, Veia, coração. 

21. Professor: Nós falamos das artérias, Ei! Qual o papel da artéria? Elas 

fazem o que mesmo? 

22. Grupos de alunos: ((Tentam responder)) 

23. Professor: Elas fazem o que mesmo? Qual o papel da veia? Ei...                      

24. Qual o papel das artérias, qual o papel das veias? 

25. Grupos de alunos: Drenar o sangue do corpo... 

 

 

Esse fragmento apresenta a abertura do gênero aula, cujo tema baseou-se em revisão de 

conteúdos sobre o objeto de ensino, sistema circulatório. O tema, nesse trecho, direciona o 

discurso didático, escolhas linguísticas, bem como gestos de presentificação do conteúdo, como 

visto no turno 19 “lembra da aula passada? Nós falamos sobre o que?”. Compreendemos que o 

professor age a partir de uma sequência de questionamentos sobre o objeto de ensino, para 

presentificar o dado com o novo e engajar os alunos em uma interação didática. Essa sequência 

de perguntas feitas pelo professor torna-se possível pelo projeto discursivo que o conteúdo 

temático representa; conforme elaborado por Rojo (2007):  

 
O conteúdo temático da grande maioria dos enunciados escolares liga-se ao 

objeto de ensino elementarizado, objetivado nos discursos do livro do(a) 

professor(a) e ligados a uma intenção primeira de enunciar, a uma vontade 

enunciativa, a um projeto discursivo que, em didática, traduzimos como 

“objetivos de ensino” (ROJO, 2007, p. 1771, destaque da autora). 

 

Dessa maneira, o gênero aula constitui-se por temas que estão sempre entrelaçados a 

objetivos de ensino, com materialidade no discurso didático ou em livros didáticos, sua 

organização temática é centrada no módulo do conteúdo a ser estudado (MATENCIO, 2001). 

Isso nos permite compreender que o conteúdo temático é uma condição para desvelar o discurso 

didático, uma vez que o tema determina o estilo e a composição estrutural do gênero aula. No 

trecho apresentado, o professor age a partir do tema exposto, a partir de perguntas que 

rememoram o que havia sido trabalhado na aula anterior. O conteúdo torna a comunicação 

possível, permite uma atitude responsiva dos interlocutores por meio do caráter dialógico da 

linguagem.  

Com a apreensão deste elemento do gênero, cabe agora perseguir na análise de excertos 

que nos deem subsídios para a percepção de aspectos que constituem a estrutura composicional 

da aula.  
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3.1.2 Estrutura composicional 

 

 A composição estrutural é o elemento que define a regularidade enunciativa do gênero, 

conferindo a ele um caráter relativamente estável, “o gênero escolhido nos sugere os tipos e os 

seus vínculos composicionais” (BAKHTIN, 2003, p. 282). A construção composicional, 

portanto, organiza, sustenta e gerencia as propriedades do gênero. 

Acerca dessa organização e estrutura, Matencio (2001) assevera que a aula é constituída 

pelo desenvolvimento de etapas que se materializam nas ações didático-discursivas 

(MATENCIO, 2001). A autora pontua que  

 

Há uma etapa de abertura que não visa ao objeto de estudo: é a abertura 

(temporal) da interação, com função preliminar em relação às atividades 

didáticas. Há também uma etapa de preparação para a(s) atividade(s) do dia, 

que é a abertura efetiva da interação quanto a seus objetivos didáticos. Há 

ainda uma etapa em que há o desenvolvimento da(s) atividade(s) e uma etapa 

de conclusão dessa(s) atividade(s). Finalmente, pode haver uma etapa cuja 

única função é o encerramento (temporal) do encontro (MATENCIO, 2001, 

p. 87, destaques da autora). 

  

 As etapas apresentadas surgem como desenvolvimento organizacional da aula e 

contribuem, assim, para a concepção de aula como materialidade enunciativa e estável, bem 

como um gênero do discurso secundário que emerge de situações comunicativas mais 

complexas e elaboradas, uma vez que se efetiva por meio do discurso científico. 

 A aula, como gênero do discurso e estruturado de maneira a tornar possível a 

transmissão de um objeto do conhecimento, caracteriza-se também pela emergência de outros 

gêneros discursivos, ressignifica os gêneros primários, como as réplicas, diálogos simples do 

cotidiano, não informais e espontâneos (BAKHTIN, 2003). 

Além dessa noção de composição da aula, Matencio (2001, p. 73, destaque da autora) 

considera que um dos elementos que caracterizam 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 como fonte de 

referência para seu projeto prévio de gerenciamento”. Dessa maneira, a autora sugere que, 

mesmo na condição da aula como uma certa estabilidade composicional linguístico-discursiva 

e como referência para o agir didático, o professor é quem vai atuar de maneira a gerenciar o 

evento discursivo. 

Matencio (2001, p. 75, destaque da autora) ressalta que, ao longo de uma aula, o 

professor tem a função de “informar os alunos quanto ao objeto de estudo, a de animar a 
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interação, no sentido de direcioná-la e mantê-la em contínuo movimento, e a de avaliar a 

produção dos alunos”. O professor, portanto, informa, anima e avalia as produções discursivas 

inerentes à organização do gênero aula.  

Essa concepção direciona-nos a assumir a composição estrutural da aula pelo viés do 

agir didático. Realizamos, portanto, contrastes entre trechos de episódios de aulas de disciplinas 

distintas, a fim de vislumbrarmos essa estrutura composicional do gênero aula e o 

funcionamento dos planos discursivos, práticas pré-estabelecidas, regulares e compostas, 

também, pelo projeto de interação do professor. No fragmento, a seguir, da aula de Matemática 

(Apêndice B), observamos que o professor monitora o tempo em que os alunos realizam as 

atividades, regulando e organizando o funcionamento da aula.  

 

Aula de Matemática: 2° ano B – Vespertino 

 

135. Professor: Pronto? Terminaram? Terminou de responder? Podemos 

corrigir? Vamos corrigir? Qual a probabilidade oficial se retirar uma carta de 

baralho? 

 

Esse excerto mostra-nos uma especificidade do gênero discursivo, o controle de tempo 

por parte dos professores em relação às atividades realizadas pelos alunos em sala de aula, como 

por exemplo, responder a exercícios, copiar no quadro etc. Essa especificidade também é 

recorrente na aula de Biologia (Apêndice F), como é perceptível no fragmento, a seguir: 

  

Aula de Biologia – 1° ano E – Matutino 

137. Professor: Gente, vamos concluir aqui, já está batendo, já. Quem sabe o 

que é caliolipa? Vocês lembram da musiquinha? Lembra da música da célula? 

138. Natália: Não!  

139. Grupos de alunos: ((começa a cantar))  

140. Professor: Ei, deixa eu fazer a chamada aqui. Terça-feira eu termino, 

viu?! Porque não deu tempo.  

 

Pelo contraste entre os enunciados, percebemos que a organização do tempo compõe a 

estrutura composicional do gênero aula e funciona como uma prática didática. É possível 

afirmar que a organização do tempo surge a partir de ritos institucionais, como, por exemplo, 

cumprir com o planejamento, fechar a carga horária, trabalhar todos os conteúdos 

programáticos, enfim, são práticas discursivas que engendram o gênero e também contribuem 

para a concretização do objeto de ensino.  

Outro aspecto que nos chama a atenção no excerto apresentado são os gêneros 

intercalados, enunciados que constituem a arquitetura da aula (ROJO, 2007). Esse gênero 
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intercalado tem sua materialidade no enunciado “vocês lembram da musiquinha? ”, o qual 

remete ao trabalho do professor através do gênero música e contribui para a transformação do 

objeto de ensino em objeto ensinado. Além disso, quando o professor enuncia questionando aos 

alunos se os mesmos se lembravam da música, reafirma durante a aula o conhecimento já 

produzido em aulas anteriores e dialoga com o que está sendo exposto sobre a célula, como 

apresentado pelo excerto acima.  

Além dessa estrutura composicional da aula, Matencio (2011) pontua que a aula se 

articula a eventos de interação que objetivam introduzir o sujeito em uma certa área de 

conhecimento. Essa assertiva é vislumbrada no episódio a seguir (Apêndice C), quando o 

professor de história introduz o objeto de ensino a partir de perguntas que convocam os alunos 

à interação e à ativação de conhecimentos prévios, como vemos abaixo: 

 

  Aula de História: 2° ano – Vespertino 

 

71. Professor: É sério! Defendendo mesmo, porque dizendo eles que o Brasil 

PROsperou na ditadura militar. Pra entrar nesse assunto, eu pergunto aos 

senhores, o que é prosperar? 

72. Cauã: Seria crescer? 

73. Professor: O que é crescer? 

74. Gabi: É avançar, ir além. 

 

Essa etapa introdutória da aula é realizada por meio de uma pergunta didática que insere 

o aluno como interlocutor. A introdução do objeto de ensino por meio do que os alunos já 

conhecem se origina do caráter dialógico da linguagem, pela concepção de sujeito histórico e 

situado, numa relação do “dado” com o “novo”. Para reafirmar essa composição da aula, 

fizemos o recorte de uma aula de biologia para que pudéssemos perceber essa regularidade do 

gênero aula. O conteúdo temático desse gênero é revisão da estrutura celular. Nesse episódio 

(Apêndice D), a introdução do objeto de ensino na aula também se realiza na inserção do aluno 

no processo interacional:  

 

Aula de Biologia: 1° ano A – Matutino 

 

2. Professor: Eu quero fazer algumas perguntas aqui.... Ei! Primeiro o 

conceito de núcleo, quem é que sabe o conceito de núcleo, quem sabe o 

que é núcleo?...  

3. Ana: É uma estrutura de uma célula.  

4. Professora: É uma estrutura celular..., mas quais os nomes das partes 

de um núcleo, quais os nomes? 

5. Maria: É::... Eucariontes? 
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Os recortes apresentados nos mostram uma regularidade na etapa de introdução da aula. 

Essas aulas tiveram como abertura perguntas didáticas. Souza (2003) pontua que o professor 

pergunta o que já sabe, o aluno responde o que já sabe. Então, podemos caracterizar a pergunta 

como uma especificidade da aula e como uma prática pedagógica de caráter dialógico, pois o 

aluno é inserido no processo de construção do conhecimento durante toda a interação verbal a 

partir de réplicas que permitem esse acabamento enunciativo da aula. As perguntas didáticas, 

portanto, funcionam como tipicidades do gênero aula. Para Enlich (1986), a pergunta  

 

Recebe essa designação por estar envolvida com uma constelação de 

características que poderiam ser chamadas “didáticas”. A pergunta didática 

não é usada pelo professor quando ele mesmo, o que fez a pergunta, não sabe 

a resposta. Isto violaria uma condição essencial para a pergunta, uma vez que 

é uma forma linguística que serve para transmitir conhecimento (ENLICH, 

1986, p. 154, destaque do autor). 

 

Essas perguntas didáticas, também gênero do discurso, dotam a aula de plurilinguismo, 

de dinamicidade e interação, funcionam como uma estratégia didática que torna possível a 

construção do conhecimento. A pergunta didática está nessa relação pergunta-resposta, sempre 

possível na comunicação verbal, resultando em atitudes responsivas. A partir disso, o professor 

desloca-se de um processo de discurso assimétrico, monológico, para um discurso dialógico e 

dinâmico.  

Outro aspecto que nos chama a atenção no gênero aula está na possibilidade de 

reatualizações do objeto de ensino, no resgate às histórias já produzidas (SOUZA, 1996). Desse 

modo, destacamos, a seguir, um fragmento (Apêndice A) que retrata a etapa de 

desenvolvimento da aula de português, o professor resgata um objeto já estudado para 

possibilitar o novo na sala;   

 

   Aula de português: 2ª série A – Matutino 

89. Professor: O que vamos perceber, então, é que as palavras, como eu disse, 

tem um sentido dentro do texto, então não daria certo o porquê como você 

disse, lembra que a gente trabalhou isso? O que a gente vai entender com 

relação a isso? 

 

É perceptível que o professor busca rememorar um conteúdo para dar abertura ao 

processo enunciativo baseado na pergunta. Esse processo “constitui-se em uma tomada de 

atitude valorativa perante o sujeito e o objeto de ensino. Sensibilizar-se para a abertura das 

respostas dos alunos, para motivação em busca do conhecimento, com a consciência da 

potencialidade dialética e dialógica da linguagem” (SOUZA, 2003, p. 11). Entendemos que a 
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retomada de conteúdos trabalhados na aula está inserida nessa atitude valorativa perante a 

necessidade de potencializar e valorizar o que os alunos já possuem. Essa noção tem sua 

regularidade na aula de Biologia (Apêndice D), representada no fragmento abaixo: 

 

Aula de Biologia: 1° ano A – Matutino 

 

16.Professor: Bom...vocês se lembram que nós falamos que o conjunto de 

fases de uma célula é chamado ciclo celular, não foi? Que eu falei, o que é 

ciclo celular? É o conjunto de transformações que a célula passa, né? É o 

período que a célula está se preparando para se dividir. Mas tem um nome, 

qual é? 

17.Caio: Interfase::. 

18.Professor: Mas, tem outro, qual o outro nome? 

19.Caio:  Citocinese  

20. Professora: Muito bem!... A interfase é dividida em três períodos, G0, G1 

e vimos também a divisão celular, que e a mitose e meiose. Bom... gente eu 

falei que a interfase é o período em que a célula se prepara para dividir. Bom, 

G1 vocês viram, quais são as características de G1? 

21.Ana: Crescimento do citoplasma, produção de proteínas  

22.Professora: Vocês se lembram das etapas da mitose? Quais eram? 

23.Ana: É:: Prófase, metáfase e telófase 

24.Professora: Muito bem, Pr de primeiro, Meta de metade e Te de 

terminar.... Isso vocês têm que saber viu ((a professora esquematiza no quadro 

estas siglas)). 

 

 

A partir desses trechos, somos levados a identificar uma recorrência de enunciados que 

rememoram conteúdos. O professor lembra aos alunos o que já foi visto e, com isso, apresenta 

o novo. Entendemos, por meio dessa regularidade, que rememorar conteúdos atribui ao gênero 

aula de um caráter dialógico da linguagem, ressonância de discursos, enunciados que realmente 

formam um elo na cadeia, que se repetem e promovem a significação do conhecimento. Os 

dados apontam, portanto, que rememorar conteúdos articulando com as situações expostas na 

aula é uma prática regular da estrutura composicional do gênero aula.  

 

3.1.3 A estilística do gênero aula 

 

O estilo funciona como um pilar do gênero discursivo. Conforme Bakhtin (2003), o 

enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada esfera e o estilo verbal seria 

os recursos da língua selecionados, seja lexical, fraseológicos ou gramaticais que se 

materializam no gênero. Partindo do princípio de que a aula é dotada de uma especificidade 

linguística estável, nos deteremos em reconhecer no conjunto de aulas aspectos que nos levem 

a enunciados estáveis que identifiquem essa estilística.  
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Em Bakhtin (2003), o estilo está relacionado à seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua, ou seja, é a utilização da língua realizada pelo indivíduo 

em uma determinada produção da linguagem. Na visão bakhtiniana da linguagem, o estilo no 

gênero discursivo não é individualizado, uma vez que a linguagem é inteiramente dialógica, 

contudo, o gênero reflete a individualidade daquele que fala, possível através da expressividade 

do indivíduo, que seleciona, organiza e produz atos de linguagem. Veremos, pois, os elementos 

que identificam a estilística do gênero aula a partir dos excertos abaixo.  

 

Aula de biologia: 1° ano b – matutino  

 

53. Professor: O coração possui válvulas, não é isso? O coração possui 

vasos, que é válvulas, essas válvulas ela que regula, ela que não impede do 

sangue voltar, ela se fecha, o sangue quando sai, as válvulas impede dele 

retornar de onde ele.... saiu. A gente vai ver aqui, é, eu falei aqui, quem se 

lembra? Que tipo de circulação é a nossa?  

54. Grupo de alunos: fechada...  

55. Professora: fechada... que mais?  

56. Maria: Fechada, completa e ...??  

57. Professora: Oi? Fechada, completa e.. crúbula, né, não? Que é o 

QUE? O que é sangue arterial?  

 

Destacamos, neste excerto, que a professora, ao explicitar como o coração é formado, 

enuncia dizendo “O coração possui válvulas, não é isso?, a fim de lembrar os alunos que 

aquele assunto já havia sido trabalhado e obter a confirmação dos mesmos. Em seguida, a 

professora diz: “eu falei aqui, quem se lembra? ”, como modo de retomar o que já havia sido 

proferido em outras aulas e obter a participação dos alunos, eles então respondem ao 

questionamento feito. O que percebemos, por meio dos dados, é que este entrelaçamento do 

dado com o novo é um elemento do estilo do gênero aula.  

Pereira (2015, p. 43), ao parafrasear Bakthin (2003), pontua que “cada aula é um elo 

da corrente complexamente organizada de outras aulas”, as aulas estão entrelaçadas entre si 

por enunciados que já foram pronunciados. A autora pontua que a relação do enunciado com 

outros enunciados é um estilo do gênero aula. Isso pode ser validado no trecho da aula de 

português, quando a professora remete a uma situação já exposta anteriormente:  

 
44. Professora: Porque a atividade é assunto de prova., né? Eu comecei 

falando dos advérbios, das preposições, ok? As proposições elas podem 

indicar...é.. a mesma preposição pode indicar situações variadas. Por 

exemplo, PARA aquele dia, né? O para, quais são as possibilidades do 

“para”, O que que o “para” pode significar na palavra? Se eu digo “vou pa-

ra ca-sa” ou então eu digo, “vou tra-ba-lhar pa-ra com-prar uma casa”/ 

((escrevendo na lousa))  
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Neste trecho da aula de biologia, conseguimos identificar uma regularidade da estilística 

do gênero aula pelo enunciado “Por exemplo, PARA aquele dia, né? ”, quando o professor 

relembra os alunos do que foi exposto sobre o sentido da preposição “para” a partir de uma 

entonação enfática, ou seja, o professor dá ênfase na palavra e, em seguida, se utiliza do 

marcador discursivo “né” e “ok”, a fim de obter o consentimento dos alunos em relação ao que 

já haviam estudado. Estas noções apontam para o princípio dialógico da linguagem, quando 

Bakhtin (2003) assevera que os enunciados são respostas de outros enunciados.  

Outro aspecto que é possível destacar por meio do léxico “PARA”, exposto no excerto 

acima, relaciona-se com as tonalidades dialógicas e a expressividade. A expressividade, para o 

autor, é um elemento que determina o estilo e a composição do enunciado, pois “o estilo 

individual do enunciado se define acima de tudo por seus aspectos expressivos” (BAKHTIN, 

2003, p. 308), cuja variação depende das diferentes esferas da comunicação verbal. O enunciado 

“PARA”, exposto de forma enfática, indica uma mudança na tonalidade da voz, o que reflete 

em um estilo individual do professor para expor o objeto de ensino e convocar os alunos a uma 

compreensão do sentido apropriado da preposição. 

Para Bakhtin (2003, p. 317), “As tonalidades dialógicas preenchem um enunciado e 

devemos levá-las em conta se quisermos compreender até o fim o estilo do enunciado”. O 

filósofo compreende que nosso pensamento está em constante interação com o pensamento do 

outro, o que acaba refletindo nas expressões verbais do nosso pensamento. A entonação surge 

como um fato sempre além do contexto. Vejamos esta noção materializada no excerto que se 

segue, retirado da aula de Biologia (Apêndice F).  

 

                   Aula de biologia: 1° ano e – matutino 

83. Professor: Uma é a renovação externa. ((os alunos aplaudem à colega 

pela resposta)). Reprodução o que? 

84. Lívia: Assexuada 
85. Professor: Que mais? 

86. Lívia: Renovação e regeneração celular 

87. Professor: RE-GE-NE-RA-ÇÃO? O que é isso, gente? 

88. Grupos de alunos: Não sei! 

89. Professor: Nosso pé, nosso braço não regenera? Não conserta, não? 

((alunos conversando)). Ei! E também, a gente não passa por mudança em 

nossa vida, não? Ei, pessoal! Renovação, reprodução, crescimento, 

desenvolvimento. A mitose tem essa importância, importância biológica 

da mitose. Deu pra entender? Voltando, a maioria das nossas células são 

diploides. Ai gente, viu! O núcleo é importante.  
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Este recorte da aula de biologia apresenta uma revisão do tema multiplicação celular. A 

professora direciona perguntas à turma de forma a requerer a participação e avaliar o 

conhecimento dos alunos sobre o objeto de ensino. No turno 86, uma aluna responde a uma das 

perguntas, afirmando: “renovação e regeneração celular”, e a professora retoma a resposta da 

aluna, enfatizando a palavra “regeneração”, porém, de forma acentuada, com expressividade, 

como visto no turno 87 “RE-GE-NE-RA-ÇÃO? O que é isso, gente?”. Além de modificar a 

tonalidade da voz, como é perceptível pela palavra colocada em maiúscula, a professora 

também divide a palavra em sílabas, o que denota ainda um enfoque maior na expressão dada 

à palavra.  

Pelo exposto, é possível perceber que o estilo do gênero discursivo está atrelado aos 

contextos de produção e aos resultados dos processos comunicacionais em sala de aula, ou seja, 

a expressividade e tonalidade emergem do gênero aula como resultados das interações. Pereira 

(2015) assevera que “o estilo do gênero aula é definido pela interação entre professor e alunos”. 

Assim, compreendemos que o estilo, no gênero aula, é também um elemento que identifica o 

discurso didático, e, portanto, indissociável em seu trabalho. O professor, ao fazer escolha de 

um determinado recurso linguístico, o faz a partir das determinações do objeto de ensino, do 

gênero que enuncia e pela alternância dos interlocutores. 

Sobre o excerto acima, podemos observar, ainda, que o professor, ao perceber que os 

alunos sentiram dificuldades em conceituar a palavra “regeneração”, se apropria de sinônimos, 

como visto no turno 89 “Ei! E também, a gente não passa por mudança em nossa vida, não? Ei, 

pessoal! Renovação, reprodução, crescimento, desenvolvimento”. Assim, é perceptível que o 

professor substitui os termos por uma sequência de palavras que tenham sentidos aproximados 

no intuito de simplificar os conceitos e favorecer a compreensão (PEREIRA, 2015). Como 

modo de reafirmar este estilo de linguagem do gênero aula, prosseguimos com um trecho da 

aula de português: 

 

Aula de português: 2ª série A – matutino 

 
1. Riam: Bahia sem H fica feio demais. 

2. Professor: Não gente, isso é arbitrário, isso é imposto, e a gente, 

como falantes, usuários da língua portuguesa tem que adequar, pronto, 

continuando aí, sim, esse “Pois”, aqui dá ideia de que aqui, Antônia? 

Pois, dá ideia de que aqui? Está estabelecendo o quê? Que relação entre 

a primeira e a segunda? Não se atrase, pois/ 
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 Pelo enunciado da referida aula, conseguimos visualizar o professor expondo um conceito 

e logo após apresentando seu sinônimo, com um vocábulo mais simplório, como visto no turno 

2: “isso é arbitrário, isso é imposto”. Francelino (2007, p. 47) nos ajuda na compreensão de que 

o estilo no gênero pode ser percebido numa pluralidade de palavras que giram “dentro de um 

grande círculo, sendo saturadas, sacudidas por seus usuários, deixando-se expressar os mais 

diversos sentidos”. Ou seja, o gênero reflete o estilo individual daqueles que o utilizam, uma 

vez que esses usuários selecionam, organizam e se expressam por este emaranhado de palavras.  

Na perspectiva Bakhtiniana, o estilo reflete as peculiaridades próprias de cada 

enunciador mediante a necessidade do gênero, “pertence por natureza ao gênero e deve basear-

se no estudo prévio dos gêneros em sua diversidade” (BAKHTIN, 2003, p. 284). Podemos 

dizer, por meio de Bakhtin (2003), que o estilo está atrelado ao gênero como elemento do 

enunciado,  

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, de 

tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 

discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 

etc. O estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu elemento 

(BAKHTIN, 2003, p. 266). 

 

O estilo funciona como elemento do gênero discursivo, se reverbera a partir das 

condições de produção, do individual e da relação do falante com outros participantes da 

comunicação discursiva. Ao analisar a estilística do gênero, cabe compreender sua composição, 

seja pela singularidade do sujeito que enuncia ou pela regularidade discursiva. Isso é possível 

porque o estilo é intrínseco ao gênero e funciona como um elemento individual na dimensão na 

atividade.  

A busca para apreender a aula como um gênero discursivo possibilita a compreensão de 

que a aula é constituída por uma estrutura composicional que tem sua materialidade em ações 

didáticas, gêneros intercalados, perguntas didáticas para abertura de uma etapa, organização de 

tempo e retomadas de conhecimentos já produzidos. Vejamos, pois, como o gênero aula pode 

descrito, a partir da noção de rotina/ritual.  
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3.2 PLANO ROTINEIRO E RITUALÍSTICO DA AULA 

 

Acreditamos que a aula seja constituída pelo plano rotineiro e ritualístico; a rotina 

expõe, organiza, enquanto o ritual ressignifica e reatualiza. Desse modo, nos deteremos em 

observar alguns trechos de episódios de aulas distintas, a fim de apreendermos as ocorrências 

desses planos e, assim, identificar a sua materialidade.  

Souza (1996) considera que as práticas na sala de aula apenas se materializam como 

ritual quando ocorre participação entre professor, alunos e conteúdo. Nos ocuparemos de 

recortes das aulas da disciplina de Português: 2ª Série A e Biologia: 1° ano E. A seguir, 

apresentamos um trecho retirado do episódio da aula de português (Apêndice A), para 

identificar aspectos que nos levem a essas distinções.  

 

Aula de Português: 2ª Série A – Matutino 

 

89. Professor: então, o que a gente vai perceber é que as palavras, como eu 

disse, têm um sentindo dentro do contexto, não é? Então, não daria certo o 

“porquê como você coloca, ou por isso, esse “porque” estaria explicando a 

relação que há entre a primeira com a segunda/ 

90. Carla: [o porquê, o aluno estava indisposto porque ele veio a aula, e no 

caso, do “mais” e o “porém”, o aluno estava indisposto mais e:: veio a aula] 

91. Professor: Exatamente, dá ideia de contrário, e oposição, não é isso? Se 

ele estava indisposto, qual a lógica? Não ter vindo à aula, mas ele veio, por 

isso que usamos o mas, e este mas é sem o sem o “i”, porque tem muita gente 

que escreve o mais aí com “i”, esse i vai dar uma ideia de que? De soma, vai 

somando, vai acrescentando coisa. O que vamos perceber, então, é que as 

palavras, como eu disse, tem um sentido dentro do texto. Como você bem 

colocou, Carla, jamais poderia ser um porque, que lógica tem, o aluno estava 

indisposto porque veio a aula, quer dizer, só vem a aula se estiver indisposto? 

É o contrário, né? 

92. Natália: Se ele tivesse vindo a aula... ele estivesse indisposto porque veio 

a aula. 

93. Professor: Porque veio a aula, né? 

94. Professor: Na realidade, foi Michele? Que indicou o “porém”, alguém 

indicou o “porém”, 

95. Carla: Foi eu 

96. Professor: Carla coloca o porém, porque o porém também vai ser/ 

97. César: [Esse porque vai dá certo pra mim, professora] 

98. Professora: Ham? 

99. César: Esse porque dava certo para mim, professora. 

100. Professor: Vocês já perceberam, que César adora colocá-lo nos 

exemplos, lembram? Lembra aquele dia? É veloz como César, é bonito como 

César, é lento como César. É:: meu Deus do céu. César é o centro das atenções 

dele, viu, ai, ai! Porque daria certo para você aqui, César? 

101. César: O aluno estava indisposto porque veio a aula. 

102. Professor: Que coisa linda, que coisa bonita! A essa altura do 

campeonato, com um pé no terceiro ano, seu zé tá ali, viu, de olho em você. 

Então, o aluno estava indisposto, porém, mas veio a aula. Tá dando a ideia de 
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contraste, olhe bem esse questão aí, o que eu peço é explicar a qual a ideia que 

estabelece. Então, vamos lá...na primeira frase, “sei que não devo me 

preocupar tanto, sempre perco sono (  ) das provas, qual a foi a palavra que 

vocês completaram aí? 

 

É preciso destacar, primeiramente, que o conteúdo temático da aula foi conjunções. A 

estrutura composicional consistiu em revisão de conteúdos e a materialização do objeto de 

ensino ocorreu através de um corpus de frases para análise. A partir desse recurso didático, a 

professora convoca os alunos à interação e reflexão sobre a funcionalidade das conjunções na 

frase, com o intuito de fazê-los identificar a conjunção que completaria corretamente os 

enunciados.  

A professora entrega uma atividade para os alunos no intuito de fazê-los refletir sobre 

as conjunções apropriadas dentro de um conjunto de frases. Esse momento pôde ser recuperado 

pelas anotações do diário de campo do dia 6 de novembro de 2018. Fizemos o recorte de um 

trecho em que a professora instiga os alunos a deduzirem a conjunção que daria sentido à frase 

“o aluno estava indisposto... o aluno veio à aula”. O objetivo era transformar essas duas orações 

em apenas uma, tirando as repetições por meio da conjunção. 

Os alunos, no entanto, reinterpretam o enunciado em outra direção. A professora 

compunha seu discurso a partir da exposição da conjunção “porém” (“o aluno estava indisposto, 

porém veio a aula”), com o sentido de oposição, enquanto os alunos direcionavam a frase para 

um sentido de explicação “o aluno estava indisposto porque veio a aula”, nesse caso, os alunos 

queriam exemplificar que a aula era o motivo de se estar indisposto. O objeto de ensino, nesse 

sentido, foi significativo pois estava atrelado ao contexto desses aprendizes.  

Esse acabamento enunciativo reveste a aula de um plano ritualístico, pois, como afirma 

Souza (1996), o diálogo entre os alunos expõe a apreensão de sentidos e significados não 

previstos no planejamento da aula pela professora. O rotineiro, no episódio acima, materializa-

se na entrega de atividades, na exposição da funcionalidade de cada conjunção, enquanto o 

ritual se molda no redirecionamento da aula, a partir dessa brecha dada pela réplica – 

professor/aluno. Esse enunciado se apresenta como uma prática ritualística na aula, surge como 

uma fresta, como uma produção fluída, isto é, com a possibilidade de instauração do discurso 

do outro, da autoria, o que denota interação professor, aluno e conteúdo.  As brechas ritualísticas 

obstaculizam, ou seja, impedem que haja repetição de sentidos, transformando-os com a 

intervenção da história e singularidades de cada um. 

Souza (2006, p. 75) afirma que 
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A ocorrência de rituais dá-se no plano dos discursos, ou seja, de enunciados 

produzidos em contextos sociais reais e concretos de interação, com os 

participantes de uma dinâmica comunicativa inserida na aula. Assim, a 

multiplicidade da linguagem é uma inesgotável fonte de possibilidades de 

interação, permitindo atribuir novas significações a contextos considerados 

banais da aula. 

  

Sob esta ótica, é certo considerar que o trecho apresentado ocorre em um plano 

discursivo, isso porque houve multiplicidade linguageira, ou seja, distintas interpretações, o que 

possibilitou a insurgência do novo a partir do conhecimento já apropriado acerca de conjunções. 

Isso aponta para o fato de que não há apenas um saber sobre o objeto de ensino, uma vez que a 

linguagem não se esgota e acolhe uma pluralidade de significações.  

Retomando as interações acima, é possível dizer, ainda, que o professor compõe seu 

discurso a partir da interlocução do aluno e rememora o que já havia sido proferido em outras 

interações para dar ênfase à sua fala “Vocês já perceberam, que César adora colocá-lo nos 

exemplos, lembram? Lembra aquele dia?”. Isso pode ser explicado pela noção de que o plano 

rotineiro permite essas reatualizações, a possibilidade do novo, do dialógico e de novas 

reflexões sobre o objeto de ensino.  

A professora reveste seu discurso de ludicidade ao dar ênfase à interlocução do aluno e 

elucidar algumas situações já vivenciadas na sala. Por meio disso, consideramos que o ritual na 

aula é essa brecha para o inesperado, uma vez que a dialogia está diretamente na relação com o 

outro e a aula é composta por essas ações didático-discursivas, em que o professor tem um 

objeto didático, mas também se apoia nas intervenções dos alunos; mesmo com as prescrições 

institucionais e estratégias didáticas, não se pode neutralizar os diferentes saberes dos 

interlocutores (MATENCIO, 2001), mas reconhecer que a partir dessas brechas ritualísticas no 

evento aula os saberes tornam-se significativos. 

Bakhtin (2003, p. 317) menciona que a expressividade do nosso enunciado 

frequentemente se estabelece pelos “enunciados do outro sobre o mesmo tema aos quais 

respondemos, com os quais polemizamos; são estes últimos que determinam igualmente a 

insistência sobre certos pontos, a reiteração, a escolha de expressões [...]”. O ritualístico na aula 

acontece sempre nesta relação com o outro, o que torna possível reiterações, o polêmico e a 

expressividade do enunciado.  

Compreendemos, a partir disso, que o clima na sala de aula permite a exposição do 

polêmico, cuja emergência parte das “ações de sala de aula que representam essa prática [...] 

criadas em suas próprias condições de existência, nas situações discursivas” (SOUZA, 2003, p. 

83). Esse polêmico é vislumbrado no turno 97, quando o aluno destaca: “esse porque dava certo 
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para mim, professora”. Enquanto o discurso pedagógico presentifica a conjunção “porém” 

como forma de inculcar no aluno seu contexto de uso, haja vista que o próprio discurso 

pedagógico nas suas rotinas tem por função de ensino a inculcação (ORLANDI, 1987), parte 

do aluno um discurso polêmico, ou seja, a capacidade de discordância, de exercer a posição de 

autor na dinâmica da interlocução, recusando, assim, a instabilidade do dito. Em contrapartida, 

no turno 100 podemos identificar a professora enunciando a partir da réplica “porque daria certo 

para você aqui, César? ”, a fim de posicionar o aluno também como autor na aula, ao passo que 

permite a instauração de um espaço em que o ouvinte se posicione como sujeito.  

Este excerto também nos direciona a uma distinção que Bakthin (2006) faz entre palavra 

persuasiva e palavra autoritária. A palavra autoritária não representa, apenas transmite, pode 

ser reconhecida como a palavra dos pais, do professor, enfim, é a palavra que não se questiona, 

enquanto a palavra persuasiva “permanece aberta, é capaz de revelar sempre todas as novas 

possibilidades semânticas em cada um dos seus novos contextos dialogizados” (BAKHTIN, 

2006, p. 146). Temos, portanto, no excerto acima um deslocamento da palavra autoritária para 

a persuasiva por parte do professor, uma vez que permite uma abertura à nova possibilidade 

semântica produzida pelo aluno no turno 101 “este porque dava certo para mim, professora”. 

Logo em seguida, o professor, ao reverter este enunciado em uma pergunta, “porque daria certo 

para você aqui, César?”, compõe seu discurso de uma certa importância à fala de outrem, como 

elemento constitutivo de seu enunciado.  

O aluno, como interlocutor, não aceita ser passivo mediante a intenção semântica, visto 

quando enuncia “o aluno estava indisposto porque veio a aula”. Pelo exposto, poderíamos 

ousadamente afirmar que a palavra persuasiva é um elemento característico do plano 

ritualístico. A palavra autoritária informa, enquanto a palavra persuasiva possibilita o 

confronto, as novas possibilidades de conhecimento, rompendo com o pré-estabelecido e dando 

lugar à dialogicidade. 

Orlandi (1987, p. 32) assevera que o professor, como autor, ao constituir um espaço para 

o discurso polêmico, precisa deixar “vago um espaço para o outro (o ouvinte) dentro do discurso 

e construir a própria possibilidade de ele mesmo locutor se colocar como ouvinte. É saber ser 

ouvinte do próprio texto e do outro”. Sob essa ótica, compreendemos que o ato de perguntar, 

como destacado no turno 100, “porque daria certo para você aqui, César? ”, desvela o professor 

como autor em seu trabalho e, também, insere o aluno nesse processo de autoria.  

A pergunta, nesse acabamento enunciativo, surge como instauradora do polêmico, abre 

brechas para o dialógico, permitindo a réplica, a discordância e o novo no acontecimento da 

aula. A pergunta didática encontra-se nesse plano rotineiro da aula, como prática reiterativa, o 
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professor pergunta no intuito de requerer uma resposta que dialoga com o objetivo da aluna. 

Nessa interação, contudo, o professor retoma a fala do aluno, ao questioná-lo, explorando seu 

conhecimento, com espaço para a ocorrência de elementos espontâneos, que se manifestam 

como práticas ritualísticas.  

Após a réplica do aluno, a professora retoma o discurso didático, a fim de considerar o 

que já havia sido exposto sobre a conjunção: “Então, o aluno estava indisposto, porém/mas, 

veio a aula”. Esse enunciado significa uma retomada do plano rotineiro da aula, relacionado à 

exposição do conteúdo e ao discurso pedagógico instituído. O professor retoma a frase como 

forma de deixar evidentes os aspectos específicos do objeto de ensino, nesse caso, os sentidos 

das conjunções, para que os aprendizes internalizem e contextualizem de maneira apropriada. 

Sobre isso, Faïta (2004) considera que alguns professores têm capacidade de retomar o 

discurso pedagógico depois de dar abertura para ironia ou ludicidade na aula. Tanto no plano 

rotineiro quanto no plano ritualístico é o professor que gerencia, intervém e ajusta o objeto de 

ensino na aula de acordo as interações instauradas. O autor também pontua que só há gênero se 

houver modos de dizer ou fazer de forma diferente, de fazer outras escolhas, de ressignificar, 

ou seja, de agir. Essa percepção aponta para o agir do professor na aula. Passamos a outro 

excerto, recorte feito da aula de português (Apêndice A), que confirma as possibilidades de 

aparecimento do ritual na aula mediante as interações professor e aluno. 

 

                         Aula de português: 2ª série A – matutino 

138. Antônia: Eu nunca sei o Por quê com acento. 

139. Caio: Não vai mudar nada! 

140. Professor: Toda vez que vier...isso a gente já trabalhou na primeira 

unidade. 

141. Marcos: Mas é desnecessário. 

139. Professor: É desnecessário, né? 

140. Marcos: não deveria ser o “porque” normal? 

141. Professor: Deveria gente, mas... nós...eu já falei para vocês aqui, que 

as questões da língua portuguesa, com relação as palavras, a organização 

dessas palavras, porque uma se escreve com z outra com s, as duas tem o 

mesmo som, entendeu? Etc. isso... isso são questões arbitrárias, 

estabeleceram ASSIM para vocês. Muito disso veio do latim, vocês sabem 

que a nossa língua originou do latim, muitas situações já vieram de lá, 

outras foram mudando aí ao longo dos ...dos tempos, né, caio? A ideia já 

mudou o acento.... já tirou o acento, isso depende de quem? Das PESSOAS 

que...que estudam essa língua (  ). E vocês sabiam que quem faz a mudança 

na ortografia de uma país, é o governo? É o governo. Entendeu? Olha só 

para vocês terem uma ideia, né, mais ...mais ou menos na metade ...do 

século XX, houve uma mudança aqui, houve uma mudança na ortografia 

da língua portuguesa aqui no Brasil, não foi essa, essa de agora, que essa 

...essa de agora envolveu todos os países que falam a língua 

estrangeira.....Língua portuguesa, mas nessa... mais ou menos da década 
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de...meados...como é que é.…no final de 50 e início de 67, houve uma 

mudança na língua portuguesa, e aí, uma delas era para tirar o H do das 

palavras, só para vocês terem uma ideia como político interfere, tudo eles 

interferem, né? Era pra tirar o H do meio das palavras, mas não, mas não 

um H que formava dígrafo não, nh, lh, ch, esse caso, não, era quando o H 

era sozinho, que ele não tem som, não é? Um h por exemplo de/ 

142. Caio: [Helicóptero] 

 

As interações mostradas anteriormente resultam da correção de uma atividade, cujo 

objetivo era refletir sobre os usos apropriados de preposições, conjunções e pronomes. Contudo, 

alguns alunos se reportam à professora falando sobre a dificuldade que sentem em relação ao 

“porque” com ou sem acento, junto ou separado e que consideram essas distinções da língua 

desnecessárias. A professora, contudo, intervêm enunciando que já havia trabalhado sobre isso 

na primeira unidade; em seguida, apresenta razões históricas de como foram convencionadas e 

organizadas as palavras, bem como as mudanças ortográficas.   

 A partir desse trecho é possível afirmar que o discurso didático é dialógico, pois a 

professora explora contextos distintos para explanar o objeto de ensino, dialogando com outros 

saberes para dar sentido aos diferentes empregos para o pronome interrogativo “porque”. No 

turno 139, o aluno não se contenta em obter apenas as definições expostas pelo professor e 

indaga: “não deveria ser o ‘porque’ normal?”, e o professor responde concordando com o aluno, 

porém expondo as razões de tais distinções. É perceptível a preocupação da professora em ir 

além da internalização da norma padrão da língua e de questões gramaticais para situar os 

alunos em aspectos históricos que atravessam as convenções da escrita.  

 Esse acontecimento dialoga com os estudos de Orlandi (1987) sobre os tipos de 

discursos na sala de aula. O autor orienta que a apresentação de razões acerca de um 

determinado objeto de estudo se limita ao “é porque é” e não há exposição das reais razões 

sobre o referente. Pelas palavras de Orlandi (1987, p. 32), o professor, nesse excerto, constitui 

seu discurso de forma polêmica, pois constrói seu discurso de modo que expõe os elementos 

que compõem determinada temática, deixando espaço para o outro; e o aluno, da mesma forma, 

contribui para que o polêmico se estabeleça, uma vez que discorda e “recusa a fixidez do dito”. 

O discurso didático, como mostrado pelo excerto da aula de português, se constitui de modo 

polêmico, porque, ao invés de apenas apresentar razões categóricas, conduz o aluno a uma 

compreensão maior das normas da língua portuguesa, por meio de suas razões históricas. O 

rotineiro e ritualístico da aula são percebidos nesse contexto, a rotina se limita à exposição, o 

professor apresenta o objeto de ensino em suas dimensões, enquanto no ritual há uma 

articulação do exposto com o cotidiano, “levando os seus autores a inventar e recriar novas e 
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outras práticas” (SOUZA, 2003, p. 97). Isso nos levar a afirmar que a rotina é uma condição 

necessário para o acontecimento ritualístico na aula.  

 Segundo Souza (2003), para a aula se materializar como ritual, é preciso que haja essa 

participação de professor, alunos e objeto de estudo – o trecho em análise aponta para essa 

interação. O professor expõe, o aluno indaga e discorda e o professor redimensiona o objeto de 

ensino, explorando-o e contextualizando-o. O ritualístico se instaura nesses momentos, “quando 

se contextualiza o conteúdo e indexicaliza a linguagem deste conteúdo, pelo resgate das suas 

determinações históricas para o contexto em que se está trabalhando” (SOUZA, 2003, p. 86). 

Pelo exposto, é possível afirmar que as práticas discursivas da aula estão marcadas pela 

articulação, pelo rotineiro que se ressignifica pelo ritualístico. O professor relembra um 

conhecimento já produzido, redimensiona e reatualiza o trabalho com a linguagem pelas 

situações que emergem no acontecimento da aula, criando ambientes favoráveis para a 

aproximação do aluno com o objeto do conhecimento.  

Outro aspecto que remete ao ritual da aula nos dados é a organização do discurso 

didático. O professor compõe a exposição do conteúdo de maneira distinta do cotidiano das 

aulas de português, deslocando-se desse discurso tradicional que expõe apenas os usos 

apropriados da gramática para apresentar concepções voltadas aos aspectos históricos e 

políticos voltados à língua, dotando a aula de produções fluidas. Sobre isso, Souza (2003, p. 

97) assevera que  

 

Os rituais revestem-se de uma natureza contraditória, ao mesmo tempo que 

perpetuam determinadas práticas sociais, assentam-se em rotinas já conhecidas e 

experienciadas pelo coletivo do grupo social trazem, em seu bojo, uma atmosfera 

de resistência e ruptura, levando os seus autores a inventar e recriar novas e outras 

práticas. 

 

 Vemos essa prática como uma ruptura na aula, um modo de recriar e trazer para o 

cotidiano da sala de aula saberes instituídos historicamente e que são inseridos no discurso 

didático realmente para expor os diversos sentidos que atravessam um objeto de estudo. Ao 

questionarmos a professora da disciplina de português sobre essa prática, ela afirma que acaba 

adentrando na parte histórica e que os alunos acabam fazendo comentários, dizendo que se 

sentiam na aula de história. A partir disso, é possível verificar que o professor se apropria dos 

conhecimentos imbuídos no objeto de estudo para dar sentido ao processo de ensino e 

aprendizagem.  

Desse modo, fizemos um recorte da aula de biologia (Apêndice F), como modo de 

vislumbramos a recorrência de práticas rituais na aula.  
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Aula de biologia: 1° ano e – matutino 

 

17. Professor: Ei! Então, a gente viu...quem sabe dá um exemplo,...é::: 

MATEUS! Você mesmo que tá conversando, ei! Dá um exemplo de seres 

procariontes, que não tem núcleo...individualizado. 

18. Mateus: Bactéria 

19. Professor: Muito bem, bactéria! Né? 

20. Grupos de alunos: a::a:h! ((fazendo menção a resposta correta do 

colega)) 

21. Professor: Os (outros) são o que? 

22. Grupos de alunos: Eucariontes. 

23. Aline: Ei, professora, Vírus é também, né não? 

24. Professor: Oi? 

25. Aline: Vírus, é também, né, não? 

26. Professor: Vírus....Vírus é o que, gatos? 

27. Marcos: Xicungunha 

28. Professor: Vírus tem célula? 

29. Grupos de alunos: NÃ::O 

30. Professor: (  ) eles são o quê? Vírus são... 

31. Grupo de alunos: Acelulados 

32. Professor: Acelulados significa o que? Não tem célula. Eles têm o 

que? Eles têm material... 

33. Aline: Genético. 

 

 Com base neste trecho é possível inferir alguns aspectos sobre as planificações da aula. 

Inicialmente, apreendemos uma prática inerente à rotina da aula, evidência de aspectos 

inerentes ao objeto de estudo que os aprendizes devem internalizar, como visto no turno 17, 

quando a professora convoca os alunos a darem exemplos de seres eucariontes, e, logo em 

seguida, é questionada por uma aluna: “Ei, professora, Vírus é também, né não? ”. Interessante 

notar que a professora não responde de forma direta, antes levanta outros questionamentos, 

fazendo os alunos refletirem sobre a composição do vírus, ajudando-os a alcançar as respostas 

da pergunta feita pela aluna acerca de seres eucariontes.  

Fundamentados em Souza (2003), podemos dizer que este modo de organização do 

rotineira do discurso didático reveste a aula de uma prática ritualística, o professor “nega a 

resposta didática, desenvolvendo a argumentação centrada na curiosidade, não respondendo de 

antemão o desfio proposto” (SOUZA, 2003, p. 140). Pelo que foi exposto, a professora não dá 

respostas, mas cria condições que conduzem o aluno ao conhecimento, o que compõe a aula de 

produções fluídas e processos dialógicos, promovendo um clima participativo.  

A análise dos trechos apresentados teve o intuito de identificar as práticas rotineiras e 

ritualísticas da aula. Podemos concluir que as práticas ritualísticas ressignificam a aula, 

manifestam-se pelo rotineiro, contudo, resistem ao pré-estabelecido e dotam a aula de 

dialogicidade, da possibilidade de instauração do discurso do outro, do confronto, das novas 
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possibilidades de conhecimento. No ritual, o discurso didático é organizado pelas intervenções 

dos aprendizes, explora contextos distintos para dar sentido ao objeto de ensino, se apropria de 

um discurso polêmico, resgata saberes já produzidos para dar abertura ou reatualizar um 

determinado objeto de estudo e instiga os aprendizes pela curiosidade, como modo de torná-los 

autônomos na produção do conhecimento.  

Diante desta apreensão do gênero aula pela planificação rotina/ritual, podemos 

prosseguir com a análise de trechos retirados dos episódios de aulas, no intuito de reconhecer 

os gestos didáticos e específicos do trabalho docente.  

 

3.3 A ORGANIZAÇÃO DO DISCURSO DIDÁTICO: GESTOS FUNDADORES E 

ESPECÍFICOS 

 

As amarrações teóricas até aqui realizadas apontam para a complexidade do trabalho 

docente, pela compreensão de que o trabalho do professor tem sua materialidade na aula, ou 

seja, em práticas rotineiras e ritualísticas. Em seu trabalho com a linguagem, por meio do gênero 

discursivo aula, acreditamos que o professor organiza seu discurso e atua de diferentes maneiras 

mediante gestos didáticos fundadores e específicos.   

 A fim de contemplar esses gestos no trabalho docente, nos apoiaremos em análises de 

recortes feitos das seguintes aulas: história – 3° ano A (apêndice C); biologia – 1° ano A 

(Apêndice D), biologia – 1° ano B (Apêndice E), biologia – 1° ano E (Apêndice F); matemática 

– 2° ano B (Apêndice B); Português: 2ª série A (Apêndice A). A análise de dados consiste em 

identificar os gestos didáticos fundadores e, assim, apreender gestos específicos do agir didático 

através das regularidades e recorrências discursivas. Logo adiante, apresentamos um excerto da 

aula de história (Apêndice C), que desvela a organização do discurso didático por meio de 

gestos.  

   

           Aula de história: 3° ano A – vespertino 
 

30. Professor: Aula, aula... Aula teórica. Expositivo. Vamos lá, senhores, 

AIS 5. ((O professor caminha na sala)). Temos aqui três características do 

AIS cinco, certo? Primeira característica, fortalecer a censura, a censura já 

existia, ok? Mas, agora ela fica mais acirrada, mais forte. Senhores, o que 

é censura? ((o professor esquematiza no quadro as características do AI5)). 

31. Cauã: É você é....tirar a liberdade da pessoa expor, alguma coisa, mais 

ou menos. 

32. Professor: é:: expor ou ver. 

33. Leila: ou também pode ser algo...algo muito impróprio para sociedade. 

34. Professor: Ou para determinada faixa etária 
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35. Leila: Proibir a pessoa de exercer a liberdade, tanto de ver, como ouvir, 

como fazer... 

36. Professor: BELEza! Pra quem gosta de assistir, televisão, TV aberta/ 

de vez em quando passa uns filmes e aparece em baixo, não é isso? Censura 

livre, quer dizer o quê? Qualquer “mané” pode assistir aquele negoss, né? 

Censura de 16 anos... 

  

No recorte acima, o professor inicia a etapa de exposição do conteúdo chamando a 

atenção dos alunos para a primeira característica do “AIS 5”, termo relacionado aos atos da 

ditadura militar. Para expor esse primeiro aspecto, o professor direciona uma pergunta aos 

alunos, no turno 30, instigando-os com a seguinte pergunta: “Senhores, o que é censura? ”, a 

fim de fixar o conhecimento sobre o conceito da palavra, para que, desse modo, pudesse 

adentrar no tópico do discurso, a censura na ditadura militar. Os dados mostram o professor 

compondo seu discurso pela institucionalização, ou seja, gesto didático fundador que contribui 

para a internalização de determinados saberes já constituídos socialmente, mas que os 

aprendizes aprenderão em contextos específicos a partir das tarefas apresentadas pelo professor 

(AEBY-DAGHÉ; DOLZ, 2008 apud NASCIMENTO, 2011).  

Esse gesto, contudo, materializa-se pelas especificidades que são inerentes ao agir 

didático, sendo perceptível quando o professor circula pela sala, no intuito de prender a atenção 

dos aprendizes, dotando seu discurso de ludicidade pelo pronome de tratamento “senhores” e 

quando utiliza a lousa para ilustrar seu discurso.  

Outro aspecto que os dados revelam refere-se à esquematização que o professor realiza 

na lousa acerca das três características do “AIS 5”, recorrendo ao gesto de elementarização, 

para ajustar o objeto didático a dimensões que são ensináveis em um contexto determinado, 

sistematizando os elementos que serão estudados e privilegiados naquela aula. O professor 

materializa o objeto de ensino com o uso da lousa, ilustrando-o a partir de tópicos.  

Podemos ir mais além, ao pontuar que o professor, contudo, não se limita em ouvir as 

percepções dos alunos acerca do conceito censura, uma vez que age a partir de intervenções, 

como é perceptível nos turnos 32 e 34, quando adiciona outros sentidos ao objeto, de modo a 

regular o conhecimento do aluno acerca do conceito apresentado. No gesto de regulação, “o 

professor não deve dar uma resposta imediata aos alunos, mas sim criar meios para que seus 

aprendizes encontrem as respostas e superem seus obstáculos, dando-lhes autonomia para 

encontrar as respostas” (MESSIAS; DOLZ, 2015, p. 54). O professor, portanto, diagnostica as 

dificuldades e obstáculos dos alunos em relação a uma etapa do processo em curso, provocando-

os à reflexão e contribuindo para o desenvolvimento de suas capacidades a partir de diferentes 

exemplificações. 
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A especificidade do trabalho docente é perceptível quando o professor retoma o que o 

aluno disse e intervém apresentando outros sentidos, dotando a aula de interação, como pode 

ser visto nos turnos 31 a 34, quando a aluna procura definir o termo censura “É você é....tirar a 

liberdade da pessoa expor, alguma coisa, mais ou menos” e o professor acrescenta “é:: expor 

ou ver”, outra aluna também adiciona “ou também pode ser algo...algo muito impróprio para 

sociedade” e o professor mais uma vez completa “Ou para determinada faixa etária”. O discurso 

didático se reveste de especificidade, o professor cria estratégias que auxiliam o aprendiz na 

superação de obstáculos, dando-lhe autonomia, pois, ao retomar o que eles dizem, age 

aprovando e valorizando suas contribuições. Podemos considerar esse gesto como prática 

reiterativa na aula de história (Apêndice C), pela sua recorrência em outras etapas, como 

exposto nos dados abaixo: 

 

           Aula de história: 3° ano A – vespertino 

63. Professor: É sério, defendendo mesmo, porque dizendo eles que o 

Brasil PROsperou na ditadura militar. Pra entrar nesse assunto, eu pergunto 

aos senhores, o que é prosperar? 

64. Cauâ: Seria crescer? 

65. Professor: O que é crescer? 

66. Gabi: É avançar, ir além. 

67. Grupo de alunos: risos 

68. Professor: Nós enquanto turma, nós enquanto 3°ano AV, estamos 

trabalhando juntos, só que.... Eu crio determinadas artimanhas que o 

benefício do trabalho vai todo pra mim, eu vou ficar rico, estou 

prosperando, estou prosperando, mas vocês, não! Houve prosperidade no 

contexto geral? 

69. Mariana: Geral, não 

70. Natália: Geral, não! 

71. Professor: Prosperidade depende muito do ponto de vista. Quem 

efetivamente prosperou? quem efetivamente prosperou? Anota no caderno 

de vocês, por favor! 

  

É possível perceber, pelo trecho dessa aula, que o professor institucionaliza o saber, ou 

seja, contextualiza um determinado conceito, uma dimensão do objeto de estudo, para, em 

seguida, entrar no tema da aula, ditadura militar. Ao direcionar perguntas para a classe sobre o 

conceito da palavra “prosperar”, constrói seu discurso a partir das considerações feitas pelos 

alunos e, em seguida, traz exemplificações, tornando o sentido mais próximo da palavra através 

de uma situação real e inerente ao cotidiano dos alunos. Os dados mostram que o gesto 

específico do trabalho docente está revestido de reelaborações, exemplificações e comparações 

que ilustram e aproximam o aluno do conhecimento. Como modo de institucionalizar o saber, 
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o professor se apropria das interações em aula e retoma a fala dos aprendizes para organizar seu 

próprio discurso didático e assim, facilitar o processo de aprendizagem.  

 Ainda nesse enfoque, apresentamos uma interação da aula de biologia (Apêndice D), 

como modo de reafirmar a regularidade desses gestos: 

 

Aula de biologia: 1° ano a – Matutino 

6. Professor: Primeiro para a gente saber o conceito de núcleo, 

precisamos saber que seres compõe o núcleo, o núcleo 

individualizado, em volta dele está a membrana chamada carioteca, 

que é a membrana que envolve o núcleo... quanto aos seres eles 

podem ser eucariontes ou? 

7. Grupos de alunos: – Procariontes 

8. Professor: Agora o núcleo é uma estrutura da célula eucariótica, 

ou seja, só os seres eucariontes possuem núcleo. O núcleo é a base 

DA célula. Bom... quem sabe dos exemplos de seres eucariontes aí? 

9. Ana: A gente. 

10. Professor: Nós somos seres eucariontes, os animais, o que mais? 

11. Maicon: A:: plantas, os seres vivos 

12. Professor: O que mais? Exceção? 

13. Carla: Bactérias e algumas algas marinhas. 

 

Esse trecho revela a organização do discurso didático na etapa de abertura do tópico 

discursivo “núcleo”. A professora enuncia da seguinte maneira: “Primeiro para a gente saber o 

conceito de núcleo, precisamos saber que seres compõem o núcleo”. No turno 8, o professor 

enuncia “seres eucariontes possuem núcleo. O núcleo é a base DA célula. Bom... quem sabe 

dos exemplos de seres eucariontes aí?”. Os dados mostram que o professor explora os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre conceitos importantes na aula, institucionaliza o saber, 

delimita e contextualiza-o, partindo do princípio de que os aprendizes devem conhecer os seres 

que compõe o núcleo, para que, assim, compreendam o que é núcleo. O discurso didático nessa 

aula é organizado por meio de fixação de saberes, conceitos, aspectos do objeto que os 

aprendizes devem internalizar para serem (re) contextualizados na tarefa apresentada pelo 

professor.  

Logo em seguida, temos um excerto da aula de matemática (Apêndice b) que reitera 

esses gestos, tornando evidentes os aspectos que organizam o discurso didático: 

 

        Aula de matemática: 2° ano B – vespertino 

1. Mariana: Parece que vai chover! 

2. Professor: Tá parecendo que vai chover, né? A probabilidade é 

cinquenta por cento de chuva, nós não temos a certeza de cem por cento de 

chuva, né? Vocês já perceberam que na probabilidade de chuva nunca se 

falou de cem por cento. Esta probabilidade aqui, oh, é cem por cento 
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certeza, porque todos os números são menores que sete, é uma 

probabilidade, quando sai...nós temos aqui, seis elementos, não é? Então a 

probabilidade de sair um elemento maior que sete é seis em seis. 

Simplificando, seis por seis, dá o que? hein? ...seis dividido por seis? 

  

O referido excerto apresenta o discurso didático sendo constituído pela fala da aluna no 

turno 1 “parece que vai chover”. O professor reitera o que foi enunciado pela aluna sobre a 

possibilidade de chuva e se utiliza desse acontecimento para dar ênfase no tema da aula 

probabilidade, fazendo uma ponte dos aspectos sobre previsões de chuva com o referido 

assunto. O que nos chama a atenção é que, logo depois, realmente começa a chover e a mesma 

aluna interrompe a professora, dizendo: “Minha probabilidade estava certa” ((começa a 

chover)). Esse gesto específico do trabalho docente materializa o gesto fundador 

elementarização, uma vez que mostra aos aprendizes o objeto de ensino com os suportes 

adequados, a partir de ilustrações e exemplificações. Isso aponta para o fato de que a estratégia 

de retomar a fala do aluno organiza o discurso didático, molda o objeto de ensino por meio de 

situações práticas que emergem do acontecimento da aula e dá continuidade ao tópico discurso 

de modo interacional. Essas práticas são significativas e resultam em produção de 

conhecimento. Passamos para um trecho da aula de português (Apêndice A) como modo de 

contrastar com o dado anterior. 

 

Aula de português: 2ª série A – matutino 

 

55. Professor: eu vou trabalhar para comprar uma casa. Eu trabalho com 

qual o que? 

56. Pedro: Motivo 

57. Professor: Outra palavrinha? Pense aí. 

58. João: Desejo 

59. Professor: Todo mundo tem UM na vida, que é o que? 

60. Dani: Vontade, sonho 

61. Professor: Se eu digo que, o de Natália aqui seria e formar, seria o que 

esse “o”? 

62. William: Objetivo. 

63. Professor: OBJETIVO, exatamente! Então, “para” aqui tá indicando 

objetivo, finalidade, oh, ok...lembre-se que a gente trabalhou, então, o que 

que a gente vai entender com relação à preposição? Que ela liga 

uma…palavra a outra ((o professor topicaliza essas conclusões na lousa)). 

 

 

Esse trecho da aula de português apresenta o discurso didático sendo constituído pelo 

gesto de regulação, que é perceptível pelas intervenções realizadas pelo professor nos 

momentos em que os alunos demonstravam dificuldades em responder à pergunta do turno 55:  

“eu vou trabalhar para comprar uma casa. Eu trabalho com qual o que?”. À medida que os 
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alunos buscavam refletir sobre a palavra apropriada que completasse a pergunta, o professor 

intervia, no sentido de instigá-los a chegar em uma expressão mais aproximada do objetivo do 

tópico discursivo, conjunções, através da utilização de pergunta com lacuna “Se eu digo que, o 

de Natália aqui seria e formar, seria o que esse ‘o’?”. O discurso didático se constitui por 

exemplificações e reelaboração de frases como estratégias que auxiliam os alunos na superação 

de obstáculos. Silva (2013) postula que essas práticas na aula surgem como intervenções 

realizadas pelos professores em relação ao dispositivo didático, esses modos de intervir são 

reconhecidos como o agir específico do professor, quando este adapta o conteúdo escolar ao 

nível dos alunos em uma disciplina específica (SILVA, 2013, p. 370). O gesto específico do 

professor é reconhecido, desse modo, pelas adaptações que realiza mediante o acontecimento 

aula.  

No turno 55, o aluno enuncia: “objetivo”, como resposta à pergunta anterior e o 

professor replica “OBJETIVO, exatamente! Então, ‘para’ aqui tá indicando objetivo, 

finalidade, oh, ok?”. O professor altera a tonalidade da voz como modo de confirmar a resposta 

do aluno, e, logo em seguida, retomando o que foi enunciado, adiciona outros sentidos como 

modo de fixar o conceito da palavra “objetivo, finalidade, ok? ”. O trabalho docente é permeado 

por essas práticas, o professor intervém, criando estratégias para auxiliar o aluno na superação 

de obstáculos, encontrar respostas, dando-lhes, assim, autonomia.  

Ainda neste excerto, o professor age pelo gesto de convocação de memória para auxiliar 

no discurso didático e mostrar ao aluno do que já foi exposto em outras aulas, como exposto no 

turno 63 “Então, ‘para’ aqui tá indicando objetivo, finalidade, oh, ok...lembre-se que a gente 

trabalhou”. Esse gesto permite uma “interação entre objetos de ensino estudados anteriormente, 

ligando-os ao objeto de ensino atual, cria uma relação, a fim de impedir seu esquecimento pelos 

alunos” (MESSIAS; DOLZ, 2015, p. 54). Além da articulação com objetos de ensino já 

explorados em aula, esse gesto reatualiza os saberes e impossibilita que caia no esquecimento 

dos alunos. A professora da referida disciplina fala sobre isso em entrevista:  

 

Em minha aula, eu gosto muito de fazer isso, de sempre retomar, a sensação 

que tenho é que a gente fala uma coisa, mas parece que eles esquecem, 

então, busco trabalhar um pouco assim, essa recordação da parte deles, 

acho interessante, porque faz eles sentirem que isso já foi visto, que eles 

sabem, que eles já viram. 

  

Os dados apontam para o fato de que o discurso didático é composto por retomadas de 

conteúdo. Essa noção reafirma o que já foi explicitado em seções anteriores sobre a composição 

do gênero aula, pela percepção de que retomar o “já dito” é um elemento estrutural do gênero, 
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mostra-se como plano ritualístico da aula, convoca os alunos à participação pela relação do 

“dado” com o “novo”, além de presentificar o objeto de estudo e resgatar o que já foi produzido 

em sala. Interessante notar que o professor, em sua fala, expõe que recordar o que já foi 

explorado em aula, posiciona os alunos como sujeitos participantes, detentores de um 

conhecimento específico. Por isso, é possível afirmar que o gesto de convocação de memória 

também insere o aprendiz na interação, articula e valoriza os conhecimentos pré-construídos.  

Nessa aula de português, também visualizamos o professor se apropriando do gesto de 

elementarização, quando delimita as conclusões levantadas a partir de tópicos, esquematizando-

as na lousa e enfatizando aspectos que precisam ser observados e trabalhados. Em seguida, 

apresentamos uma foto (Figura 2) que ilustra a elementarização do dispositivo didático 

conjunções. Esta imagem foi capturada durante a aula de português, quando a professora 

esboçava na lousa as respostas de cada questão discutida.  

 

Figura 2 - Elementarização do dispositivo didático 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografado pela pesquisadora. 

 

Esse gesto de elementarização ou delimitação do objeto de ensino pelo uso da lousa se 

presentifica por uma estratégia específica do professor em ilustrar e facilitar o conhecimento. 

Trata-se de um gesto didático específico, pois parte de “decisões particulares do professor para 

acionar ferramentas que medeiam o movimento de internalização dos aprendizes” 

(NASCIMENTO, 2011, p. 440). Isso pode ser percebido nos traços com o pincel que o 

professor delineia nas conjunções, como modo de direcionar o olhar do aluno, no enfoque dado 

às ideias de cada conjunção por meio de parênteses; na reescrita dos exemplos da atividade para 

materializar o discurso didático. 
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A aula de matemática (Apêndice B) também acolhe uma recorrência dos gestos 

apontados na aula de português, como pode ser reafirmado no trecho a seguir: 

 
 Aula de matemática: 2° ano b – vespertino 

 

3. Professor: Nós falamos sobre probabilidade, não é? O nome já fala, 

probabilidade, não é uma coisa certa, o exemplo que nós usamos aqui, que 

é jogar dado. Se sair um número menor do que 1 ela é o que? Ela é o que? 

Quais são os números? 1-2-3-4-5-6. 

4. Nágila: O que? 

5. Professor: Como é que chama esse conjunto aqui? Que nós falamos 

semana passada e que ninguém tava prestando atenção em nada .... 

6. Mariana: Eu não tava aqui, não. 

7. Wesley: Como chama o conjunto? 

8. Professor Espaço amostral, espaço amostral, são os elementos da parte 

do dado, aí eu perguntei pra vocês, qual a probabilidade de sair um número 

menor que 1? 

9. Jane: Não tem possibilidade 

 

Os dados apontam para a introdução da aula de matemática materializada pelo gesto de 

convocação de memória, como pode ser identificado no turno 1 quando professor enuncia: “Nós 

falamos sobre probabilidade, não é? O nome já fala, probabilidade, não é uma coisa certa, o 

exemplo que nós usamos aqui, que é jogar dado”. O professor dá início à etapa de abertura da 

aula, realizando perguntas sobre o conteúdo “probabilidade”, partindo do princípio de que os 

alunos já possuíam certo conhecimento sobre o assunto, uma vez que o referido tema já havia 

sido abordado em outras aulas, pelo exposto no uso dos vocábulos “nós já falamos” e “o 

exemplo que nós usamos aqui”, bem como no turno 3 quando o professor reitera “Como é que 

chama esse conjunto aqui? Que nós falamos semana passada”. O trabalho docente, portanto, se 

reveste dessas práticas, rememorar objetos já trabalhados e partilhados nas aulas, atualizando e 

articulando com novos saberes ou dimensões do objeto de ensino. 

Interessante notar a materialidade do gesto de regulação pelo agir didático. O professor, 

ao dizer “o exemplo que usamos aqui, que é jogar dado. Se sair um número menor do que 1 ela 

é o que? Ela é o que? Quais são os números? 1-2-3-4-5-6”, age a partir de exemplificações, 

comparações e ilustrações por meio do objeto real, o dado, como estratégia de auxiliar o aluno 

a superar os obstáculos em relação ao objeto de ensino. O uso do dado evidencia o gesto de 

materialização. O professor se apropria de objetos reais na aula para ilustrar as diversas 

probabilidades. Os dados também apontam para o agir didático pelo gesto de elementarização, 

ou seja, vocábulos mais simplórios e que facilitam a aproximação do aprendiz com o objeto de 

ensino.  
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Apresentamos outro trecho dessa aula de matemática, em uma etapa de correção de 

atividades.  

 

        Aula de matemática: 2° ano b – vespertino 

 
154. Professor: São nove números formando de nove algarismos. E esse 

aqui, qual resposta? Tem dozes cavalos participando da corrida, só tem dois 

prêmios, primeiro e segundo lugar, pra escolher um dos cavalos para ganhar 

o primeiro prêmio, tem doze cavalos, não é?  Então, olha, para escolher o 

primeiro cavalo, tem doze cavalos, pra o escolher o segundo, sobraram onze, 

e os outros não vão ganhar, só quem vai ganhar o primeiro prêmio é o 

primeiro lugar e o segundo, então, aqui ó, doze vezes onze, multiplicando 

doze vezes onze, dá quanto? 

155. Maria: cento e trinta e dois.  

156. Professor: CEN-TO E TRINTA E DO-IS ((copiando na lousa)) 

157. William: eu falei que era quanto? 

158. Professor: Eu entendi você falando trinta e dois. Eu entendi você falar 

trinta e dois. E aqui? E os apertos de mão? 

159. Nágila: Três apertos de mãos. Eu acho que é três.  

160. Rafaela: Porque é três? 

161.  Professor: Não sei, eu também quero entender. É só você usar quatro 

pessoas. Maria, Ana, José e Lúcia. ((Ilustrando a partir de esquemas na 

lousa)) Maria aperta a mão de quem?  

162. Rafaela: De Ana, Júlia e de Lúcia.  

163. Professor: Ana, Júlia e Lucia. São três, não é? Três. Ana aperta quantas 

mãos? Mais dois. De João e Lúcia, mais dois, e j? Só o L. mais um, então dá 

quanto?  

164. Maria: Três 

 

Como modo de ilustrar a fala do professor nesta interação, apresentamos uma foto 

retirada no mesmo instante em que a professora fazia a correção da atividade (Figura 3).  

  

Figura 3 - Correção de atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fonte: Fotografado pela pesquisadora. 
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Esta etapa da aula se desenvolve pela correção de atividade acerca do conteúdo 

temático probabilidade. Os alunos já haviam copiado no caderno o exercício, como pôde ser 

percebido pelo episódio da aula, então a professora utiliza as questões que estavam expostas na 

lousa para dar continuidade à explanação do conteúdo, resolvendo com os alunos cada problema 

apresentado. O discurso didático é organizado pelo jogo pergunta e resposta, os alunos eram 

questionados pelo professor acerca dos resultados de cada problema, “então, aqui ó, doze vezes 

onze, multiplicando doze vezes onze, dá quanto? ”, “E aqui? E os apertos de mão? ”, “Maria 

aperta a mão de quem? ”, “então, dá quanto?”. Os dados mostram o trabalho docente sendo 

delineado pelo gesto de materialização, isso acontece quando o professor presentifica o 

dispositivo didático através de exercício.  

Para dar suporte à explicação, o professor se apropria de estratégias que refletem a 

especificidade de seu métier, como é perceptível pelo trecho acima, a utilização de esquemas 

na lousa, a correção da atividade mediada por perguntas como modo de conduzir os alunos na 

resolução de cada questão, a escrita dos elementos, na lousa, a fim de focalizar a atenção do 

aluno, ajudá-lo a internalizar o objeto de ensino ou a alteração na voz para dar ênfase na resposta 

do aluno, enquanto transcreve na lousa “CEN-TO E TRIN-TA E DO-IS”. Assim, o agir didático 

se manifesta tanto pelo gesto didático verbal quanto corporal, “do ponto de vista desses gestos, 

o trabalho que a professora realiza presentifica o objeto a ser ensinado” (NASCIMENTO, 2011, 

p. 440). Os gestos de ensinar do professor são, portanto, linguageiros, mostram, ilustram e 

significam o objeto do conhecimento.  

Os dados revelam o trabalho do professor pela criação de estratégias, meios e 

intervenções que aproximem os alunos de uma compreensão exata do objeto de ensino. 

Passamos para a análise de um trecho da aula de história (Apêndice C), por onde será possível 

identificar outros gestos didáticos fundadores e específicos.  

 

                Aula de história: 3° ano A – vespertino 

55. Professor: Censura livre é mais pra criança, mais comédia, aquele 

negoss assim, todo mundo assiste. Pra vocês terem ideia, nós temos aqui o 

festival da música estudantil, que é o “face”...você participou, não foi? 

((dirigindo-se à um aluno)) 

56. Leandro: Não participei, não! 

57. Professor: Porque, velho? 

58. Leandro: Depressão! 

59. Professor: faz uma música de “corno”, moss, larga de bestagem! 

60. Grupo de alunos: ((risos)) 

61. Professor: Depressão dá dinheiro, velho! 

62. Natália: Ano passado ele fez, só...que/ não tinha tema, 

63. Leandro: tinha tema. 



87 

 

64. Natália: Tinha tema, mas parecia que não tinha tema. Era sobre 

corrupção. E, a dele que era bonita, toda romântica, o povo não deu 

ousadia. 

65. Leandro: Me “saquenearam”! 

66. Professor: Se fosse na ditadura militar, você teria que cantar essa 

música para um funcionário do governo, e esse funcionário do governo ia 

dizer, olha só, velho, se você poderia lançar essa música ou não, MESmo 

sendo um festival de canção estudantil. Certo? Muitos artistas colocavam 

duplo sentido, não duplo sentido numa questão pejorativa, como hoje tem 

dia. Mas que traz uma mensagem. 
 

A interação na aula se estabelece com enfoque no tema censura, o discurso didático é 

composto a partir de situações do cotidiano, como é perceptível na ilustração feita pelo 

professor quando compara a censura da ditadura militar estabelecendo uma analogia com o 

festival da canção estudantil realizado na escola, no intuito de familiarizar o aluno com o objeto 

do conhecimento, censura. Nesse contexto, o agir didático é constituído pelo gesto didático de 

presentificação, a fim de aproximar esse objeto de ensino e torná-lo real aos alunos, buscando 

enquadrar o conteúdo em um suporte mais adequado, ou seja, em um contexto mais próximo 

da realidade desses aprendizes.  

Como demonstrado pelos dados, o professor age por meio de gesto didático, mas é pelo 

agir específico que faz escolhas lexicais, expressa-se de acordo a faixa etária de seus 

interlocutores e expõe o conteúdo de acordo com as condições históricas, pelo contraste com 

as limitações da ditadura militar e do evento musical vivenciado pelos alunos, dando ênfase no 

que seria possível cantar naquela época e na contemporaneidade. O gesto específico é reflexo 

das decisões que o professor toma em seu trabalho, ao delinear movimentos que tornem o objeto 

de ensino mais palpável e que faça sentidos aos aprendizes. As escolhas que os professores 

fazem a partir de situações reais compõem o seu métier profissional. Essa noção pode ser 

explicada pela assertiva a seguir: 

 

Como acontecimento discursivo, o agir do professor é situado e marcado 

pela singularidade e irrepetibilidade das condições históricas de produção 

em que o seu modo de agir e de dizer é adaptado a um contexto escolar 

particular, constituindo enquadres interacionais (NASCIMENTO, 2009a, 

apud NASCIMENTO, 2011, p. 436). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que o agir didático é marcado pela singularidade e pelo 

acontecimento, pelas possibilidades históricas e dialógicas, ou seja, pelo que é possível dizer 

em determinados contextos, resultando em interlocuções e espaços de aprendizagem.  
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Dando continuidade à compreensão da arquitetura da aula pelos gestos didáticos, 

apresentamos um turno da aula de História (Apêndice C), do segundo ano do Ensino Médio, 

como modo de articular possíveis regularidades e apreender gestos fundadores e específicos.  

 

Aula de História:  3° ano A – Vespertino 

 

1. Professor: Vamos lá, Brothers! Vamos lá senhores, sente-se aí, por 

favor, nossos colegas ali, também! Vamos lá, pessoas. Vamos lá, “broide”. 

Gente, a:: hoje nós vamos passar  alguns anúncios. A prova de vocês vai 

começar dia primeiro, nosso teste seria na última semana de novembro, não 

é isso?  Isso aí vai mexer um pouco com nosso calendário, em tese seria de 

hoje a quinze dias, só que de hoje a quinze dias já é a prova mesmo, dia 

primeiro vai ser na sexta feira. Nós vamos ter que antecipar algumas coisas. 

HOJE é a nossa última aula de história.  

2. Grupos de alunos: o::beleza. 

3.  Paulo: ah não, chega assim, chega na hora não fala nada, não faz uma 

festa, nem nada, são três anos! 

8. Paulo: Ah não.. 

9. Professor: Semana que vem, nós vamos fazer o nosso teste, eu pretendo 

entregar no mesmo dia, próximo encontro já é a prova mesmo. Ok? Aula nos 

modelos de aula.... 

10. Grupos de alunos: (somando os pontos das atividades)  

11. Professor: nosso teste ele vale 4 pontos. 

12. Cauã: Meu De::eus  

13. Paulo: Armaria! 

14. Professor: Dez questões, sem consulta. 

15. Mariana: Pelo amo::r de Deus. 

16. Professor: Individual  

17. Paulo: Cê matou, enterrou, tirou de novo e matou duas vezes. 

18. Professor: O assunto é um só, ditadura militar, então, não tem, tem 

segredo, não! Nós vamos concluir esse assunto nessa...nessa segunda aula, 

na terceira aula, nós vamos passar atividades relacionados ao teste, então 

assim, tu...tu respondendo isso já está entre “aspas” respondendo o teste. 

Certo? Aí eu quero ver aqui, se vai ter algum “animal” aqui que vai tirar nota 

baixa vai conseguir responder o teste? “Vish” tem visita! ((referindo-se à 

pesquisadora)) 

19. Grupos de alunos: a:: 

20. Professor: Eu quero ver aqui algum aluno com capacidades cognitivas 

de alcançar a média da escola. 

21. Grupo de alunos: a::h 

22. Professor: Então, tá, vamos dar início. Senhores, peguem o livro, 

peguem os cadernos, por favor, ditadura militar, peguem os cadernos. Na 

última aula, falamos sobre os AIs, não foi? AIs 1, AIs 2, AIs 3, AIs 4... 

 

Os dados apontam para o uso do cômico em emergência nessa aula. O professor se 

apropria de recursos lexicais da língua, como visto acima, “senhores”, “Brothers”, “colegas”, 

os quais não fazem parte do plano rotineiro da aula, mas que emergem de uma prática rotineira, 

desviar a atenção do aluno para o objeto de ensino. Vislumbramos, portanto, que o professor, 

ao presentificar o objeto de ensino, se apropria de um gesto específico do trabalho docente, para 
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desviar a atenção do aluno ao foco da aula, por meio de um discurso lúdico, como materializado 

nos léxicos apresentados.  

Esse trecho da aula de história é importante para uma compreensão mais aproximada do 

agir didático, pois expõe o professor enunciando por meio de alguns anúncios relacionados à 

prova. Ele compõe seu discurso a partir de uma linguagem coloquial, corriqueira e comum para 

a faixa etária dos alunos, que pode ser percebido no enunciado exposto no turno 3: “Vamos lá, 

“broide”. Podemos afirmar que este é um gesto didático de desvio de atenção do aluno para o 

enfoque da aula, e que também se constitui como gesto específico a partir do momento em que 

professor o reveste de ludicidade, constituído em meio ao seu trabalho real, devido aos 

inesperados, imprevistos e necessidades que atravessam seu métier.  

No enunciado do turno 22, vislumbramos o professor convocando os alunos a darem 

início à etapa didática da aula: “Então, tá, vamos dar início. Senhores, peguem o livro, peguem 

os cadernos”. Esse enunciado desvela o gesto didático de formulação de tarefas, pois o 

professor, para dar entrada do objeto de estudo, apresenta comandos de trabalhos, nesse caso, 

em relação aos livros e cadernos, dispositivos didáticos da aula. Esse gesto torna-se um agir 

específico do professor, quando ele o reveste de ludicidade, ao enunciar chamando os alunos 

de “senhores”. A aula, de fato, tem início com essa preparação para as atividades do dia, é uma 

abertura efetiva da interação quanto aos objetivos didáticos. Além disso, esse gesto emerge 

como elemento organizador e faz parte de um plano rotineiro. 

O excerto acima contribui para a percepção de que os professores reajustam sua prática, 

a fim de lidar com a diversidade da sala de aula. Essa percepção pode ser reafirmada com a fala 

do professor de história quando foi questionado sobre as estratégias que utiliza para garantir a 

atenção do aluno, o qual pontua que busca criar situações para que os alunos apreendam o 

conteúdo, e, na maioria das vezes, usa o humor para chamar a atenção dos alunos, trabalhar 

com a inteligência emocional do indivíduo, porque para adolescentes tudo é mais atrativo, além 

disso transformar o ambiente um pouco mais leve cativa a atenção deles. O professor afirma 

que os alunos conseguem associar o assunto a algumas questões voltadas ao humor, “se eu 

repito o assunto, ele tem dificuldade de lembrar, mas se repito algo que disse usando o humor, 

eles conseguem associar”. Assim, é possível perceber que o professor cria seu estilo profissional 

na prática, mediante as situações com as quais se depara durante seu métier.   

O professor de história ainda informa que antes não agia assim, pois partia de um método 

tradicional, e ao perceber que não estava tendo resultado, passou a buscar novas estratégias, “se 

os alunos não estão conseguindo êxito, a culpa é minha, é meu trabalho chegar a eles, 

independente do grau de dificuldade que este trabalho exerça”. Essas readaptações são possíveis 
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pela possibilidade de reatualizações do gênero discursivo, que pode ser remodelado de acordo 

com as condições históricas, sociais ou culturais. O professor parte do trabalho realizado para 

constituir seu agir. 

A seguir, apresentamos um trecho retirado de interações da aula de biologia (Apêndice 

F), no qual podemos vislumbrar uma recorrência da ludicidade, gesto específico do trabalho 

docente. 

 

Aula de biologia: 1° ano E – matutino 

125. Mário: E a membrana, professora?  

126. Professor: Oi?  

127. Mário: E a membrana fica onde?  

128. Professor: A plasmática?  

129. Mário: É.  

130. Professor: Fica aqui, ó.  

131. Mário: Aaaa...  

132. Professor: Essa parte aqui é a membrana plasmática.  

133. Mário: Entendi, professora!  

134. Professor: E essa parte aqui é o que? Ei! Olha, é... fazer igual ..., 

gatinha manhosa e gatinho manhoso.  

135. Professor: Ó gente, voltando aqui! Olha, esses poros ele, chama eles 

é de ( ). Esses poros...Ô gatinho manhoso? Colabora aí!  

136. Grupos de alunos: Sorrindo ((conversas paralelas)  

 

 

O trecho da aula de biologia revela o gesto didático fundador de elementarização, ou 

seja, a exposição de elementos específicos do objeto de ensino. O professor, contudo, reveste 

este gesto de especificidade através do cômico, como visto no turno 134: “E essa parte aqui é o 

que? Ei! Olha, é... fazer igual ..., gatinha manhosa e gatinho manhoso”. No intuito de 

elementarizar o objeto de ensino, ou seja, dar ênfase nas dimensões particularidades inerentes 

ao conteúdo, o professor se utiliza do lúdico para convocar a atenção dos alunos. Essa prática 

surge como um gesto específico do trabalho docente em apresentar o objeto de ensino.  

Essa regularidade, percebida pela aula de história e biologia, é compreendida pela noção 

de que “os docentes têm estilos de fazer, de transmitir o conteúdo, de utilizar técnicas e métodos, 

de criar atividades pedagógicas. O estilo enquanto marca da subjetividade que se depreende de 

um construto coletivo” (SOUZA, 1996, p. 21). A autora considera que este estilo emerge das 

trocas dialógicas e discursivas, possíveis nas práticas e cotidiano da sala de aula e da cultura 

escolar. Podemos afirmar, a partir disso, que os gestos específicos do trabalho docente refletem 

o princípio dialógico da linguagem, onde o discurso é ressonância de outros discursos e já-ditos 

e os sentidos não se esgotam. 
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Essa regularidade do discurso cômico no trabalho docente nos remete à noção da 

abertura do gênero para o novo, para as condições específicas e históricas de um dado campo 

discursivo, e que reverbera na individualidade e singularidade daquele que enuncia, nesse caso, 

o professor. Esta prática retoma o que já foi exposto na seção sobre estilística do gênero aula, 

que se constitui pela entonação dialógica e a expressividade do enunciado. É dialógica porque 

a ludicidade encontra-se em um já-dito, sempre possível nas diferentes esferas da comunicação 

para atrair a atenção dos interlocutores, mas, que, neste contexto, dotou a aula de ritual, uma 

vez que o gênero permite sempre reatualizações, a partir sempre das condições históricas e 

culturais. O novo não se encontra no que foi dito, pois os enunciados são relativamente estáveis, 

mas no acontecimento da aula, em um contexto concreto de enunciação, em atitude valorativa 

do professor para com o aluno. 

A professora de Biologia, ao ser questionada sobre o uso do cômico na sala, assevera 

que essa é uma forma de adquirir uma certa amizade e cativar o aluno e, assim, criar um 

ambiente harmônico, levando em consideração que o professor não pode ser o detentor do saber. 

A fala do professor sobre seu trabalho revela que o intuito em usar o lúdico e o cômico na aula 

é transformar o seu próprio ambiente de trabalho, o que denota o trabalho industrioso do 

professor, uma vez que precisa organizar seu discurso para cativar os alunos, desse modo, 

cumprir as prescrições, ou seja, fechar um conteúdo, cumprir com o planejamento e a carga 

horária.  

É possível destacar pela fala dos professores, que o uso do lúdico surge como um gesto 

didático específico no gênero aula. O professor se apropria deste gênero da atividade para poder 

tornar possível seu trabalho, uma vez que a fala dos professores revela a necessidade de usar a 

brincadeira, o cômico para atrair a atenção dos alunos, tornando o ambiente da aula mais calmo 

e harmônico. 

O discurso cômico, perceptível na organização do discurso didático foi promissor para 

gerar na aula um clima participativo, o que resultou na inserção dos mesmos no processo 

interacional da aula. O gênero aula, portanto, mesmo com sua estabilidade enunciativa, permite 

o novo, ou seja, práticas de rupturas que rompem com o pré-estabelecido. O discurso cômico 

emerge, dessa forma, como um gesto específico do discurso didático.  

Acerca disso, cabe mencionar, ainda, que o professor molda seu discurso pela 

heterogeneidade e fatores linguísticos emergentes na aula. Isso é regular em todo episódio da 

aula, visto que o professor desenvolve a etapa de exposição do conteúdo, topicalizando o objeto 

didático (Apêndice C): 
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Aula de História: 3 ° ano A– Vespertino  

 

61. Professor: PERMITE A SUSPENSÃO DE DIREITOS. ((Direciona ao 

quadro para mostrar a segunda característica)). Senhores, quando é que a 

pessoa vai presa no Brasil? Juridicamente falando. 

62. Mariana: quando faz algo ilegal. 

63. Professor: Não necessariamente. 

64. Inácio: Quando for pego em flagrante. 

65. Professor: Se você for pego em flagrante, mas aí no final do julgamento 

ou prisão preventiva. Que eu saiba são só estes três. Se tiver mais, eu 

desconheço. Se os senhores um dia cometerem um crime, corre, velho! 

Independente se você está certo ou errado. Ó! Linha no bico! Se te pegarem 

no ato, CADEIA! 

66. João: Mas depois de 24 horas não vale mais. 

67. Professor: Porque passou o flagrante. Tá sabe::ndo, hein?!((direcionando 

para o aluno)).  

 

Nesse recorte, identificamos o professor ressignificando o objeto do conhecimento em 

objeto didático, e, ao revestir seu discurso didático de um estilo particular, ele consegue 

presentificar o objeto de estudo, tornando-o objeto ensinado. Isso acontece a partir de 

enunciados que delimitam o conteúdo, como visto no turno 61: “PERMITE A SUSPENSÃO 

DE DIREITOS”. O professor topicaliza na lousa o objeto de ensino para poder organizar seu 

discurso. Esse é um gesto que faz parte do sistema social da atividade de ensino, emergente nas 

práticas discursivas inerentes à cultura escolar. A partir do enunciado “senhores, quando é que 

a pessoa vai presa no Brasil?”, o professor retoma outro gesto fundador, a pergunta didática, 

que se constitui como modo de introdução do seu discurso, bem como forma de avaliar os 

conhecimentos experienciais do aluno. A pergunta didática é reconhecida sempre no interior de 

um gesto macro, nesse caso, a pergunta é inerente ao gesto de elementarização e funciona como 

gesto de apelo à memória, resgate de objetos já trabalhados, para propiciar articulação com o 

que será exposto posteriormente.   

A fim de reafirmar o agir didático por meio de gestos didáticos, prosseguimos com um 

trecho de aula de Biologia do 1° ano do Ensino Médio (Apêndice D).  

 

Aula de Biologia: 1º ano A – Matutino 

 

14. Professor: Lembrando que os vírus são acelulares, ou seja, eles não 

possuem células, não possuem organização celular. A célula procariótica é 

assim ó ((Desenha no quadro)) onde o material genético dela está disperso no 

citoplasma... o ser eucarionte não ó ((Desenho no quadro)) o material genético 

dela está aqui ó, dentro do núcleo, que é o DNA. Bom, nós vimos aqui que a 

célula eucariótica é exclusiva... o ser eucarionte eles têm núcleo... e a função 

do núcleo é? Qual é a função? 
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Gostaríamos de enfatizar, com base nesse trecho, o gesto de materialização do objeto de 

estudo. O professor coloca em cena os dispositivos didáticos pela disponibilização de suportes, 

cujo objetivo é tornar material o conteúdo a partir de um dispositivo que aproxime o aluno do 

conhecimento. Isso acontece quando o professor utiliza a lousa como base para ilustrar as 

especificidades do núcleo. Esse gesto é o trabalho realizado do professor, ou seja, parte das 

condições reais de sua atividade. 

Em seguida, apresentamos um fragmento da aula de Biologia (Apêndice F), a fim de 

caracterizar outros indícios concernentes aos gestos didáticos e específicos.  

 

Aula de Biologia – 1° ano E – Matutino 

 

60. Professor: Divisão celular, entre as células ( ) vai formar as células? 

61. Grupos de alunos: frias 

62. Professor: Com o que? Com a mesma quantidade DE? 

63. João: Energia 

64. Mara: Cromossomos 

65. Professor: Muito bem, com a mesma quantidade de...cromossomos. Foi 

isso que a gente viu. Se a célula... quem se lembra? ...Bom, se a célula for 

diploide ela vai formar duas células (   ) se ela for haploide ela vai formar duas 

células....Quem pode dar exemplo aqui de uma célula diploide? Quem sabe? 

O que é diploide, qual o significado da palavra DI? Vem de? 

66. Lucas: dois 

67. Professor: Dois o que? 

68. Ana: dois cromossomos 

69. Professor: E “a” vem de que? Dois o que?  A nossa vida, no nosso corpo, 

a maioria das células do nosso corpo são o que? Elas são o que? 

68. Luísa: diploide 

70. Professor: diploide 

71. Professor: O que é diploide, N mais N é igual à que? 

72. Grupo de alunos: 2 N 

73. Professor: Quais são as células domésticas nossas? O óvulo é diploide ou 

haploide? As células (  ), na mulher é qual? E no homem é o que? O 

espermatozoide é também. Oh!.. o óvulo e espermatozoide formam que 

célula? 

74. Ana: célula (ovo). 

75. João: zigoto 

76. Professor: Isso aqui é o que? Isso aqui vocês carecas de saber. Aqui oh! 

Qual a importância da Mitose? Qual a importância dela nas nossas vidas? Ela 

é importante pra que em nossas vidas? Multiplicação celular? Porque elas se 

multiplicam? Serve para que? Quem sabe 

77. Ana: Mitose? 

78. Professor: Porque elas se multiplicam? 

79. Carla: Porque as células morrem 

80. Professor: Serve para que? 

81. Carla: Renovação externa 

82. Professor: Uma é a renovação externa. 

83. Grupo de alunos: ((os alunos aplaudem à colega pela resposta)). 
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No recorte acima, são perceptíveis gestos específicos que a professora mobiliza para 

representar e presentificar o objeto do conhecimento, transpondo-o a objeto de estudo. Com 

base nos dados, é possível dizer que o professor age pelo gesto de regulação, pois este intervém 

de maneira a auxiliar os aprendizes na superação de obstáculos, estabelecendo metas para 

provocar desenvolvimento das capacidades desses alunos acerca do tópico da aula. Esse gesto 

tem sua materialidade em um gesto específico, a pergunta. O professor realiza questionamentos 

que já dão indícios de respostas, ou seja, deixa lacunas que convocam os alunos à interação, 

como é apresentado no turno 67: “E ‘a’ vem de que? Dois o que?  A nossa vida, no nosso corpo, 

a maioria das células do nosso corpo são o que? Elas são o que?”. Esta prática provoca réplicas 

e atitudes responsivas em relação ao que está sendo exposto (BAKHTIN, 2003).  

O que nos chama atenção no episódio acima é o modo como o professor age em relação 

ao objeto de ensino. A professora recorre aos gestos de convocação de memória seguidos da 

pergunta didática como elementos que tornam possível a aproximação do aluno em relação ao 

conhecimento, como é visto no turno 76: “Isso aqui é o que? Isso aqui vocês estão carecas de 

saber. Aqui oh! Qual a importância da Mitose? Qual a importância dela nas nossas vidas? Ela 

é importante pra que em nossas vidas? Multiplicação celular? Porque elas se multiplicam? 

Serve para que? Quem sabe?”. Isso significa que o professor faz escolhas e recorre aos gestos 

possíveis para dar obrigatoriamente forma a seu modo de ensinar (FAÏTA, 2004).  

O professor, ao perguntar, atua de diferentes maneiras sobre o objeto do conhecimento, 

age a partir de gestos que regulam o tópico discursivo da aula, o que provoca o aluno à reflexão, 

institucionaliza o saber através de conceitos essenciais na aprendizagem do aluno e atua com 

gestos de convocação de memórias que se materializam em gesto específico. Isso acontece 

quando o professor reveste seu discurso de ludicidade ao brincar com os léxicos por meio da 

expressão “vocês estão carecas de saber”, denotando que aquele saber já havia sido produzido 

em aulas anteriores de modo repetitivo, trazendo os alunos para a interação, articulando o 

conteúdo estudado em outras aulas com o que está sendo estudado naquele contexto.  

No turno 88, vislumbramos novamente o professor, agindo por meio da pergunta 

didática que surge do interior do gesto de elementarização, como modo de enfatizar um 

elemento do objeto de ensino. O discurso didático se materializa através de uma ação corporal, 

quando professor modifica a tonalidade da voz para dar ênfase ao direcionamento dado pelo 

conteúdo temático da aula, quando enuncia: “RE-GE-NE-RA-ÇÃO? O que é isso, gente?”. Esse 

gesto intencional na voz, com a variação do timbre e velocidade, apreende e chama a atenção, 

envolve e implica os interlocutores, faz parte do métier profissional e adquire importância 
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porque resulta de uma racionalidade do agir que envolve tanto a didática do ato de ensinar como 

o saber específico da disciplina (NASCIMENTO, 2011).  

É preciso considerar também que a entonação expressiva é um elemento constitutivo do 

enunciado (BAKHTIN, 2003), em uma relação valorativa do falante com seu objeto de discurso 

e com outros enunciados, elemento constitutivo da estilística do gênero aula, como visto na 

subseção 3.1.3. 

Podemos pontuar, a partir disso, que o gesto é o trabalho realizado do professor, e a 

pergunta didática, a partir dos gestos pontuados acima, constitui-se como um gesto específico 

do gênero aula, como modo de centralizar o aluno para a interação em aula, e, principalmente, 

promover essa troca dialógica entre locutor-interlocutor. Assim, a pergunta emerge como gesto 

didático específico no métier docente. 

No intuito de ouvir o professor falar sobre seu trabalho, direcionamos um 

questionamento à professora de biologia acerca desse gesto didático, a pergunta. A professora 

afirma que a partir da pergunta, consegue levar o aluno ao pensamento, à reflexão, uma forma 

do aluno pensar um pouco, e isso acontece, para ela, a partir do questionamento, o que permite 

que os alunos pensem mais.  

Ao enunciar a partir de perguntas, o professor convoca os aprendizes à participação. Se 

o gênero está no enunciar (BAKHTIN, 2003), então podemos pontuar que a pergunta emerge 

como gênero discursivo do próprio gênero aula, e, assim, é composta por uma estrutura 

composicional, temática e estilo, ou seja, são enunciados que emergem na aula a partir das 

condições de produção de uma enunciação concreta (BAKHTIN, 2003). Um outro aspecto que 

nos chama a atenção nos dados é o modo como o professor se apropria da pergunta didática 

para avaliar o conhecimento dos alunos acerca de um objeto. 

Ainda sobre esse excerto, é perceptível um acontecimento distinto. A professora, ao 

perceber muitas conversas paralelas na sala de aula, desloca-se de seu lugar comum, a lousa, 

para aproximar-se dos alunos com perguntas mais direcionadas, como é observado nos 

enunciados anteriores.  

O fato de circular pela sala, realizando uma sequência de questionamentos, promove o 

polêmico na sala e os alunos se veem convocados à interação. Nesse dado momento, foi 

possível perceber a classe interagindo por meio de atitudes responsivas em relação ao agir 

didático, o que constituiu uma interlocução dialógica pela réplica e interação. Esse gesto de 

aproximação, bem como uma atitude valorativa em relação ao aluno, emerge, aqui, como uma 

especificidade do trabalho docente, um estilo individual, que desvela sua singularidade e 
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atuação em seu próprio métier. Isso acontece quando a professora reveste o estilo do gênero em 

um estilo individual, a fim de gerir situações interacionais em sua prática. 

Esse gesto específico do agir didático, recuperado pelas anotações realizadas durante as 

aulas do dia 6 de novembro de 2018, pode ser vislumbrado no agir do professor, ao rememorar 

alguns assuntos já estudados. É importante destacar, a título de compreensão, que as salas da 

escola onde essa aula foi observada foram arquitetadas com um piso mais elevado em frente à 

lousa, o que acaba denotando centralidade e distanciamento na relação professor/aluno.  

Em entrevista, perguntamos à professora de Biologia acerca desta estratégia, ela pontua 

que caminhar na sala é uma prática significativa, “quando você tem mais contato com o outro, 

o aluno se sente mais à vontade, o professor tem que estar mais perto do aluno”. Mediante a 

complexidade do agir didático, o ato de se aproximar dos alunos e caminhar pela sala de aula 

reafirma a concepção de que os gestos profissionais do trabalho de ensinar são mediados por 

ações linguageiras e também por ações corporais, cujos objetivos se voltam para apreender a 

atenção, envolver os interlocutores e contribuir para a construção do objeto de estudo. A partir 

desse gesto específico, a professora remodela seu trabalho, consegue lidar com a 

heterogeneidade linguística, criando um estilo profissional em sua própria prática 

(NASCIMENTO, 2011). 

Logo adiante, destacamos outro trecho da aula de biologia (apêndice E) como modo de 

dar ênfase a esses gestos de ensinar: 

 

Aula de biologia: 1° ano b – matutino 

37.Professor: e nas artérias com uma pressão MAior ...aí, as artérias 

circulam-se mais profundamente em relação a pele ...a::o contrário das 

veias, as veias são visíveis e superficiais, Ó QUI Ó´! A gente consegue ver 

as veias no....as artérias a gente NÃO...consegue, então tem essa diferença 

((usando o corpo como exemplo)). Bom...é...como eu falei é...o coração, 

ele é formado de quantas câmaras, gente? ((a professora faz leitura de 

alguns slides apresentando algumas imagens e lendo alguns conceitos)) 

37. Maria: quatro 

38. João: quatro 

39. Professora: Que é o que? Dois o que? 

40. Grupos de alunos: dois átomos de... 

 

 

Esse excerto apresenta o trabalho do professor pelos gestos de ensinar. O trecho acima 

mostra a professora de biologia transformando o objeto de ensino, artérias, em objeto didático 

a partir de seu agir, como visto no turno 1, quando enuncia “a::o contrário das veias, as veias 

são visíveis e superficiais, Ó QUI Ó´”. Esse gesto didático é materializado na especificidade do 

trabalho docente quando objetiva aproximar o aluno do conhecimento e de uma compreensão 
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mais clara do objeto e ensino. O agir didático é mediado pela utilização de gestos articulados 

ao movimento das mãos, do corpo, como perceptível no enunciado “Ó QUI Ó”, quando o 

professor aponta para seu próprio corpo para materializar a concepção de visibilidade e 

superficialidade das veias no corpo humano (NASCIMENTO, 2011). A autora pontua que 

professores conscientes da importância desses gestos agem de diferentes modos para que o 

aprendiz internalize o conhecimento. Além desse gesto de ensinar articulado ao movimento das 

mãos, o professor também altera o timbre da voz como modo de desviar a atenção do aluno 

para esse aspecto do objeto de ensino. 

Nesse mesmo excerto é possível enfatizar os movimentos que o professor realiza com 

as mãos para indicar aspectos inerentes ao objeto de estudo. Esse gesto é vislumbrado no turno 

37, quando o professor pergunta “o coração, ele é formado de quantas câmaras, gente? Aponta 

com as mãos elementos constitutivos do coração pelas imagens. Logo em seguida, faz leituras 

de aspectos também relacionados a esse tópico. Esse gesto foi recuperado pelas anotações de 

campo no dia 6 de novembro de 2018. Essas práticas são concernentes ao gesto de 

elementarização, o professor focaliza uma dimensão particular do objeto, mas o gesto específico 

se reveste de decisões particulares do professor em trazer para a aula ferramentas que medeiam 

o movimento de internalização dos alunos (MESSIAS; DOLZ, 2012). O trecho abaixo mostra 

a regularidade desse gesto no gênero aula 

 

Aula de biologia: 1° ano b – matutino 

110. Quais são os órgãos linfáticos? Nós temos o timo, as amídalas, 

vocês sabiam que elas fazem parte do sistema linfático.. ei, tem gente 

que tira o baço.. que fica mais ou menos nessa parte aqui ((a professora 

ilustra com seu corpo)) ele tem uma importância pequena, na questão dos 

nossos (  ) a pessoa que tem problema no problema linfático...qualquer 

problema..é.. de infecção... aparece ínguas.. 

 

O discurso didático está organizado pela elementarização do tópico, órgãos linfáticos. 

A professor pontua alguns elementos desse objeto de ensino, ilustrando-os com seu corpo, como 

pode ser visto pelo enunciado “tem gente que tira o baço... que fica mais ou menos nessa parte 

aqui”, indicando através de seu próprio corpo a região onde se encontra o baço. O professe gere 

meios de transpor de modo didático um conceito relacionado ao órgão do corpo humano, gestos 

produtivos no processo de ensinar e aprender.  

Schwartz (2000) contribui para essa compreensão. A partir de uma concepção 

ergológica, o autor propõe que na atividade é preciso sempre criar normas e leis para gerir 

“buracos de normas” da situação, ou seja, independentemente da situação, as normas 
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antecedentes, prescritas não serão suficientes para direcionar o trabalho do professor sobre o 

que e como dever fazer.  

O agir do professor é mediado por rotinas e uma certa estabilidade enunciativa, contudo, 

é o professor que gerencia, organiza e seleciona gestos didáticos de acordo com as interações 

estabelecidas da prática pedagógica e acontecimentos discursivos do gênero aula. Como afirma 

Santos (1996), 

  

A produção do conhecimento na escola se dá pelo trabalho com a 

linguagem na sua forma de prática discursiva. Essa articulação resulta na 

produção do discurso pedagógico na sala de aula que é regulado por 

normas, ritos, regras e princípios que a ação docente seleciona, organiza e 

transmite aos alunos (SOUZA, 1996, p. 84). 

 

O agir didático é compreendido, também, pelo modo como o professor introduz um 

objeto de ensino a partir de comandos de trabalho pelos quais o objeto é presentificado. O 

excerto abaixo pode ilustrar essa percepção: 

 

3. Vitor: É para copiar professora? 

4. Professora: Não, isso aqui eu estou só retomando para não entrar de 

vez no...no assunto. Todo mundo, Ei! Eu vou recolher para dar nota, e 

quem não corrigir já sabe, né, por favor! Essa nota será somada junto a 

outra atividade do caderno, aquela outra avaliação também. O::h Rodrigo, 

Rodrigo, diga aqui pra mim, “vou para casa e vou trabalhar para comprar 

uma casa” o “para” aí aparece nas duas palavras com o mesmo sentido? 

 

O excerto acima expõe a etapa de abertura da aula de português. O professor introduz 

seu discurso pela apresentação de comandos para aula, quando deixa explícito que os alunos 

teriam que corrigir a atividade e devolver em seguida, para que ela pudesse avaliar e dar a nota, 

deixando claro que aqueles que não a fizessem ficariam sem a pontuação, perceptível pelo turno 

4, quando o professor enuncia: “Ei! Eu vou recolher para dar nota, e quem não corrigir já sabe, 

né, por favor! Essa nota será somada junto a outra atividade do caderno”. Essa prática se reveste 

do gesto de formulação de tarefas, o professor apresenta consignas/comandos para presentificar 

e para dar entrada no objeto de estudo no dispositivo didático, o que permite a entrada de outras 

ações na aula, se desdobra em outros gestos.  

O discurso didático está organizado pela regulação de atividades, quando o professor 

enuncia “quem não corrigir já sabe, né? ”, com o intuito de gerar uma responsabilidade da parte 

do aluno em relação à importância da tarefa como avaliação.  É interessante destacar, ainda, a 

partir do referido enunciado, que o professor, ao regular as tarefas, não precisou gerir 
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explicações acerca do que poderia acontecer se os alunos não realizassem a atividade, pois, ao 

se apropriar do marcador conversacional, “né? ”, já deixa esse fato explícito. Sobre esse gesto 

específico, Pereira (2015, p 74) pontua que esse marcador denota uma estratégia do professor 

no intuito de chamar a atenção do aluno, conquistar a aprovação deles, como se quisesse dizer 

“vocês se lembram do isso significa, não é?”, o que retoma a noção da aula como gênero 

discursivo, enunciados concretos, interligados a outros de forma responsiva.  

Como exposto em Souza (2012, p. 69), a aula é um espaço discursivo que possui uma 

organização “já conhecida pelos seus sujeitos, portanto estável, mas ao mesmo tempo esse 

espaço é suscetível a rupturas pela ação, pela interação”. A autora compreende, também, que, 

nesse espaço, não é preciso falar para interagir, uma vez que aula se veste de trajes dialógicos 

bakhtinianos. O acontecimento do trabalho docente é possível por essa estabilidade do gênero 

discursivo aula, o discurso didático não se constitui como novo todas as vezes que se apresenta, 

mas se apropria dos enunciados já instituídos para dar novos sentidos aos objetos do estudo, 

uma vez que o gênero está aberto às rupturas, ou seja, aos gestos específicos, à ação e agir do 

professor, possíveis pelo caráter dialógico da linguagem. Essas práticas didáticas são 

perceptíveis, também, na aula de matemática (Apêndice B): 

 

  Aula de matemática: 2° ano B – vespertino 

60.  Na página 272…eu falei pra vocês, na próxima aula, tragam o livro! 

Livro? Livro? Você trouxe o livro? 

 

O turno acima mostra o trabalho docente relembrando os alunos sobre o comando dado 

na aula anterior acerca do livro didático, o qual seria utilizado posteriormente. Ao perceber que 

alguns alunos haviam esquecido, no turno 93 a professora enuncia: “Quem não está com o livro, 

copie e responda, por favor, viu?”. Esse momento foi recuperado pelas anotações no diário de 

campo no dia 8 de novembro de 2018, em que o professor, ao formular essa atividade, preenche 

toda a lousa com exercícios. Nesse turno, é notório que o professor, percebendo que poucos 

alunos haviam levado o livro didático, inseriu no desenvolvimento da aula a exposição da 

atividade na lousa, pedindo a esses alunos que copiassem. Formular tarefas é um gesto que 

presentifica o objeto de ensino e resulta em gesto de materialização, pois, ao apresentar tarefas 

para os aprendizes, tanto pela lousa quanto pelo livro, o professor está se apropriando de 

suportes e colocando em cena dos dispositivos didáticos no quadro de uma atividade escolar. 

Pelo exposto, é possível dizer que os gestos específicos reatualizam o discurso didático pelas 

situações que emergem de seu métier 
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Temos, em outra aula, uma recorrência do gesto de formulação de tarefas, possibilitando 

a insurgência de outras intervenções didáticas 

 

Aula de história – 3° ano A – vespertino  

46. Professor: Prosperidade depende muito do ponto de vista. Quem 

efetivamente prosperou? Quem efetivamente prosperou? Anota no caderno 

de vocês, por favor! 

47. Cauã: Na ditatura? 

48. Professor: Quem efetivamente prosperou na ditadura? 

49. Cauâ: Vai ter só questões abertas neste teste? 

50. Professor: Fechadas. Para vocês sentirem o drama, vai ser se gabarito, 

vocês já ficam com a prova pra vocês de lembrança. 

51. Natália: Vai corrigir no dia? 

52. Professor: Sim 

53. Paulo:  Moss! 

54. Mariana: Ultima aula é hoje. 

55. ((Alunos anotando os assuntos da prova expostos no quadro)) 

56. Professor: Senhores, copiem isso daqui rápido, por favor! 

  

Esse trecho foi retirado da aula de história. O professor expõe na lousa algumas 

perguntas que direcionam as avaliações da unidade. O excerto desvela o gesto de formulação 

de tarefas como regularidade do discurso didático. O professor pede aos alunos para anotar no 

caderno a pergunta: “quem efetivamente prosperou?”. E logo acrescenta: “anota no caderno de 

vocês, por favor!”. Esse comando do professor surge como modo de dar ênfase ao dispositivo 

didático, surge como uma tarefa de casa e produz o sentido de que os alunos terão que copiar, 

responder e estudar sobre o conteúdo em casa.  

No turno 56, vemos, mais uma vez, o professor utilizando comandos: “senhores, copiem 

isso daqui rápido, por favor”, o que aponta para o fato de que as consignas na aula aparecem 

como gesto específico do professor em relação à organização da aula, levando em consideração 

as limitações de tempo e a necessidade de cumprir com a carga horária. É preciso considerar, 

além disso, que o professor, ao compor seu discurso pelo gesto de formulação de tarefas, reitera 

com o pronome de tratamento “senhores” e a “locução adverbial “por favor”, palavras que 

produzem sentidos tanto de respeito quanto de gentileza por parte do professor em relação aos 

alunos, o que resulta em um trabalho interacional.  

Um outro aspecto que se destaca no excerto em análise é o fato de que o professor 

compartilha com os alunos questões norteadoras ou podemos também nomear como palavras-

chave que estarão nas provas da unidade. Esse agir didático pode ser melhor compreendido no 

excerto a seguir: 
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57. Professor: Vamos lá Senhores, vamos lá, Hellen!...  Vamos lá, a 

primeira pergunta! Senhores a primeira pergunta do nosso teste de hoje a 

oito dias, estou pensando em colocar sobre a divisão interna do mundo (   

). Os senhores concordam? 

58. João: O QUÊ:: pró? 

59. Professor: A primeira pergunta do teste estou pensando em colocar 

mais ou menos assim, ahh... nem todo o grupo militar brasileiro era 

favorável ao golpe militar, certo? E aí as alternativas. Segunda pergunta... 

senhores, a segunda pergunta, estou pensando em colocar sobre quem 

apoiou o golpe militar. Pode ser? Pode ser? Ah 

60. Mário: Quem apoiou o golpe militar? 

 

 Direcionamos um questionamento para o professor, em entrevista, sobre o porquê de 

utilizar essa estratégia e o mesmo afirma: “eu compartilho as palavras-chaves das questões da 

prova, para que se torne repetitivo, e os alunos, ao estudarem, vão lembrar”. Ao passo que o 

professor compartilha com os alunos as perguntas sobre determinado objeto de ensino, está 

agindo por meio do gesto de regulação, ou seja, diagnosticando as dificuldades dos alunos e 

constituindo meios para que eles internalizem as questões referentes ao objeto do 

conhecimento. Essas podem ser consideradas metas que desenvolvem a capacidade do aluno 

em apreender um conteúdo. Esse é um gesto didático fundador, mas tem sua materialidade na 

especificidade do agir didático, pois é o professor que intervém na aula, faz escolhas lexicais e 

cria espaços de aprendizagens.  

Passamos para um trecho de aula de português (Apêndice A), onde é possível vislumbrar 

outros aspectos voltados aos gestos de ensinar. 

 

Aula de português: 2ª série A – matutino 

138. Professor: Explicação, justificativa, explicação, pois e porque, não, 

é? Normalmente estabelecem essa ideia na frase. O outro... o sinal tocou, 

os alunos saíram da sala. Qual foi a palavra que vocês usaram aí? 

139. Riam: Por isso, junto ou separado? 

140. Professor: Por o quê? 

141. Grupo de alunos: Por isso 

142. Marcos: Muito bem, neguinho! 

143. Riam: Por isso, dá ideia de que mesmo? 

144. Professor: explicação, justificativa, Bruno, cadê sua folha, Bruno? 

145. Bruno: Não sei, não tá com a senhora, não? 

146. Professor: Bem... e o por isso, gente? Está estabelecendo que relação 

entre a primeira oração e a segunda? 

147. Riam: Conclusão 

148. Professor: oi? 

149. Riam: Conclusão. 

150. Professor: conclusão. A ideia de explicação, na primeira, né? e o pois, 

ideia de conclusão, a conclusão que alguém chega, de (  ) os alunos terem 

saído, porque o sinal tocou, ideia de conclusão [...] 
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O trecho anterior apresenta uma a correção de atividades. Logo no início, no turno 138, 

vemos o professor expondo a função das conjunções pois e porque como modo de auxiliar na 

realização da atividade, quando enuncia “explicação, justificativa, explicação, pois e porque, 

não, é? Normalmente estabelecem essa ideia na frase”, como modo de internalizar a função que 

cada preposição exerce. Em seguida, o professor convoca os alunos a atitudes responsivas, 

fazendo-lhes perguntas sobre as preposições que completariam apropriadamente as frases. 

Como visto no turno 159 “o sinal tocou...os alunos saíram da sala. Qual foi a palavra que vocês 

usaram? ”. Além de requerer a preposição apropriada, a professora espera que os alunos reflitam 

sobre os sentidos das palavras e o porquê de as usarem. No turno 144, o aluno questiona “por 

isso, dá ideia de que mesmo?, o que aponta para o fato de que o aluno se apropria do discurso 

didático, ou seja, houve compreensão, o que reafirma a noção da aula como prática reiterativa, 

quando o discurso didático é polêmico e significativo os alunos reproduzem em um outro 

momento.  

Esse acontecimento retoma o plano ritualístico da aula, pois se perpetua a partir de 

determinadas práticas, assenta-se em rotinas já conhecidas e experienciadas pelo coletivo do 

grupo social, resgata e atualiza ritos (SOUZA, 2003). O discurso didático se estabelece pelo 

rotineiro, expor as funções das conjunções, enquanto a pergunta do aluno resgata o já-dito, 

dotando a aula de significância no processo de produção.  

Interpretamos, diante do exposto, que o professor age através do gesto de 

institucionalização, a fim de fixar os conhecimentos já instituídos. Esse gesto é identificado nas 

interações didáticas pelo discurso didático direcionado aos alunos como meio de consolidar o 

conteúdo a partir das normas. O professor, contudo, atua de modo específico por meio da 

pergunta didática como modo de instigar o aluno a ir além daquilo que se propõe, de apenas 

completar algumas frases. Acerca desse gesto específico, a professora pontua o seguinte: 

 

Como eu gosto muito que eles percebam a questão funcional, então eu 

quero entender se eles estão percebendo o sentido daquela palavra no texto, 

ou se eles apenas decoraram uma expressão, eu falo para eles sobre as 

conjunções, você não aprende conjunção lendo lá nos conceitos de 

conjunção, vocês não vão entender neste processo pela decoreba, então eu 

vou questionando, para ver até que ponto eles são capazes de extrapolar, 

né?, aqueles conceitos da gramatica, ou se eles estão ali com um 

conhecimento resumido, curto de certa forma, as vezes eles falam: “ah 

professora, você não contenta com  essa resposta, você quer mais coisas” 

eu acabo sendo chata, mas eu tento instigar o quanto eu posso, nem sempre 

a gente consegue. 
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Ao ser questionada sobre a pergunta didática como um gesto recorrente em sua aula, a 

professora deixa explícito que a pergunta didática, mais do que requerer uma resposta, é 

provocadora e instigante, explora dos alunos uma reflexão sobre questões funcionais da língua, 

o que não se limita às conceitualizações. A professora explica que os questionamentos 

realizados na aula objetivam apreender a capacidade dos alunos de extrapolar os conceitos 

gramaticais. Assim, o agir do professor em transpor didaticamente o objeto de ensino na aula 

se materializa em gestos específicos, por onde o professor desenvolve seu métier, trabalha 

recriando e adaptando estratégias a partir dos contextos de ensino, no intuito de suprir as 

necessidades que emergem do cotidiano da aula.   

Os dados têm mostrado as perguntas didáticas como uma regularidade do gênero aula, 

funcionando como um gesto específico do trabalho docente. O professor, ao agir por meio de 

perguntas, atua de diferentes maneiras e com objetivos distintos, seja para dar abertura a uma 

etapa da aula, para rememorar um objeto de ensino, desviar a atenção do aluno, inseri-lo no 

processo de interação, explorar seus conhecimentos ou instigá-los à reflexão. Desse modo, 

consideramos importante nos ocuparmos em reconhecer algumas tipicidades de perguntas 

didáticas, as quais surgem no interior dos gestos fundadores e revestem a aula de interatividade.  

 

3.3.1 Perguntas didáticas: um gesto específico do trabalho docente 

 

A pergunta emerge no interior das análises como um gesto didático. Por esse motivo, 

consideramos relevante conduzir alguns apontamentos a partir de alguns trechos das aulas, para 

podermos vislumbrar o funcionamento e regularidade desse gesto no gênero discursivo aula. 

Enlich (1986) nos conduz a compreensão de que a “pergunta didática é um componente 

importante do discurso concreto da sala de aula [...] é um componente linguístico que serve 

para transmitir o conhecimento”, ou seja, é uma prática inerente ao gênero aula e ao trabalho 

docente.  

A pergunta, para Freire e Faundez (1985, p. 24), é um princípio para o conhecimento. 

Desse modo, compreendemos que se todo conhecimento começa pelo ato de perguntar e o 

gênero aula constitui-se pela produção de conhecimento, logo, é preciso conceber a pergunta 

didática como uma prática discursiva essencial no trabalho docente. 

Santos e Freitag (2012) consideram a sala de aula essencialmente caracterizada por 

perguntas, as quais funcionam como organização e sustentação do discurso. Os referidos 

autores classificam as perguntas didáticas em quatro possibilidades: múltipla escolha, com 

lacuna, encadeada e animação. Estas formas de perguntas são estratégias, ou poderíamos 
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apontar como gestos que o professor mobiliza em seu trabalho, de forma específica, a fim de 

introduzir ou desenvolver o tópico discursivo em sala.  

No excerto abaixo, retirado de uma aula de biologia (apêndice E), podemos visualizar 

gestos mobilizados pelo professor para o desenvolvimento de uma etapa da aula, a introdução 

do objeto de ensino.   

 

     Aula de Biologia – 1° ano B – Matutino 

 

111. Professor: Ei pessoal?  Ei, gente! Psiu! Lembra da aula passada? Nós 

falamos sobre o que mesmo? Ei pessoal? Quem se lembra do que nós 

falamos na aula passada? Falamos sobre o que? 

112. Grupos de alunos: Sobre artéria, Veia, coração. 

113. Professor: Nós falamos das artérias, Ei! Qual o papel da artéria? Elas 

fazem o que mesmo? 

114. Grupos de alunos: ((Tentam responder)) 

115. Professor: Elas fazem o que mesmo? Qual o papel da veia? Ei! Qual 

o papel das artérias? Qual o papel das veias? 

116. Grupos de alunos: Drenar o sangue do corpo... 

117. Maria: levar oxigênio 

118. Joana: E a artéria/ 

119. Professor: As artérias...Ei.. Antônio, vocês ai, por favor Né?... As 

artérias levam o sangue do coração para todas as partes DO...e corpo e as 

veias trazem o sangue de volta ao coração não foi? As artérias levam e as 

veias...? 

120. Grupos de alunos: Trazem. 

 

Os dados apresentados indicam o gesto pergunta didática como uma prática reiterativa 

na aula, as quais se constituem de formas diferenciadas no ato de perguntar. Nos primeiros 

trechos o professor realiza perguntas de animação com o intuito de inserir o aluno à participação 

logo na abertura da aula, “Ei pessoal? Ei gente! psiu! Lembra da aula passada? Nós falamos 

sobre o que mesmo? Ei! Qual o papel da artéria? Elas fazem o que mesmo?”. Além de convocar 

os alunos à interação, a pergunta didática ativa o conhecimento prévio do aluno, para que se 

sintam parte do processo de aprendizagem, dando materialidade ao gesto de presentificação do 

conteúdo. 

Logo em seguida, no turno 5, é perceptível a pergunta sequenciada: “Elas fazem o que 

mesmo? Qual o papel da veia? Ei! Qual o papel das artérias? Qual o papel das veias?”, quando 

o professor realiza perguntas em série, uma intrínseca a outra, com o intuito de dar continuidade 

ao tópico discursivo e objeto do conhecimento. Além desse gesto, é possível vislumbrar nos 

turnos 9 e 10 que o professor, ao fazer um questionamento, deixa uma lacuna, ou seja, uma 

pergunta que já indicia a resposta, “As artérias levam e as veias...? ”, e os alunos, logo em 

seguida, respondem: “trazem”. Temos, então, nesse excerto uma pergunta quase respondida. O 
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professor, nesta perspectiva, compõe seu discurso com uma pergunta que tem a função de 

envolver os alunos na construção do conhecimento.  

A pergunta, dessa forma, emerge na aula como um mecanismo de “amarração” do 

discurso didático (SANTOS; FREITAG, 2012). Logo em seguida, apresentamos um trecho da 

aula de matemática (apêndice B), no qual é possível também identificar regularidades 

enunciativas: 

 

       Aula de matemática: 2° ano B – vespertino 

61. Professor: A muleta tem três números, qual é o número de elementos 

do espaço amostral, quais são os elementos do espaço amostral, se eu 

perguntar na sala aqui, quantos alunos estão nessa sala aqui, agora? Se eu 

pergunto dezessete alunos é o número de elementos do espaço amostral, 

qual a probabilidade de acerto de cada questão? 

   

É possível identificar, no trecho acima, a pergunta didática encadeada. O professor 

reveste seu discurso de perguntas em série, ou seja, perguntas distintas que se relacionam, para 

chegar a um único fim, a um conhecimento específico. Ao perguntar, de forma sequenciada, o 

professor age de maneira provocativa, ou seja, levanta questionamentos que desafiam o aluno 

à reflexão, estimulando-o a “operações mentais” (ENLICH, 1986). A pergunta pode ser 

concebida como uma prática reiterativa no gênero aula, emerge como uma prática dinâmica, 

contribuindo para o desenvolvimento da etapa de exposição do objeto de ensino. O professor, 

ao agir por meio deste tipo de pergunta, reveste o gênero aula de um contexto interacional.  

No apêndice A, na aula de português, é possível identificar o professor mobilizando a 

pergunta didática, a fim de mobilizar reflexões sobre o objeto do conhecimento: 

 

       Aula de português: 2ª série A – matutino 

131.  Professor: Com certeza. Esse “porque” seria como Antônia? Junto 

ou separado? 

132. Antônia: Eu acho que é junto. 

133. Natália:(eu nunca entendo esse negócio) 

134. Professor: Com cer-te-za é junto. 

135. Natália: Por que professora? / 

136. Antônia: Porque separado é início de frase. 

137. Natália: Ei professora, por que? 

 

Neste excerto, o professor se apropria da estratégia interrogativa em forma de múltipla 

escolha para dar forma ao gesto de elementarização, como modo de colocar em evidência certas 

dimensões do uso do “porque” pelo contexto apresentado. Esse tipo de pergunta se constrói por 

alternância, oferece duas possibilidades de respostas para uma só pergunta (FREITAG; 
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SANTOS, 2012). Esse gesto didático promove na aula um ambiente participativo e conduz o 

aluno à reflexão sobre possibilidades acerca de um objeto do conhecimento, nesse contexto, as 

conjunções. É notório que a organização do discurso didático a partir da pergunta de múltipla 

escolha instiga os alunos à reflexão sobre o uso apropriado do “porque”, conduzindo-os ao 

questionamento no turno 135 “por que professora? ”. Isso nos faz refletir sobre a pergunta de 

múltipla escolha, pois, além de inserir o aluno na produção do conhecimento, o faz, também, 

questionar e refletir sobre o que está sendo produzido. Esse, portanto, é um gesto didático 

regular no gênero aula e se constitui como uma especificidade do trabalho docente.   

Os dados analisados neste percurso mostram a pergunta didática indutiva, regularidade 

enunciativa do gênero aula. Esse tipo de pergunta dá indícios/pistas de possíveis respostas sobre 

o objeto de estudo. Esse aspecto foi perceptível pelo agir didático. O professor reveste seu 

discurso de modos distintos de perguntar, a fim de aproximar o aluno do conhecimento, animar 

o contexto da sala de aula, tornando-o interacional, convocando e provocando esse aluno à 

participação. É possível dizer que o trabalho docente se reveste destas práticas interrogativas, 

que são regulares no gênero aula e que, ao mesmo tempo, se abre para as particularidades e 

objetivo de cada aula, seja com perguntas encadeadas, múltipla escolha, lacuna ou de animação. 

É certo que o professor, em seu trabalho, trabalha a partir da pergunta didática indutiva com o 

intuito de produzir saberes junto com os alunos.  

Passaremos, agora, a um delineamento analítico acerca do agir didático de maneira mais 

direcionada, dando enfoque aos estudos ergolinguísticos, pela noção do trabalho prescrito e 

realizado.  

 

3.4 AGIR DIDÁTICO: DO TRABALHO PRESCRITO AO REALIZADO 

 

O percurso até aqui realizado pôde desvelar que o professor age por gestos didáticos, 

mas reconstitui seu trabalho pelos gestos específicos. Consideramos necessário, contudo, dar 

ênfase ao modo como o professor age mediante as situações do trabalho, bem como nos diversos 

distanciamentos em seu métier, entre o trabalho prescrito e realizado pelo diálogo com a 

Ergolinguística, que contribui para compreensão desse agir. As falas dos professores sobre seu 

trabalho contribuirão para apreendermos elementos constitutivos de seu agir, os quais não se 

dão a ver através das observações pelas situações de trabalho.   

Consideramos, com base em Amingues (2004), que há uma distância sistemática entre 

o que é prescrito e realizado no trabalho docente. Para o autor, o ofício do professor encontra-

se na tensão entre o que se exige dele e o que efetivamente a atividade exige dele. São, portanto, 
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duas dimensões distintas e separadas pelo agir do professor em relação ao objeto de ensino, ou 

seja, o que de fato ele constrói, regula e organiza, a fim de aproximar o aluno e o conhecimento.  

Para uma compreensão mais aproximada da dicotomia prescrito e realizado, 

apresentamos a descrição de Lousada (2006):  

 

Uma tarefa é prescrita ao trabalhador que, para realizá-la, vai tentar adaptá-

la à situação real de trabalho. Ele vai, então, desenvolver uma atividade de 

trabalho, que é a tentativa de realizar a tarefa que lhe havia sido prescrita. 

O que resulta dessa tentativa é o trabalho realizado que, por ser uma 

adaptação em função das condições reais de trabalho, apresentará 

diferenças em relação à tarefa prescrita (LOUSADA, 2006, p. 74). 

 

Compreendemos, portanto, que, o professor ao realizar seu trabalho, a aula, age por 

meios de adaptações mediante as situações reais de trabalho, desenvolve atividades. Estas 

intervenções são o trabalho realizado do professor e determinam os distanciamentos em seu 

métier.  

As análises serão efetuadas por meio dos recortes feitos das aulas de biologia: 1° ano E, 

1° ano A, aula de matemática: 2° ano B e aula de história: 3° ano A. Nos deteremos, portanto, 

no que é possível perceber pelos dados, levando em consideração esta concepção de trabalho 

prescrito e realizado, as normas e renormalizações, perpassando pela noção de gestos didáticos, 

para conseguirmos abarcar o métier docente, considerando-os promissores no desvelamento da 

arquitetura da aula. Um aspecto relevante que os dados revelam acerca da atividade docente é 

a capacidade que os professores têm de lidar com situações laboriosas em seu métier, como é 

possível vislumbrar no trecho da aula de biologia (apêndice F): 

 

                    Aula de biologia: 1° ano E – matutino 

2. Professor: Pessoal, como eu sabia que muita gente estava confiando na 

televisão, muita gente salvou em JPEG. Vocês vão apresentar na próxima 

aula, vamos fazer uma revisão para a prova. Então, gente, vocês colaboram 

aí! E....eu vou fazer uma revisão do assunto, entendido? Próxima aula, que 

é quarta feira agora, vocês terminam aí, tem que trazer o notebook, para 

apresentar o trabalho tem que trazer o notebook, esse aqui não é meu, não! 

O assunto da prova é esse! Ei, se quiserem fazer alguma pergunta, pode 

fazer! Ei, gente! Quem tiver conversando vou colocar pra sair, vai para a 

direção, mandar para a secretária ((Professora bate na lousa)). Quem se 

lembra, quem se lembra? Eu já falei isso aqui...o conceito de núcleo. O 

conceito de núcleo, quem sabe? O conceito de núcleo. 

 

O excerto acima mostra o professor, inicialmente, tomando decisões e fazendo 

mudanças em relação ao desenvolvimento da aula, uma vez que o seu planejamento estava 
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pautado em apresentações de trabalhos através de slides com o uso da televisão. Ao perceber 

que não seria possível, devido aos entraves que os usos tecnológicos muitas vezes apresentam, 

o professor conduz a aula para outra direção, por meio de revisão para a prova. Acerca disso, 

Clot (1999 apud MACHADO; ABREU-TARDELLI, 2009) afirma que há sobre os 

trabalhadores responsabilidades, mas há, também, uma falha no que se refere aos meios para 

exercer tais demandas. 

A partir disso, é possível dizer que “esses professores fazem escolhas e recorrem a 

gestos possíveis para dar obrigatoriamente forma a seu modo de ensinar” (FAITA, 2004, p. 79), 

a revisão para a prova, então, surge como esse gênero que modela a maneira como o professor 

ensina, cuja composição encontra-se na elaboração de perguntas sobre os pré-construídos e 

temas já trabalhados. 

O gênero revisão, materializa-se pelo gesto didático de regulação, que tem como fim 

diagnosticar dificuldades e obstáculos com base nos conhecimentos produzidos, como é 

perceptível no que foi enunciado pelo professor: “quem se lembra, quem se lembra? Eu já falei 

isso aqui...o conceito de núcleo. O conceito de núcleo, quem sabe? O conceito de núcleo?”. 

Esse dado revela que do interior do gesto de regulação emerge a pergunta didática, como um 

gesto específico do trabalho docente, quando o professor se apropria da pergunta de animação 

de forma sequenciada para desenvolver a etapa de abertura da aula, compondo-a de um modo 

próprio de reconstituição de sua tarefa (SCHWARTZ, 2001 apud FAÏTA, 2004). 

Consideramos importante destacar, além disso, que o professor, na abertura da aula, 

enuncia de modo a prever um reconhecimento de situações que surgiriam, quando afirma “como 

eu sabia que muita gente estava confiando na televisão, muita gente salvou em JPEG. Vocês 

vão apresentar na próxima aula, vamos fazer uma revisão para a prova”. Esse dado nos conduz 

a uma compreensão ainda mais evidente da atividade docente. Clot e Faita (2016) afirmam que 

esses gêneros são os pressupostos da atividade em curso, uma memória impessoal e coletiva 

que fornece sua maneira de ser à atividade pessoal. Reconhecer as situações da aula e saber 

gerenciá-las faz parte da atividade docente, resultado de uma memória coletiva, construída por 

fatores culturais e históricos.  

Em outro momento da aula de biologia (Apêndice D), vislumbramos outro elemento na 

organização do discurso didático. 

 

                                    Aula de biologia: 1° ano a – matutino 

20. Professor: Lembrando que os vírus são acelulares, ou seja, eles não 

possuem células, não possuem organização celular. A célula procariótica e 

assim ó ((Desenha no quadro)) onde o material genético dela está disperso 
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no citoplasma... o ser eucarionte não ó ((Desenho no quadro)) o material 

genético dela está aqui ó, dentro do núcleo, que é o DNA. Bom, nós vimos 

aqui que a célula eucariótica é exclusiva... o ser eucarionte eles têm 

núcleo... e a função do núcleo é? Qual é a função? 

21. Ana: Armazenar as informações genéticas 

 

O recorte acima reafirma o que já foi exposto sobre as demandas impostas aos 

professores. O enunciado apresenta o professor, em seu trabalho, expondo as características das 

células, contudo, mesmo sem os recursos apropriados para tal tarefa, levando em consideração 

que a disciplina de biologia exige um recurso mais visual e ilustrativo em suas aulas devido aos 

objetos de ensino serem voltados aos seres vivos, não se limita ao gerir situações para que o 

ensino seja efetivado, utilizando a lousa para ilustrar as células a partir do desenho.  

É possível desvelar acerca disso que, para suprir as faltas, o professor se apropria de 

artefatos, conceituados por Machado e Abreu-Tardelli (2009, p 106) como um  

 

conjunto de regras regras explícitas para o agir, construídas, pelo próprio 

coletivo de trabalho, pelo próprio conjunto de trabalhadores de uma 

determinada profissão, ausentes ou presentes. Esse conjunto indica as 

formas de fazer, sentir e agir em um determinado ofício, sancionadas pelo 

coletivo de trabalho no decorrer de sua história para a resolução dos 

conflitos de um determinado métier.  

 

Artefatos, conforme as autoras, são gestos, práticas, modos de fazer que são 

constituídos, historicamente, pelo próprio coletivo profissional, neste caso, pelos professores. 

No contexto apresentado acima, esse artefato estaria ligado ao uso da lousa para suprir a falta 

de um retroprojetor ou um laboratório.  

É possível, ainda, vislumbrar a partir da noção do trabalho realizado (NOUROUDINE, 

2002) que o professor, como mostrado nos dados acima, administra e soluciona os imprevistos 

ao se deparar com os desajustes em relação à tecnologia na aula; para recorrer a outros meios, 

negocia atividades com os alunos, seu interlocutor, ao enunciar “Vocês vão apresentar na 

próxima aula, vamos fazer uma revisão para a prova. Então, gente, vocês colaboram aí! E....eu 

vou fazer uma revisão do assunto, entendido?”. O professor, posiciona-se, dessa forma, como 

ator em seu trabalho. 

Acerca deste agir na aula, o professor, em entrevista, afirma que 

 

Lidar com a tecnologia é muito difícil, tive muitas faltas nas aulas durante 

o ano por causa das dificuldades com recursos tecnológicos, porque se 

você for depender de recurso de escola, não consegue fazer nada, ao 

mesmo tempo que faz um discurso, na prática não condiz. Quando não tem 

um recurso, eu vou lá e explico o assunto, às vezes você tem que ter três 
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estratégias na escola, porque não pode parar a aula, você não pode ir pra 

escola com uma estratégia, você tem que ir com três (Professor de 

Biologia). 

 

O excerto acima dialoga com o que Faita (2004, p. 63) pontua sobre as coerções 

institucionais que os professores enfrentam. O autor pontua que é preciso considerar que o 

trabalho docente se vê diante de “prescrições explicitas ou não ditas, com políticas de 

estabelecimento de ensino e que é, ao mesmo tempo, obrigado a resolver os problemas do 

cotidiano”. Esses regulamentos são vislumbrados quando o professor de biologia enuncia em 

entrevista: “ao mesmo tempo que faz um discurso, na prática não condiz”. Esta assertiva aponta 

para as limitações do ensino no Brasil em relação ao uso tecnológico na sala de aula, o que 

reflete no trabalho do professor, que precisa dar conta dos conteúdos, cumprir com o 

planejamento e ao mesmo tempo lidar com as falhas do sistema educacional.  

Quando o professor enuncia “não pode parar a aula”, afirmando que é preciso ter mais 

de uma estratégia na escola, estamos diante de políticas de estabelecimento de ensino, de 

prescrições de como deve ser a aula – o professor deve, portanto, ser diligente. Como foi 

apontado no recorte da aula, o professor conduz de maneira ágil o redirecionamento da etapa 

de abertura da aula para revisão de conteúdo.  

Essa percepção é reafirmada por Doyle (1986b apud SAUJAT, 2004, p. 15), ao 

descrever a aula baseando-se na complexidade da tarefa do professor, pois afirma que os 

acontecimentos que se apresentam na aula são atravessados pelas seguintes características: 

“eles são múltiplos e simultâneos, marcados por imediatismo e rapidez, comportam 

imprevisibilidade e são visíveis”. A aula, como trabalho do professor, acolhe uma pluralidade 

de acontecimentos que se apresentam inesperadamente, de modo imediato.  

Neste mesmo direcionamento, podemos fazer referência à entrevista com o professor de 

português. Sobre seu trabalho, ele assim afirma: 

 

Eu exploro muito a:: questão tecnológica, trabalho muito com slides, mas 

a gente depara com certas dificuldades com este recurso na sala de aula, 

para cobrir a falta, então não é assim muito comum para gente encontrar 

na sala de aula, eu vou trabalhando na medida do possível, vou tentando 

adaptar a realidade deles (Professora de português). 

 

O enunciado revela práticas regulares na sala de aula no que se refere às adaptações que 

são necessárias no trabalho docente. O professor informa que explora os recursos tecnológicos, 

mas se vê diante de muitas dificuldades, pois não é comum encontrar na sala de aula os recursos 
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necessários. Dessa forma, para cobrir a falta, encontra outros meios de adaptar a aula à realidade 

do aluno.  

Os dados apontam, portanto, que aqueles que exercem atividades laborais se veem 

diante de situações que os direcionam a reatualizações, reajustes e retoques, que resultam em 

criações estilísticas no interior de suas atividades. Faita e Clot (2016) observam que o gesto 

profissional é um nó de significações, técnicas corporais individual, estilizadas e distintas, e 

que estão em circulação, ou seja, são regulares no métier e que dão o “toque social” desse 

métier.  Do ponto de vista ergológico, as situações de trabalho constituem-se pela relação entre 

normas antecedentes e renormalizações.  

 
Enquanto as normas constituem-se como um conjunto heterogêneo de 

elementos (objetivos, planejamentos etc.) valores partilhados, as 

renormalizações representam a organização viva do trabalho, em que se 

observa um debate com as normas. Com isso, percebe-se que o trabalho 

nunca é igual ao planejado e que o trabalhador é o protagonista principal 

de seu fazer (DI FANTI, 2012, p. 95). 

 

O trabalho docente, portanto, pode ser percebido nesse entrelaçamento, entre o que é 

prescrito, regido, estável e as escolhas que são necessárias para dar conta dos “vazios das 

normas”, do imprevisível e do inesperado na aula (DI FANTI, 2012, p. 95).                                 

Os dados revelam o que Schwartz (2000) assegura sobre o agir didático, ou seja, no 

trabalho do professor as normas antecedentes e/ou prescrições nunca serão suficientes para dar 

conta dos imprevistos provenientes do gênero aula. Por mais estável que o gênero aula seja, 

sempre estará aberto às reatualizações, ou seja, o professor frequentemente terá que gerir outras 

normas para as situações que emergem do seu trabalho.  

 
A gente procura fazer um trabalho mais voltado para o aluno, eu procuro 

não valorizar tanto esse ensino muito voltado para gramática, regras. Meu 

trabalho é sempre voltado para esta realidade, eu gosto de trabalhar muito 

com texto, interpretação, leitura, para eles perceberem este ensino, as tais 

regras que eles falam tanto dentro da:: própria produção deles, para eles 

perceberem a função disso, e a funcionalidade disso,  das preposições, 

preposição, um ensino que tenham sentido, Muitas vezes eles falam assim: 

“oh professora, quando é que você vai começar a dar a aula de português 

mesmo?” Eu não sou aquela professora que uso constantemente o livro 

didático, mesmo sabendo que é o único material que todos tenham, prefiro 

levar outros textos, xerox, e assim a gente vai tentando, ora eu exponho, 

ora eles expõem, enfim, é muito difícil, eu acho que eu consigo deixar algo 

para eles (Professora de português). 

 

O trecho acima aponta para alguns aspectos inerentes ao métier docente. O professor de 

português, ao falar de seu agir em aula, afirma dar mais ênfase a um ensino voltado para o 
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aluno, busca não valorizar tanto gramática e regras, além disso, prefere um trabalho com outros 

suportes do que com o livro didático.  

Podemos dizer, diante do exposto, que o professor busca criar ambientes que tornam 

possível a aprendizagem, isso acontece quando apresenta outros objetos, no caso, a xerox e 

outros textos, apropriando-se desses como ferramentas fundamentais (MACHADO, 2009). A 

busca pela transformação na aula a partir de outros objetos didáticos aponta para o trabalho 

realizado do professor, que se efetiva pela transformação dos objetivos na ação cotidiana 

(MACHADO, 2009). 

Essa interpretação pode ser melhor compreendida pela noção de que a abordagem 

ergológica concebe a atividade como uma trama de renegociações permanentes de normas 

(SCHWARTZ, 2016). O trabalho docente é uma atividade atravessada o tempo todo por 

reconfigurações. O professor, como visto acima, reatualiza seu trabalho pela percepção de que 

é necessário um ensino voltado à realidade dos alunos, assim, redimensiona seu agir para outras 

possibilidades. Esse aspecto pode ser, também, ilustrado na aula de matemática.  

Para Saujat (2004), a atividade do professor é considerada como aquilo que ele 

desenvolve, está ligada à tarefa efetivamente realizada, direcionada pelas condições do ensino, 

a partir dos diferentes contextos. Desse modo, o métier docente precisa ser compreendido por 

aquilo que o professor recria, reatualiza e renegocia em seu trabalho, pelos gestos que realiza 

para dar sentido ao objeto de ensino, mesmo que para isso tenha que tomar outros rumos como 

foi visto no excerto acima, desenvolver estratégias para realizar seu métier de forma que consiga 

dialogar com os alunos, utilizar outros textos em detrimento do livro didático, dar enfoque nas 

produções dos alunos para que, assim, haja uma compreensão dos usos da gramática.  

No diálogo com Certeau (1998), podemos dizer que esse métier pode ser interpretado 

como maneiras de fazer. O autor, ao discorrer sobre práticas do cotidiano, retrata situações de 

trabalho e propõe que há maneiras de fazer, caminhar, ler, produzir, falar, estilos de ação que 

intervêm no campo que os regula e criam modos de funcionamento distintos, podem ser 

comparados como “maneira de utilizar a ordem imposta do lugar ou da língua, sem sair do lugar 

onde tem que viver e que lhe impõe uma lei, ele aí instaura pluralidade e criatividade. Por uma 

arte de intermediação ele tira daí efeitos imprevisíveis” (CERTEAU, 1998, p. 92). Esta noção 

desvela o trabalho realizado do professor a partir dessas maneiras de fazer, de intermediar, de 

criar e intervir, sem, contudo, distanciar-se das prescrições para o agir.  
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Aula de matemática: 2° ano B – vespertino 

 
1. William:55 cartas, obteve uma carta de copas 

2. Maria: Eu multipliquei e deu treze e cinquenta e cinco. 

3. Professor: Treze e cinquenta e duas. E as de copas? 

4. Maria: Uma e cinquenta e duas. Uma carta 

5. Professor: Multiplicar por cem, saiu uma carta de ais, uma em treze, e 

as de copas, uma em cinquenta e duas. 

6. Maria: Uma três vermelha. 

7. Professor: Porque tem três vermelhas no baralho? 

8. Maria: Por isso que eu não estou acertando, eu não sei jogar baralho. 

Como é que é uma carta de três? 

9. Professor: Cadê o baralho? Pega o baralho para mim... semana passada 

eu peguei o baralho aqui e mostrei. ((A professora apresenta as cartas, 

explicando o que cada uma significa)) 

10. Professor: Essa é a espada, tem treze cartas dessa aqui, treze de paus e 

treze de copas, juntando todas as cartas, o que vai dá 52 cartas. 

11. Maria: Ah, entendi! 

 

Esse excerto foi retirado do episódio da aula de matemática (Apêndice B), cujo tema é 

probabilidade. É possível identificar pelo exposto que o discurso didático se volta para 

exposição do conteúdo através de situações reais como modo de aproximar de práticas que 

fazem parte do cotidiano dos alunos, como percebido pela exemplificação das cartas de baralho. 

Isso pode ser reafirmado pela própria fala do professor, visto que, ao falar sobre seu trabalho, 

afirma utilizar muitas estratégias e a maioria dos assuntos trabalha por meio de situações reais.  

Durante a realização de atividade sobre o assunto, um aluno se dirige à professora 

enunciando, no turno 8, “por isso que eu não estou acertando, eu não sei jogar baralho. Como 

é que é uma carta de três?”. A professora, então, enuncia “Cadê o baralho? Pega o baralho para 

mim... semana passada eu peguei o baralho aqui e mostrei”. A aluna não consegue realizar a 

atividade, justificando o não conhecimento das regras do jogo, enquanto o professor pontua que 

já havia explanado sobre isso em aulas anteriores, mas deixa explícita a necessidade de expor 

novamente, quando pede para pegarem as cartas.  

O discurso didático é redirecionado para a explicação do significado de cada carta do 

baralho, para que, assim, o aluno conseguisse solucionar o problema exposto na atividade. 

Sobre isso, de acordo com Saujat (2004, p. 69), o professor “cria condições de ação que levam 

os elementos do contexto e de sua conduta a se associar numa relação que oferece uma saída 

nova para a situação vivida”, ou seja, o professor trabalha recriando modos de agir para levar 

os alunos a um determinado conhecimento. O que percebemos, além disso, é que o trabalho 

docente é revestido por práticas reiterativas, sempre retomando o que já foi exposto para dar 

sentido a situações novas. No diálogo com Machado (2009), é possível afirmar que essas 



114 

 

práticas são um conjunto de condutas, sejam elas verbais ou não verbais, perceptíveis na 

atividade docente, que vai apresentar distanciamento em relação ao que foi prescrito. O objeto 

do trabalho realizado do professor são as interações com os alunos, pela transformação dos 

objetivos na ação cotidiana.  

Os enunciados apresentados traduzem as distâncias entre o prescrito e realizado no agir 

didático, o que constitui a organização real da aula. Em escritos acerca do ensino como trabalho, 

Saujat (2004) entende que a atividade são fios utilizados pelo professor, a fim de tecer seu 

trabalho, por um lado temos a trama, os programas, procedimentos, as ferramentas pedagógicas, 

por outros temos a tela, que está ligada às suas individualidades, historicidade, experiências, 

valores e regras que consegue ajustar diariamente. Podemos interpretar essa noção propondo 

que o agir didático pode ser percebido nessa rede discursiva; por um lado, temos o gênero aula, 

como enunciados estáveis, que possibilitam a organização do discurso didático, por outro, 

temos as brechas ritualísticas que atravessam a aula e refletem as singularidades daqueles que 

enunciam, as tonalidades discursivas e gestos específicos que refletem a singularidade do 

enunciador.  

É preciso, além disso, levar em consideração que os meios a que esses professores 

pertencem, nesse caso, a aula, também lhes direcionam para normas distintas, distantes das 

prescrições propriamente impostas, que os obrigam a se redefinir a partir de seus próprios 

valores (FAITA, 2004). A aula, como este meio, ou seja, como trabalho do professor, também 

o direciona a reinvenções do discurso didático. Nesse contexto, apresentamos abaixo um 

excerto da aula de história (Apêndice C), que mostra a regularidade das 

renormalizações/trabalho realizado do trabalho docente.  

 

Aula de história: 3° ano A – vespertino 

                                 45. Professor: BELEza! Pra quem gosta de assistir, televisão, TV aberta/ 

de vez em quando passa uns filmes e aparece em baixo, não é isso? Censura 

livre, quer dizer o quê? Qualquer “mané” pode assistir aquele negoss, né? 

Censura de 16 anos... 

6. Marcos: já começa a ficar mais massa. 

7. Natã: Qualquer uma pode assistir. 

8. Professor: Aí você vai ver que o filme começa a ficar bom. A censura 

de 18 anos, o filme começa a ficar mais ma::ssa... não tem como ser ruim! 

Vai ter uma perna voando... vai ter um olho saindo pelo nariz, vai ter um 

negoss diferente. 

9. Natã: Censura livre? 

10. Professor: Censura livre é mais pra criança, mais comédia, aquele 

negoss assim, todo mundo assiste. Pra vocês terem ideia, nós temos aqui o 

festival da música estudantil, que é o “face”...você participou, não foi? 

((dirigindo-se à um aluno)) 
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O trecho acima apresenta o professor ressignificando o objeto de ensino através de 

situações bem próximas à realidade do aluno. Na busca por esclarecer o conceito “censura”, o 

professor cria um ambiente de interação para conduzir os alunos na compreensão acerca do 

tema trabalhado. Amingues (2004) postula que trabalhar é recorrer aos meios para atingir um 

fim, isso significa que o professor, em seu métier, se apropria de diferentes estratégias, 

ilustrações, objetos concretos, para construir recursos e conduzir os alunos a um conhecimento 

específico. O autor supracitado considera que esta organização do discurso didático, bem como 

o modo como o professor regula as diferentes situações não compreende a essa imagem de 

profissão de média importância ou a um mero executor de prescrições, mas corresponde à 

imagem de um produtor de significações, que o torna professor ator.  

Acerca disso, apresentamos a fala do professor de História, ao discorrer sobre seu 

trabalho em aula.   

 

Quando você está na sala de aula e encontra aquela quantidade  enorme de 

alunos, você se depara com uma diversidade, eu percebo muitos grupos, 

formações dentro da sala de aula, e estes grupos ignoram uns aos outros,  

eu vejo a oportunidade das aulas de história, pra reconstruir essas questões, 

eu tento colocar o material voltado para resolução de algo no presente, eu 

tento observar os entraves na sala de aula, e na medida do possível, fazer 

com que o conteúdo trabalhado contribua para que o povo pense [...] Crio 

situações para que os alunos apreendam o conteúdo.  

 

O trecho acima aponta para uma regularidade na organização do discurso didático. 

Assim como a professora de português, o professor de história também busca trabalhar a partir 

do meio. Isto é perceptível quando pontua que observa os entraves da sala de aula, buscando 

reconstituir estas questões e propor o material, ou seja, o objeto de ensino, voltado para 

resoluções de situações reais para o aluno, como ele mesmo afirma: “eu não parto do assunto 

para o hoje, eu tento usar o humor, eu tento pegar algo do cotidiano, usar o hoje para refletir 

questões históricas”. O trabalho realizado do professor é percebido neste contexto, o professor 

age a partir do meio, pela heterogeneidade, pelas questões que emergem do cotidiano da sala 

de aula, para, em seguida, direcionar o aprendiz para elementos históricos. Assim como defende 

Amingues (2004), os resultados do trabalho do professor não se limitam a aprendizagem dos 

alunos, mas aos meios que ele cria para chegar esse fim. É a partir desses “meios”, intervenções 

didáticas, que conseguimos vislumbrar o agir didático.  

Essa possibilidade de criar situações distintas na aula é possível pelo inacabamento do 

gênero. Este acontecimento retoma e reafirma a noção do gênero aula como trabalho docente. 

Clot (2006), na busca por entrelaçar gênero e trabalho, através de releituras bakhtinianas, pontua 
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que os gêneros são inacabados, uma vez que seu acabamento se deve à atividade do sujeito 

quando se engaja, pressupondo a atividade de outrem, quando adapta o gênero à situação. Para 

o autor, “o gênero é sempre o mesmo e o outro, sempre velho e novo ao mesmo tempo. É assim 

que ele garante a continuidade do trabalho” (CLOT, 2006, p. 51). Nesse sentido, a fala do 

professor de história acerca de seu métier aponta para o fato de que o acabamento do gênero é 

possível pelo trabalho real do professor, quando organiza seu discurso a partir dos diferentes 

contextos e situações na aula. O professor, ao dizer que cria situações para fazer o aluno adquirir 

o conteúdo, está se engajando, reatualizando, intervindo e contribuindo para o acabamento do 

gênero aula. 

Esse percurso analítico evidencia alguns aspectos que indicam os distanciamentos do 

trabalho docente. O professor realiza seu trabalho administrando e solucionando os imprevistos 

que surgem na aula; ao se deparar com os desajustes em relação à tecnologia, a falta de recursos, 

a heterogeneidade da sala de aula, recorre a outros meios e negocia atividades.  

Nascimento (2011) acredita que há, no trabalho docente, um duplo desafio. O professor 

precisa lidar com as diretrizes adotadas para as diferentes modalidades de ensino, médio ou 

fundamental, no que diz respeito às regras, objetivos e finalidades e, de igual maneira, realizar 

o trabalho efetivo, real no sistema didático em que se situa. Essa percepção apenas reafirma a 

complexidade do trabalho docente, cujo métier encontra-se realmente nesses distanciamentos, 

entre o prescrito e o que precisa ser realizado.  

 

3.5 PONTES PARA CONCLUSÃO – PERSPECTIVA PARA O ACABAMENTO 

DISCURSIVO DA OBRA  

 

Nosso percurso foi realizado em decorrência de inquietações em relação à linguagem 

no trabalho, como trabalho e sobre o trabalho, partindo da concepção de aula como trabalho do 

professor. As teorizações e arremates analíticos mostraram-nos que a aula é composta por um 

plano rotineiro e ritualístico, práticas instituídas, gestos didáticos regulares, que reafirmam a 

estabilidade do gênero discursivo e produzem significância no processo de ensinar e aprender.  

Este capítulo de análises se constituiu pelo desvelamento de gestos específicos do 

trabalho docente. Para ilustrar esses resultados, enquadramos os gestos específicos 

identificados no gênero aula de forma sistemática, apresentando os gestos didáticos fundadores 

e como esses se materializam pelo agir didático, em gestos específicos, conforme descritos no 

Quadro 3, a seguir.  
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Quadro 3 - O agir didático na aula de português 

Gestos didáticos 

fundadores 

                                        Gestos didáticos específicos 

 

Institucionalização 

- Exposição de conceitos já instituídos para dar entrada na etapa de 

exposição do conteúdo; 

- Realização de perguntas didáticas como modo de provocar nos 

aprendizes uma reflexão sobre questões funcionais da língua. Ex: por 

isso, gente, está estabelecendo que relação entre a primeira oração e a 

segunda? 

Presentificação  - Retomadas de já-ditos na aula/o professor se apropria da fala do aluno 

para dar continuidade ao tópico discursivo; 

Convocação de 

memória 

- Utilização de palavras que convoque os aprendizes a lembrar do que já 

foi trabalhado. “Lembra-se!?” “Isso a gente já trabalhou” 

- Apropriação do marcador conversacional, “né? ”, como modo de 

relembrar os aprendizes do que já foi exposto;  

Elementarização - Evidencia elementos do objeto de estudo por meio do discurso lúdico; 

- Delimita as conclusões levantadas sobre o objeto de estudo por meio 

de esquemas na lousa; (topicaliza na lousa a medida que vai expondo o 

dispositivo didático) 

- Realização da Pergunta de múltipla escolha como modo de colocar em 

evidência certas dimensões do uso do “porque” e instigar os aprendizes 

à reflexão sobre a função dessa conjunção;   

- Substituição de termos por seus sinônimos, vocábulos mais simplórios 

e que facilite a aproximação do aprendiz com o objeto de ensino; 

Regulação  - Intervenções didáticas. O professor auxilia os aprendizes a encontrar 

respostas pelo uso de perguntas com lacunas. “Se eu digo que, o de 

Natália aqui seria e formar, seria o que esse “o”? 

- Reelaboração de consignas/situações, para auxiliar os aprendizes na 

superação de obstáculos, ex.: exemplificações/ilustrações/comparações;  

Formulação de 

tarefas 

Apresentação de comandos para dar abertura à etapa de início da aula 

pela correção de atividades. “Quem não corrigir já sabe, né?”.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

O agir didático na aula de português é marcado pela regularidade de gestos didáticos 

fundadores, enunciados estáveis que moldam o gênero para tornar possíveis as interações 

didáticas. Sobretudo, o percurso de análises revela que o trabalho do professor é constituído por 

gestos específicos, são as intervenções didáticas que revestem a aula de interatividade, planos 

ritualísticos, ludicidade e dotam a aula de plurilinguismo. Essa assertiva se deve ao fato de que 

o professor de português rememora o conteúdo para dar abertura ao processo enunciativo, e, 

consequentemente, potencializa e valoriza os saberes que os aprendizes já possuem.  



118 

 

É perceptível que a professor de português, a partir do tema da aula, correção de 

atividades sobre conjunções, instiga os alunos a deduzirem as conjunções que ligam 

apropriadamente as orações, o que implica na reflexão e interação, permitindo produções 

fluídas, sempre com abertura para instauração do discurso desse aprendiz. O agir didático parte 

das estabilidades enunciativas do gênero aula, mas sempre pela reinvenção, reatualização de 

práticas didáticas, quando se apropria das interlocuções na aula entre os alunos para dar ênfase 

à sua fala, para organizar o discurso ou para tomá-los como exemplos a partir de ludicidade. O 

professor é quem gerencia, intervém e ajusta o objeto de ensino na aula, de acordo com as 

interações instauradas; retoma o discurso pedagógico depois de dar abertura para ironia ou 

ludicidade na aula, regulando tempo da aula através de comandos, formulação de tarefas, como 

copiar e corrigir atividades. 

O que nos chama a atenção na aula de português é que o professor organiza seu discurso 

partindo do funcionamento da língua, pela função e sentidos que as palavras dão às orações, 

além de contextualizar o conteúdo pelo resgate de seus aspectos históricos para o contexto em 

que se está trabalhando (SOUZA, 2003), o que torna a aprendizagem significativa, dotando a 

aula de dialogia pela interlocução com outros saberes, enunciados e contextos.  

A aula de português é atravessada pela expressividade do professor, o qual presentifica 

o objeto de ensino pela ênfase na tonalidade da voz e topicaliza elementos desse objeto na lousa, 

se apropria de vocábulos mais simplórios, a fim de facilitar a aproximação do aprendiz com o 

objeto de ensino, reatualiza os saberes e impossibilita que caia no esquecimento dos alunos.  

A linguagem sobre o trabalho docente na fala do professor da disciplina confirma essas 

reatualizações. O agir didático é realizado na aula de português por adaptações, reajustes e 

retoques. Essas práticas resultam em criações estilísticas, o professor realiza seu trabalho 

cobrindo as faltas do ensino, a insuficiência de recursos tecnológicos, de suportes adequados 

para materializar, presentificar e transpor o objeto de ensino. 

O discurso didático, como identificado nas análises, organiza-se pela ênfase a um ensino 

voltado para o aluno, busca não valorizar tanto gramática e regras, além disso, prefere um 

trabalho com outros suportes do que com o livro didático. O professor cria ambientes que 

tornam possível a aprendizagem, presentificando o objeto de ensino por meio de outros 

suportes, como a xérox ou outros textos. A professora se posiciona em seu discurso afirmando 

que os alunos têm certo bloqueio em relação à disciplina pelo fato de terem experenciado um 

ensino voltado apenas para as regras normativas da língua. Desse modo, o métier docente se 

efetiva por reconfigurações, pois o professor redimensiona seu agir para outras possibilidades 
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(YVES SCHWARTZ, 2016). Vejamos, agora, os gestos específicos do gênero aula de Biologia, 

organizados no Quadro 4, adiante. 

 

Quadro 4 - O agir didático na aula de Biologia 

Gestos didáticos 

fundadores 

Gestos didáticos 

específicos 

Presentificação   - Atualização de dispositivos didáticos, a fim de presentificar o tema da aula. 

Ex: “lembra da aula passada? Nós falamos sobre o que?”; 

- Perguntas didáticas encadeadas, a fim de instigar os aprendizes a atitudes 

responsivas e dar continuidade ao tópico discursivo, ex.: “Elas fazem o que 

mesmo? Qual o papel da veia? Ei! Qual o papel das artérias? Qual o papel das 

veias? 

- Perguntas didáticas de animação para introduzir e animar a aula, inserindo o 

aluno nesse processo e “Quem é que sabe... quem sabe o conceito de núcleo?”; 

Convocação de 

memória 

 - Uso do gênero música como modo de resgatar saberes produzidos; 

-  Apropriação de marcadores discursivos: “não é isso?” “eu falei aqui, quem se 

lembra? ”, como modo de ativar o conhecimento prévio do aluno sobre certas 

dimensões do objeto; 

-  Pergunta didática com elementos que tornam possível a aproximação do aluno 

em relação ao conhecimento, ex.: “Isso aqui é o que? Isso aqui vocês estão 

carecas de saber; 

Elementarização - Substituição de termos por seus sinônimos, vocábulos mais simplórios e que 

facilitam a aproximação do aprendiz com o objeto de ensino;  

- Uso do lúdico para convocar a atenção dos alunos para as dimensões 

particulares do dispositivo didático; 

Materialização  - Utilização da lousa para ilustrar as especificidades da célula; 

- Circular na sala realizando questionamentos sobre o objeto de estudo, 

conquistando a atenção e convocando os aprendizes à interação; 

Regulação  - Realização de questionamentos que já dão indícios de respostas, ou seja, deixa 

lacunas que convocam os alunos à interação, ex.: “E ‘a’ vem de que? Dois o 

que?”. O professor intervém com ações (perguntas) que auxiliam os aprendizes 

em suas dificuldades.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

A análise dos excertos da aula de biologia desvela gestos de ensinar do trabalho docente. 

Foi possível perceber as intervenções do professor em relação ao objeto de ensino e como os 

gestos que este utilizava se revestia em gestos específicos, ações particulares, escolhas feitas 

em diferentes etapas da aula.  

A organização do discurso didático nessa aula se dá pela atualização de dispositivos 

didáticos, quando articula o dado com o novo, rememora conhecimentos prévios dos alunos, 

levando-os a lembrar das aulas anteriores pela recorrência de enunciados, tais como: “quem se 

lembra? Já falei semana passada! Não é isso? Vocês estão carecas de saber”. As perguntas 

didáticas de animação, encadeadas, são práticas recorrentes no agir didático. Conseguimos 
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vislumbrar que a professora de biologia, ao se apropriar desses tipos de perguntas, instiga, 

provoca, reatualiza os objetos de ensino, presentifica o tema da aula e dota a aula de 

interatividade e dinamicidade.  

Vislumbramos a pergunta didática como uma recorrência na aula, se constitui como um 

gesto específico da atividade docente, seja organizando a aula com uma pergunta de abertura, 

ou rememorando o dado e atualizando-o a partir do novo, seja para inserir os alunos na interação 

por uma sequência de perguntas ou para materializar o objeto de ensino.  

A aula de biologia é constituída por gestos de movimentos corporais. O professor faz 

exemplificações utilizando seu próprio corpo, a fim de indicar características do corpo humano; 

desenha na lousa a figura de uma célula; circula pela sala direcionando perguntas específicas 

para os alunos; pelo uso de slides aponta elementos específicos de um objeto de estudo por 

meio de imagens. O professor também age enfatizando elementos específicos do objeto de 

ensino por meio da alteração do timbre da voz, como modo de desviar a atenção do aluno. 

Torna-se evidente que a aula como trabalho docente é constituída por gestos de ensinar, 

o professor não se limita em gerir situações para que o ensino seja efetivado, como é visto pelo 

uso de gestos na ilustração das células pela lousa, a tentativa de explorar as imagens dos 

elementos relacionados ao sistema circulatório pelo uso de slides.  A disciplina de biologia está 

interligada a recursos visuais, atividades mais práticas e uso de objeto reais, contudo, a falta 

desses artefatos, embora dificulte o trabalho do professor, não o impede de agir, gerir buracos 

das normas, reatualizar o ensino, encontrar outros meios a partir de gestos didáticos específicos, 

estratégias distintas, até porque “a aula não pode parar”, como enuncia o professor da referida 

disciplina. 

É certo pontuar, também, que os gestos específicos do trabalho docente são revestidos 

de outros gêneros, como é percebido pelo uso da música que contribui para o resgate de saberes 

já produzidos. O professor trabalha a partir do lúdico, pela brincadeira com os aprendizes, como 

modo de aproximá-los, nas interações didáticas. O métier docente é gerido por intervenções, o 

professor redireciona os sentidos socialmente instituídos para os objetivos da aula, ou seja, 

elementariza o saber ao transpor didaticamente, substitui termos por sinônimos, utiliza 

vocábulos mais simplórios e que facilitam a aproximação do aprendiz com o objeto de ensino.  

Esse gênero discursivo aponta para a noção de que a aula como trabalho docente acolhe 

uma pluralidade de acontecimentos, que se apresentam inesperadamente, de modo imediato, o 

que desvela o professor como aquele que administra e soluciona os imprevistos, negocia 

atividades com os aprendizes, constituindo-se, assim, como ator em seu trabalho. O Quadro 5, 

por sua vez, apresenta a descrição do agir didático na aula de matemática. 



121 

 

Quadro 5 - Agir didático na aula de Matemática 

Gestos didáticos 

fundadores 

                                        Gestos didáticos  

                                            específicos 

 Materialização - Utilização de situações reais da sala para compreensão do dispositivo 

didático; 

- Exemplificações, comparações e ilustrações pelo uso de objetos reais, já 

reconhecidos pelos aprendizes, ex.: o dado;  

- Realização de exercícios pelo livro didático e lousa; 

- Topicalização na lousa de aspectos a serem observados no objeto de 

ensino. 

Presentificação  - Realização de perguntas encadeadas com o intuito de provocar uma 

resposta do aluno; 

-“Quantos alunos estão nessa sala aqui, agora? Se eu pergunto dezessete 

alunos é o número de elementos do espaço amostral? 

Convocação de 

memória 

- Rememorar objetos já trabalhados e partilhados nas aulas, atualizando e 

articulando com novos saberes ou dimensões do objeto de ensino pelo uso 

de vocábulos, tais como: nós já falamos” e “o exemplo que nós usamos 

aqui”, “Como é que chama esse conjunto aqui? Que nós falamos semana 

passada”; 

Elementarização - Substituição de termos por seus sinônimos, vocábulos mais simplórios e 

que facilitam a aproximação do aprendiz com o objeto de ensino; 

- Retomar a fala do aluno para dar continuidade ao tópico discursivo; 

Regulação  - Criação de estratégias para auxiliar o aluno a superar os obstáculos em 

relação ao objeto de ensino pelo uso de objetos reais, ex.: o dado; 

Formulação de 

tarefas 

- Uso do livro didático;  

- Realização de atividade pela exposição na lousa. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O percurso analítico mostrou a aula de matemática como um gênero que se reveste de 

gestos didáticos. Esses gestos dão materialidade ao objeto de ensino por meio de situações reais 

e aproximadas do cotidiano do aluno. O professor se apropria das interlocuções dos aprendizes 

para moldar seu discurso e dar, assim, continuidade ao dispositivo didático. Retomar a fala do 

aluno, considerando sua participação, dota a aula de interatividade, dialogismo e atitudes 

responsivas que são possíveis pelo acabamento enunciativo da aula, a réplica.  

É a partir da réplica, breve ou fragmentada, que a posição do locutor pode ser expressa 

(BAKHTIN, 2003). Esse gesto de retomar as interlocuções na aula funciona como uma réplica, 

pela possibilidade de a fala dos aprendizes serem expressas. Essa é uma prática que reflete a 

especificidade do trabalho docente, desvela intervenções do professor em seu próprio métier.  

Pela análise tornaram-se evidentes intervenções importantes do agir didático em relação 

aos obstáculos dos alunos na disciplina de matemática. O professor se apropria de objetos reais 

para dar materialidade aos elementos que tornam possível a resolução de problemas. Para 
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materializar o processo de ensinar e aprender, o professor ilustra, exemplifica, compara, 

utilizando exemplos, tais como o uso dos dados e cartas de baralho, significativos para 

presentificar o objeto de estudo e fazê-lo ensinado. 

 Além disso, é possível perceber que o discurso didático nessa disciplina se reveste de 

comandos/tarefas como modo de conduzir os alunos ao enfoque dos elementos do dispositivo 

didático por meio de atividades ou comandos como forma de organização do tempo da aula, 

“pronto, terminaram?”, “podemos corrigir?”, levando em consideração que o professor trabalha 

pela regulação de tempo e pela necessidade de cumprir com a carga horária. Esse gesto 

materializa o objeto de estudo, pois o professor se apropria de diferentes suportes que colocam 

em cena os dispositivos didáticos no quadro de uma atividade escolar.  

Para dar entrada a um dispositivo didático ou introduzir a aula, o professor se apropria 

do gesto de convocação de memória, rememora objetos já trabalhados e partilhados nas aulas, 

reatualiza e articula com novos saberes ou dimensões do objeto de ensino, pelo uso de 

enunciados também recorrentes nas aulas anteriores, como “nós já falamos” e “o exemplo que 

nós usamos aqui”, “Que nós falamos semana passada”. O professor de matemática elementariza 

o saber, detalhando-o, moldando seus sentidos para tornar claro para os aprendizes. 

O Quadro 6, adiante, ilustra o agir didático na aula de história.  

 

Quadro 6 - O agir didático na aula de História 

Gestos didáticos 

fundadores 

Gestos didáticos  

específicos 

Institucionalização  - Circular pela sala convocando a atenção dos alunos; 

- Topicalização de aspectos sobre o objeto de ensino na lousa; 

- Contextualização do objeto de ensino por meio da Pergunta didática 

“Senhores, o que é censura? ”para a entrada no tópico discurso a censura 

na ditadura militar; 

Presentificação  -  Ilustrações e comparações do objeto de ensino de acordo as condições 

históricas, através de fatos reais que são vivenciados pelos aprendizes; 

- Uso do Discurso lúdico “senhores”, “brothers”; “colegas”, a fim de 

prender a atenção dos alunos para o foco da aula;  

- Topicalização de elementos inerentes ao objeto de estudo na lousa; 

- Ênfase a um elemento do objeto de estudo pela alteração da tonalidade 

da voz, ex.: “PERMITE A SUSPENSÃO DE DIREITOS”; 

- Utilização da pergunta didática como modo de introduzir o discurso 

didático; 

Elementarização - Ajusta o objeto de ensino a partir de esquemas na lousa, como ênfase 

em elementos que serão utilizados na aula; 
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Regulação  - Intervenções didáticas. O professor auxilia os alunos na superação de 

obstáculos quando retoma suas próprias falas e adiciona outros sentidos, 

outras significações; 

- Reelaboração de consignas ou situações pelo uso de exemplificações, 

para auxiliar os aprendizes na superação de obstáculos.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A análise das interações da disciplina de história desvela práticas discursivas inerentes 

à aula e ao agir didático. A organização do discurso didático, nessa aula, é marcada pela 

ludicidade, como foi possível observar pelas escolhas lexicais feitas pelo professor durante 

todas as etapas da aula, tanto para introduzir, como para presentificar o dispositivo didático, 

perguntar e esboçar ilustrações ou comparações. Esse agir é revestido de linguagem coloquial, 

corriqueira e comum para a faixa etária dos alunos, como modo de desvio de atenção para o 

enfoque da aula.  

O gesto de elementarização materializa-se no discurso didático pela esquematização que 

o professor realiza na lousa sobre características do objeto de estudo, a fim de moldá-lo para 

dimensões que são ensináveis em um contexto determinado. Uma prática recorrente nessa aula 

está na introdução de um novo tópico discursivo, o professor dá ênfase em elementos do objeto 

pela alteração da tonalidade e timbre da voz. 

Para institucionalizar o conteúdo, o professor se apropria de gestos didáticos específicos, 

decisões tomadas em situações particulares da aula, como gestos de movimentos corporais, 

circular pela sala convocando a atenção dos alunos ou topicalizar elementos do objeto de ensino 

pelo auxílio da lousa.  

Para dar entrada no tópico discursivo, o professor age por meio de perguntas acerca de 

determinados aspectos do objeto de estudo, sobre o tema “censura”, para, em seguida, situar os 

alunos sobre a censura na ditadura militar. Primeiramente, é importante mobilizar a 

compreensão de um certo vocábulo e seus sentidos, no intuito de adentrar no objeto de ensino. 

Esse gesto possibilita que os aprendizes internalizem determinados saberes constituídos 

socialmente, para que, desse modo, utilizem de modo significativo em contextos específicos da 

aula. O professor, além de contextualizar o conteúdo, regula, simplificando-o por meio de 

sinônimos, significados aproximados, auxiliando os alunos e provocando-os na reflexão de 

outros termos. O discurso didático, portanto, organiza-se moldando o tópico discursivo por 

meio contextualizações, analogias e exemplificações, com situações próximas dos alunos, a fim 

de torná-los participantes e promover a interação na aula, presentificando o conteúdo através 

de um suporte mais adequado.  
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As análises mostram, por meio desses gestos, que o trabalho realizado do professor é 

mediado por reajustes, como meio de lidar com a heterogeneidade da sala de aula. O professor 

de história atua em seu trabalho criando situações para que os alunos apreendam o conteúdo, 

apropriando-se do discurso lúdico e da brincadeira com o léxico para desviar a atenção do aluno 

ao enfoque da aula, na tentativa de transformar o seu métier. Pelo exposto, é possível dizer que 

o professor cria seu estilo profissional na prática pelas possibilidades do gênero aula. Essas 

readaptações do trabalho docente só são possíveis pela abertura do gênero aula para 

reatualizações e para os estilos individuais, remodelados de acordo com as condições históricas, 

sociais ou culturais.  

A interpretação dos dados tem nos mostrado que o professor trabalha a partir dos gestos 

didáticos, contudo, são os gestos específicos de seu trabalho que o deslocam desse lugar de 

transmissor ou executor para um lugar discursivo de professor ator. Os gestos didáticos 

específicos são o seu trabalho realizado, uma vez que o professor reveste seu discurso de estilo 

individual, permite uma produção de significações através de ações didático-discursivas do 

gênero aula.  

A aula é composta por enunciados relativamente estáveis e que direcionam o trabalho 

do professor por ações didáticas, fixas e previsíveis, como: transmitir o objeto de ensino por 

meio das etapas didáticas, agir a partir dos gestos de regulação de tempo e de comportamento, 

perguntar, avaliar, presentificar o conteúdo, formular tarefas, materializar o objeto de ensino, 

contudo, como um gênero discursivo, permite a individualidade do agir didático, ou seja, o 

professor, ao agir, atua com um estilo singular, molda sua prática a partir de renormalizações, 

reatualizações e escolhas que faz mediante os acontecimentos discursivos inerentes ao gênero. 

As interpretações realizadas nesse conjunto de aulas nos levam a afirmar que esses 

gestos de ensinar revestem a arquitetura da aula de um plano rotineiro e ritualístico. Isso 

acontece pelas práticas que obstaculizam a repetição de sentidos, transformando-os com a 

intervenção da história e singularidades dos indivíduos que enunciam a partir desse gênero 

discursivo. Essas práticas são perceptíveis pela apreensão da réplica na aula, no diálogo 

professor/aluno que surge como produções fluídas, com a possibilidade de instauração do 

discurso do outro, a organização do discurso didático a partir das interlocuções do aluno para 

dar continuidade ao tópico discursivo, ou quando o professor rememora o que já havia sido 

proferido em outras interações para dar ênfase à sua fala, possibilitando reatualizações, a 

insurgência do novo, do dialógico e de novas reflexões sobre o objeto de ensino, pelo 

redimensionamento do objeto de estudo, explorando-o e contextualizando-o.  
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Ousamos dizer que o ritualístico tem seu acontecimento nos gestos didáticos, quando o 

professor contextualiza o conteúdo e indexicaliza a linguagem desse conteúdo, pelo resgate das 

suas determinações históricas para o contexto em que se está trabalhando (SOUZA, 2003).  

As práticas discursivas da aula estão marcadas pela articulação, pelo rotineiro que se 

ressignifica em dimensões ritualísticas. O professor relembra um conhecimento já produzido, 

redimensiona e reatualiza o trabalho com a linguagem pelas situações que emergem no 

acontecimento da aula, criando ambientes favoráveis para a aproximação do aluno com o objeto 

do conhecimento. Os rituais dotam o trabalho docente de significações, resgatam e atualizam 

saberes. Pelas releituras de Souza (2003), não seriam esses gestos a essência dos rituais no 

trabalho docente?  

O encaminhamento analítico nos mostrou que o trabalho docente se desdobra sempre 

desse plano rotineiro para um plano ritual, de gestos didáticos estáveis da atividade como 

suporte para a emergência de gestos específicos e inerentes à prática, bem como por um estilo 

do próprio gênero discursivo, estável, mas que se abre para a individualidade do indivíduo. O 

acabamento do gênero aula é possível pelo agir didático e o trabalho realizado do professor, 

mediante suas escolhas, concepções, organização e gerenciamento das diferentes situações do 

acontecimento discursivo aula. 
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4 APONTAMENTOS CONCLUSIVOS DA OBRA  

 

A aula não pode parar. É preciso ter mais de uma estratégia. Eu preciso me achegar aos 

alunos. Quando não tem um recurso, eu vou lá e explico o assunto. Eu tento colocar o material 

voltado para resolução de algo no presente. É meu trabalho chegar a eles. A gente trabalha 

refazendo. Eu tento instigar o quanto eu posso, nem sempre a gente consegue.  

Estes enunciados, recortes feitos da fala do professor sobre seu trabalho, reafirmam 

nossa percepção de aula como trabalho do professor. Há prescrições a serem seguidas, normas 

a serem cumpridas, existem ações determinadas, contudo, as análises e interpretações indicam 

que as especificidades do trabalho docente estão nas intervenções, nas tentativas, e, pelo que 

foi percebido, muitas dessas foram promissoras, promoveram o ritual na aula, possíveis pelos 

gestos específicos do professor mediante as situações reais da sala de aula.  

Cada gesto didático analisado acolheu uma série de acontecimentos e práticas 

linguageiras no interior do gênero aula. É certo dizer que a arquitetura da aula e trabalho docente 

é como um nó em uma rede, não se separa, um está entrelaçado ao outro, se complementam, 

tornam possível o ensino e a aprendizagem no ambiente escolar, por isso o objetivo de 

compreender a arquitetura da aula pelo viés do agir didático. Gostaríamos de concluir estas 

considerações por meio da retomada das perguntas que direcionaram este trabalho.   

 

 Qual a arquitetura da aula?  

 

A aula é um gênero discursivo, e, portanto, constitui-se por três elementos: conteúdo 

temático, que direciona o discurso didático, escolhas linguísticas e gestos de ensinar do 

professor, desvelando atitudes responsivas dos interlocutores por meio do caráter dialógico da 

linguagem, ou seja, pela exploração do contexto e pela possibilidade do novo; estrutura 

composicional, que se dá pelo desenvolvimento de etapas e materializa-se em ações didático-

discursivas, projeto de interação do professor, quem vai atuar de maneira a organizar, gerenciar 

e animar o evento discursivo, que é atravessado por gêneros intercalados, organização de tempo 

e perguntas didáticas, retomadas de conteúdo; estilo, reflete a individualidade daquele que fala, 

identifica o discurso didático, uma vez que o professor, ao fazer escolhas de um determinado 

recurso linguístico, o faz a partir das determinações do objeto de ensino, do gênero que enuncia 

e pela alternância dos interlocutores, pelo entrelaçamento do dado com o novo, pela 

expressividade ou alteração na tonalidade da voz. Estes elementos desvelam o caráter dialógico 

do gênero aula pela possibilidade de interação, de diálogo com outros textos e indivíduos.  
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 De que maneira a aula é constituída a partir da concepção do plano rotineiro e 

ritualístico?  

   

As práticas ritualísticas ressignificam a aula com base nas práticas rotineiras, dotando-

a de dialogicidade, da possibilidade de instauração do discurso do outro, do confronto, das 

novas possibilidades de conhecimento. O ritual, na aula, se revela pelas intervenções dos 

aprendizes, quando a ação didática explora contextos distintos para dar sentido ao objeto de 

ensino, se apropria do discurso polêmico, nega respostas didáticas, mas cria condições para que 

os aprendizes internalizem determinado objeto de ensino, resgata saberes já produzidos para 

dar abertura ou reatualizar um determinado objeto de estudo e instiga os aprendizes pela 

curiosidade como modo de fazê-los autônomos na produção do conhecimento. Estas práticas 

compõem a aula de produções fluídas, processo dialógico e possibilidades para produção do 

conhecimento.   

 

 Como se dá a organização do discurso didático? 

 

O professor organiza seu discurso e atua de diferentes maneiras por meio de gestos 

didáticos fundadores, contudo, são os gestos de ensinar, aqueles específicos, que vão 

caracterizar seu trabalho. Esses gestos profissionais são linguageiros, tanto verbais quanto 

gestuais, os quais se constituem pelas intervenções do professor na aula em relação ao objeto 

de ensino.  

Os gestos didáticos fundadores configuram a aula pela materialização do objeto do 

conhecimento, seja pela: presentificação, enquadrar o conteúdo em um suporte mais adequado 

e torná-lo presente aos alunos; elementarização, pela exposição de elementos específicos do 

objeto de ensino; formulação de tarefas, apresentação de comandos de trabalho; materialização, 

que coloca em cena os dispositivos didáticos; apelo à memória pelo resgaste e reatualizações 

de saberes já produzidos; regulação, estratégias que auxiliam e provocam o desenvolvimento 

de capacidades; institucionalização, contextualização de dimensões do objeto estudado.  

A exposição desses gestos nos aproximou de especificidades do discurso didático. Os 

gestos didáticos específicos representam a materialidade desses gestos fundadores, seriam as 

“maneiras de fazer”. O professor cria estratégias que auxiliam o aprendiz na superação de 

obstáculos, por meio de reelaborações, exemplificações, comparações e ilustrações mediadas 

pela lousa, esquemas, exercícios, conjuntos de frases, movimentos corporais endereçados aos 
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aprendizes, facilitando e traduzinho conhecimento de cada disciplina, de modo específico. O 

professor age reatualizando saberes, retomando já-ditos, criando espaços de aprendizagem, 

tanto pela ludicidade, que prende a atenção, pelas perguntas didáticas, que animam, provocam 

reflexão, participação, interação e ativam conhecimentos prévios, ou pela expressividade, 

remodelando o objeto de ensino e tornando-o compreendido.  

 

 Como as regularidades enunciativas do discurso didático identificam o trabalho 

docente?  

 

Os gestos profissionais apresentados foram vislumbrados pelas regularidades 

enunciativas, as quais refletem o princípio dialógico da linguagem, pela compreensão de que o 

discurso é ressonância de outros discursos e já-ditos e os sentidos não se esgotam.  

A aula como trabalho docente acolhe uma pluralidade de enunciados estáveis, 

recorrências discursivas, práticas reiterativas e repetição de acontecimentos, mas que são 

reatualizados a cada enunciação pelo agir didático, refletindo, desse modo, a individualidade 

do professor, de acordo as especificidades de cada disciplina e seu objeto de estudo. Os estudos 

bakhtinianos contribuíram para a percepção de que os enunciados nas aulas emergem como 

uma resposta a outros enunciados, ou seja, as ações didáticas são respostas a enunciados 

antecedentes, ao que já foi enunciado em outras circunstâncias, mas que motivam outras 

respostas, outros saberes. 

 

  O que há entre o trabalho prescrito e realizado do professor? 

 

As regularidades apreendidas no conjunto de aulas analisadas, seguidas de contrastes 

com a fala do professor sobre seu trabalho, revelaram que entre o prescrito e realizado há o agir 

didático, intervenções, ações didáticas, adaptações e criações de espaços de aprendizagem, os 

quais materializam os distanciamentos do métier docente.   

Para suprir a falta, os “buracos” da norma, o professor administra e soluciona os 

imprevistos, ao se deparar com os desajustes e falta de recursos na sala de aula, e negocia 

atividades com os alunos. O trabalho docente é uma atividade atravessada o tempo todo por 

reconfigurações, pela necessidade de dar conta dos conteúdos, cumprir com o planejamento e, 

ao mesmo tempo, lidar com as falhas do sistema educacional.  

Observamos que o professor parte da aula para constituir seu trabalho e não o contrário. 

Trabalha recriando modos de agir, maneiras que conduzam os alunos a um conhecimento 
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desejado, de acordo com as especificidades de cada disciplina, seja biologia, português, história 

ou matemática, e pela percepção de que é necessário um ensino voltado à realidade dos 

aprendizes, ou seja, redimensiona seu agir para outras possibilidades.  

Os diálogos realizados neste trabalho nos deixam algumas certezas, podendo estas 

serem traduzidas pelo que Bronckart (2009, p. 162) assegura:   

 

Não. O ensino não é um sacerdócio, mas um verdadeiro trabalho: não, os 

professores não são “iluminados”, dotados de um hipotético “dom”; ao 

contrário, são trabalhadores que têm, como os outros, de aprender seu 

métier, de adquirir experiência sobre ele e, assim, tornarem-se 

profissionais cada vez mais.  

 

Os gestos de ensinar, apresentados no percurso do trabalho, confirmam essa noção de 

aula como trabalho. Não são gestos aleatórios, mas profissionais, reconhecidos pelas 

regularidades enunciativas, provenientes de uma atividade que podemos chamar de laboriosa e 

complexa. Segundo o autor supracitado, havia, no século passado, “uma certa vontade de não 

ver o que fazem os professores”, este modo de conceber o trabalho docente se devia exatamente 

a essa concepção de sacerdócio pedagógico (BRONCKART, 2009, p. 172).  

Observar um conjunto de aulas como um contexto de produção de práticas linguageiras 

permitiu-nos constatar que a compreensão da arquitetura da aula pode ser compreendida pelo 

agir didático. Esse agir materializa-se em gestos específicos, intervenções, reconfigurações, 

práticas ritualísticas e dialógicas, que emergem no interior do trabalho realizado do professor, 

a fim de facilitar a aprendizagem e aproximar os aprendizes do conhecimento.  

A Ergolinguística, através da concepção de trabalho prescrito e realizado, contribuiu 

para identificarmos os distanciamentos do métier docente, o professor desloca-se do lugar 

“daquele” que executa para aquele que produz, recria e ressignifica.  

Mas, então, o que falta no trabalho docente? Este foi um questionamento feito na parte 

introdutória do trabalho e que ainda nos instiga. Sugerimos, logo no início do trabalho, que 

faltavam especificidades do métier do professor, contudo, conseguimos aproximar ou, podemos 

dizer, diminuir os distanciamentos, pela apresentação de tipicidades da aula como trabalho 

docente, pelo reconhecimento de elementos que constituem sua arquitetura e como as ações 

didáticas acomodam o objeto de ensino. Há muito o que dizer sobre o métier docente. Nesse 

sentido, a Linguística Aplicada nos move para essa direção, enxergar o que não se dá a ver, mas 

que está dito e precisa ser reconhecido, práticas discursivas que estão nos interditos e que 

precisam ser revozeadas.  
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Conceber a aula como gênero discursivo e trabalho do professor propõe novos modos 

de compreensão do agir didático em seu contexto de produção bem como a promoção de novos 

textos que busquem desvelar a complexidade do métier docente pelo viés dialógico da 

linguagem. Os arremates finais desta pesquisa nos conduzem para a percepção de que dar 

visibilidade ao trabalho docente pelo viés dos gestos didáticos contribui diretamente para 

formação inicial de professores.  

Reconhecer a aula como seu trabalho, como um espaço discursivo permeado por gestos 

profissionais, ações didáticas que acomodem o objeto de ensino e o aproxime da realidade do 

aluno, é abordagem necessária para cursos de formação de professores. Acreditamos que os 

gestos de ensinar, recuperados nas produções reais dos trabalhadores em seu métier, podem ser 

apresentados e inseridos nos conteúdos programáticos da formação de professores como um 

modo de potencializar o agir didático nas disciplinas de práticas pedagógicas, a fim de que os 

professores, ainda em formação, tomem consciência de práticas que transformem o objeto de 

ensino em objeto efetivamente ensinando, e principalmente, se reconheça como aquele que age 

e resignifica o trabalho pela linguagem.  
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APÊNDICE A – PERGUNTAS ELABORADAS PARA A ENTREVISTA 

 

Entrevista: professor de história 

 

1. Fale sobre seu trabalho a partir do momento que estar na sala de aula. 

2. Como você geralmente introduz a aula de história? 

3. Quais estratégias você utiliza na aula para garantir a atenção do aluno para o objeto de 

ensino?  

4. O que te levou a mobilizar o discurso cômico na sala de aula? 

5. É constante você usar o discurso cômico, a ludicidade, brincadeiras? Se sim, por quê? 

6. Você utiliza exemplos de situações reais do cotidiano do aluno com frequência? Você 

os considera significativos? 

 

Professora de Biologia 

 

1. Fale sobre seu trabalho na sala de aula 

2. Como você geralmente introduz as aulas de Biologia? 

3. Quais estratégias você utiliza com mais frequência para presentificar os conteúdos da 

disciplina? 

4. Você considera que caminhar na sala, indo de encontro aos alunos, direcionando 

perguntas de forma mais direta, é uma estratégia significativa?  

5. A estratégia de fazer perguntas com lacunas, ou seja, perguntas que você já indicia a 

resposta, por exemplo, “Gente, pelo sangue a gente regula, pela quantidade de.... 

/grupos de alunos: açúcar”, introduz o aluno no processo de ensino e aprendizagem? 

O que te leva a utilizar esta estratégia? 

6. Como você lida com a carência de recursos para o ensino de biologia, como um 

laboratório ou um retroprojetor? 

 

Professor de português 

 

1. Fale sobre seu trabalho a partir do momento que estar na sala de aula. 

2. Como você geralmente introduz a aula de português? 

3. Quais estratégias você mais utiliza na aula de português para materializar o objeto de 

ensino? 

4. Como você vê a estratégia de presentificar o conteúdo a partir do contexto histórico da 

língua?  

5. Você considera significativa a estratégia de convocar os alunos pelo nome, durante a 

exposição dos conteúdos? 

 

Professor de matemática 

 

1. Como você geralmente introduz as aulas de matemática? 

2. Fale sobre seu trabalho a partir do momento que você está na sala. 

3. Você utiliza exemplos de situações reais do cotidiano do aluno, práticas concretas com 

frequência? Você os considera significativos? 

4. Quais estratégias você utiliza na aula de Matemática para materializar o objeto de 

ensino?  

5. Você considera a ludicidade/criatividade uma prática relevante na aula de matemática? 

Exemplo: jogo de dados/cartas do baralho 
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APÊNDICE B – AULA DE PORTUGUÊS: 2ª SÉRIE A – MATUTINO 

 

          ((A professora entra sala e começa a fazer a chamada)) 

138. Professora: Atenção para a chamada, por favor? 

139. Professora: Junior 

140. Júnior: Presente 

141. Professora: César? 

142. César: Estou aqui professora 

143. Professora: Queria parabenizar César, porque não tem nenhuma falta no momento. 

Daniella? 

144. César: Não está aqui não 

145. Professora: Érica, cadê Érica? 

146. Professora: Gabriel 

147. Gabriel: Presente 

148. Professora: Elisiane 

149. Professora: Íngride 

150. Íngride: Presente 

151. Professora: Isabela 

152. Isabella: presente 

153. Professora: Jamile 

154. Jamile: Estou aqui 

155. Professora: Karina 

156. Karina: Presente 

157. Professora: Larissa? 

158. Professora: Laila 

159. Laila: Presente 

160. Professora: Luís 

161. Luís: Presente 

162. Professora: Marcos? Também, quero parabenizar Marcos que não tem nenhuma falta, o 

mesmo caso, se conversasse menos, paralelamente 

163. Professora: Antônia? 

164. Antônia: Presente 

165. Professora: Melquisedeque? Se não fosse por uma falta também estaria entre aqueles lá. 

166. Professora: Natália? 

167. Natália: Presente 

168. Professora: Roberta? 

169. Roberta: Presente 

170. Professora: Rodrigo também foi por uma falta 

171. Professora: Sara? 

172. Sara: Presente 

173. Professora: Estefani? 

174. Estefani: Presente 

175. Professora: Taís 

176. Taís: Presente 

177. Professora: Vitor tem uma, Riam tem quatro 

178. Professora: Apareceu o Margarido? ((referindo-se a um aluno que havia acabado de 

chegar)). Leva a atividade. ((a professora começa a entregar atividades que iria corrigir em 

sala)) 
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179. Professor: Últimas aulas temos que estar ó...firmes e fortes. Bruno tem duas nessa unidade, 

se tivesse começado assim, né, Bruno? Oh, gente? Pronto? Bom dia para todo mundo. Tem uma 

pessoa que veio observar a aula, então vamos colaborar aí, mostrar que vocês... sabem acolher 

bem uma pessoa que chega á sala, e...Nós vamos corrigir... terminar de corrigir a atividade e 

fazer a revisão. 

180. Jamile: [Professora vou na licença aqui, viu? ] 

181. Professora: Porque a atividade é assunto de prova., né? Eu comecei falando dos advérbios, 

das preposições, ok? As proposições elas podem indicar...é.. a mesma preposição pode indicar 

situações variadas. Por exemplo, PARA aquele dia, né? O para, quais são as possibilidades do 

“para”, O que que o “para” pode significar na palavra? Se eu digo “vou pa-ra ca-sa” ou então 

eu digo, “vou tra-ba-lhar pa-ra com-prar uma casa”/ ((escrevendo na lousa)) 

182. Vitor: É para copiar professora? 

183. Professora: Não, isso aqui eu estou só retomando para não entrar de vez no...no assunto. 

Todo mundo, Ei! Eu vou recolher para dar nota, e quem não corrigir já sabe, né, por favor! Essa 

nota será somada junto a outra atividade do caderno, aquela outra avaliação também.O::h 

Rodrigo, Rodrigo, diga aqui pra mim, “vou para casa e vou trabalhar para comprar uma casa” 

o “para” aí aparece nas duas palavras com o mesmo sentido? 

184. Carla: não, não 

185. Professor: Qual o sentido de um e de outro? Vou para casa tá dando ideia de que aqui? 

186. Rodrigo: lugar 

187. Stéfani: lugar 

188. Professor: Destino, né? Então o “para” aqui está indicando destino, está indicando que 

estou deslocando de um lugar à outro...e o “para” aqui? 

189. Pedro: Possibilidade 

190. Professor: Possibilidade? 

191. Pedro: uma Possibilidade 

192. Professor: eu vou trabalhar para comprar uma casa. Eu trabalho com qual o que? 

193. Pedro: Motivo 

194. Professor: Outra palavrinha? Pense aí. 

195. João: Desejo 

196. Professor: Todo mundo tem UM na vida, que é o que? 

197. Dani: Vontade, sonho 

198. Professor: Se eu digo que, o de Natália aqui seria e formar, seria o que esse “o”? 

199. William: Objetivo. 

200. Professor: OBJETIVO, exatamente! Então, “para” aqui tá indicando objetivo, finalidade, 

oh, ok...lembre-se que a gente trabalhou, então, o que que a gente vai entender com relação à 

preposição? Que ela liga uma…palavra a outra ((ao passo que vai falando, vai topicalizando 

estas conclusões na lousa)) O que que a gente vai entender? Que ela liga uma palavra à outra 

dentro da frase, e uma mera preposição pode estabelecer sentidos diferentes, por isso que eu 

falo, a gente NÃO deve nunca analisar a palavra sozinha, solta, toda palavra só vai a::presentar 

um sentindo, uma ideia, ter um sentido em seu contexto MAior. Trabalhamos preposição, 

trabalhamos advérbios, para indicar circunstância, etc., agora nós vamos dar ...continuidade aí, 

trabalhando as con-jun-ções, revisando, né? A primeira frase que tem aí no sexto, diz o 

seguinte...não, bem, eu vou colocar uma frase diferente, aqui, “o aluno estava indisposto, o 

aluno veio à aula” ((escrevendo no quadro)), como é que transformo essas duas frases numa 

oração e tirando as repetições. Como é que eu pego estas duas orações e transformo em uma 

frase só, tirando as repetições, veja aí. “O aluno estava indisposto, o aluno veio à aula”, como 

eu faço para tirar as repetições. 

201. ((Alguns alunos tentando responder as perguntas)) 

202. Júlia: O aluno estava indisposto, mas veio à aula. 
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203. Carla: porém 

204. Professor: O aluno es-ta-va 

205. Jamile: indisposto 

206. Professor: In-dis-pos-to, mas veio à aula. Alguém falou outra palavra aí, qual foi? 

207. Carla: Porém 

208. Professor: Porém, poderíamos também usar aqui um, “porém”. Ok? Olhe bem, então, o 

que que nós fizemos aqui? nós estabelecemos uma ligação entre a primeira oração com a 

segunda oração, por meio de uma PALAVRA, e é esta que dá... e é isto aí, PSIU! Que dá 

função...Marcos, vira pra frente! Que dá a função da conjunção. Agora, qual a ideia, olha, né, 

porque, Cláudia, que você usou “mas” aqui, e não um “por isso” ou um “porque”? 

209. Natália: Por que não tinha outra em minha cabeça. 

210. Professor: Eu tenho certeza que na sua cabeça quando você foi estruturando a frase, você 

percebeu que um PORQUÊ não encaixaria aqui, "POR...QUÊ?" 

211. Claudia: Não dava sentindo a frase. 

212. Professor: Porque que esse “Mas” está dando sentindo aqui?... 

213. Caio: Porque é uma complementação. 

214. Professora: Ham? 

215. Carla: porque é uma complementação/o aluno estava indisposto, tem que ter alguma coisa 

no meio, para...(  ) “por isso”, sei lá! 

216. Caio: Não dava sentido a frase. 

217. Carla: O “porque” não daria certo. 

218. Professor: então, o que a gente vai perceber é que as palavras, como eu disse, têm um 

sentindo dentro do contexto, não é? Então, não daria certo o “porquê como você coloca, ou por 

isso, esse “porque” estaria explicando a relação que há entre a primeira com a segunda/ 

219. Carla: [o porque, o aluno estava indisposto porque ele veio a aula, e no caso, do “mais” e 

o “porém”, o aluno estava indisposto mais e:: veio a aula] 

220. Professor: Exatamente, dá ideia de contrário, e oposição, não é isso? Se ele estava 

indisposto, qual a lógica? Não ter vindo à aula, mas ele veio, por isso que usamos o mas, e este 

mas é sem o sem o “i”, porque tem muita gente que escreve o mais aí com “i”, esse i vai dar 

uma ideia de que? De soma, vai somando, vai acrescentando coisa. O que vamos perceber, 

então, é que as palavras, como eu disse, tem um sentido dentro do texto. Como você bem 

colocou, Carla, jamais poderia ser um porque, que lógica tem, o aluno estava indisposto porque 

veio a aula, quer dizer, só vem a aula se estiver indisposto? É o contrário, né? 

221. Natália: Se ele tivesse vindo a aula...ele estivesse indisposto porque veio a aula. 

222. Professor: Porque veio a aula, né? 

223. Professor: Na realidade, foi Michele? Que indicou o “porém”, alguém indicou o 

“porém”, 

224. Carla: Foi eu 

225. Professor: Carla coloca o porém, porque o porém também vai ser/ 

226. César: [Esse porque vai dá certo pra mim, professora] 

227. Professora: Ham? 

228. César: Esse porque dava certo para mim, professora. 

229. Professor: Vocês já perceberam, que César adora colocá-lo nos exemplos, lembram? 

Lembra aquele dia? É veloz como César, é bonito como César, é lento como César. É:: meu 

Deus do céu. César é o centro das atenções dele, viu, ai, ai! Porque daria certo para você aqui, 

César? 

230. César: O aluno estava indisposto porque veio a aula. 

231. Professor: Que coisa linda, que coisa bonita! A essa altura do campeonato, com um pé no 

terceiro ano, seu zé tá ali, viu, de olho em você. Então, o aluno estava indisposto, porém, mas 

veio a aula. Tá dando a ideia de contraste, olhe bem esse questão aí, o que eu peço é explicar a 
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qual a ideia que estabelece. Então, vamos lá...na primeira frase, “sei que não devo me preocupar 

tanto, sempre perco sono (  ) das provas, qual a foi a palavra que vocês completaram aí? letra 

a...letra a do sexto, ((corrigindo a atividade)). “sei que ..."Vamos lá, Marcos”, letra a do sexto. 

232.Caio: Mas 

233.Professor: Pode ser só um “mas”, Caio? 

234.Marcos: Para 

235. Professora: Sempre devo me preocupar tanto, para sempre perco o sono, Marcos? Sexta 

questão, Marcos. 

236.Marcos: para 

237.Professor: Colocou “para”? 

238.Marcos: Ué, peguei dos meninos 

239.Caio: Para sempre perco o sono, véi? 

240.Natã: Letra a da seis, marcos 

241.Professor: Letra a do sexto. 

242.Professor: Isso é bem feito, isso que dá pescar dos outros. 

243.Marcos: Não professora, eu errei, falei a questão errada. 

244. Professor: Pode ser um Mas, um Porém, contudo, entretanto, todavia, são VÁRIAS 

palavrinhas que estabelecem essa ideia aqui, oh, agora, preste atenção, não era só isso que é era 

pra fazer, não! Não era só colocar a palavra/a 

245. Caio: Dá ideia de oposição 

246. Professor: Dá ideia de oposição, exatamente! Então, esse Mas aqui, ou um Porém, 

Todavia, No entanto, Entretanto, dá ideia de oposição, qualquer outra...A ideia, vocês sabem 

que perdeu o... 

247.Caio: acento 

248. Professor: Perdeu o acento com essa reforma ortográfica ne? Aí dá ideia de 

oposição...contrário, oposição. Na LETRA B, não empreste, nem...ô! 

249. Luís: [Muito bem, coloquei “nem”, também] acertou! ((referindo-se a professora que se 

antecipou na resposta)) 

250. Grupo de alunos: risos 
251. Professor: Não empreste…alugue sua casa à estranhos, então, já dei a dica, aí! 

252. Laís: Não empreste nem alugue. 

253. Professor: Não empreste nem alugue. Esse “nem” aí, está dando ideia de que? 

254. Marcos: Negação 

255. Professor: Está negando, exatamente, mas, tá dizendo que não faça uma 

256.Grupos de alunos: nem a outra, 

257. Professor: Então, estou juntando as duas orações, dando ideia de.... soma, né? Estou 

fazendo uma coisa e outra, não faça isso nem aquilo, estou somando as duas coisas, a ideia aqui 

é de adição 

258.Luís: Adição? 

259. Professor: Pegue seu exercício, quem vier. Esse nem pode dá ideia de alternância ou de 

adição. Oh Ravane, Ravane não, Jéssica, pegue aí, seu...seu...pegue aí seu exercício, 

260.Jéssica: Eu não trouxe, não! 

261. Professor: Quem vier o exercício sem corrigir, estou dando oportunidade para corrigirem, 

quem vier com o exercício sem corrigir... para não perder nota. A outra...letra c, do outro lado, 

aí! Não se atrase, o ônibus passa pontualmente no horário combinado. 

262.Luís: Pois 

263.Laís: pois 

264.Marcos: pois 

265. Professor: Pode ser o Pois. Que outra palavrinha, alguém completou aí? Qual seria a outra 

possibilidade? Além do pois? 
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266. Antônia: Porque também daria certo, porque o ônibus passa pontualmente no horário 

combinado. 

267.Professor: Com certeza. Esse “porque” seria como Antônia? Junto ou separado? 

268.Antônia: Eu acho que é junto. 

269.Natália:(eu nunca entendo esse negócio) 

270.Professor: Com cer-te-za é junto. 

271.Natália: Por que professora? / 

272.Antônia: Porque separado é início de frase. 

273.Natália: Ei professora, por que? 

274. Professor: Toda vez que o porque tiver dando resposta, dá uma explicação, uma 

justificativa, ele é junto, sem acento, nós temos Porque, junto e sem acento. Que é o caso do 

Porquê com... quando ela se se torna uma palavra substantivada, se eu digo assim, “eu quero 

saber o porquê da sua dúvida? Entendeu? Então, ela quer saber O porquê da sua dúvida”, ela 

vai ser grafada assim, oh.. toda vez... toda vez..((escrevendo na lousa)) 

275. Antônia: Eu nunca sei o Por quê com acento. 

276. Caio: Não vai mudar nada! 

277. Professor: Toda vez que vier...isso a gente já trabalhou na primeira unidade. 

278. Marcos: Mas é desnecessário. 

279. Professor: É desnecessário, né? 

280. Marcos: não deveria ser o “porque” normal? 

281. Professor: Deveria gente, mas... nós...eu já falei para vocês aqui, que as questões da língua 

portuguesa, com relação as palavras, a organização dessas palavras, porque uma se escreve com 

z outra com s, as duas tem o mesmo som, entendeu? Etc. isso... isso são questões arbitrárias, 

estabeleceram ASSIM para vocês. Muito disso veio do latim, vocês sabem que a nossa língua 

originou do latim, muitas situações já vieram de lá, outras foram mudando aí ao longo dos ...dos 

tempos, né, caio? A ideia já mudou o acento.... já tirou o acento, isso depende de quem? Das 

PESSOAS que...que estudam essa língua (  ). E vocês sabiam que quem faz a mudança na 

ortografia de uma país, é o governo? É o governo. Entendeu? Olha só para vocês terem uma 

ideia, né, mais ...mais ou menos na metade ...do século XX, houve uma mudança aqui, houve 

uma mudança na ortografia da língua portuguesa aqui no Brasil, não foi essa, essa de agora, 

que essa ...essa de agora envolveu todos os países que falam a língua estrangeira..... Língua 

portuguesa, mas nessa... mais ou menos da década de...meados...como é que é.…no final de 50 

e início de 67, houve uma mudança na língua portuguesa, e aí, uma delas era para tirar o H do 

das palavras, só para vocês terem uma ideia como político interfere, tudo eles interferem, né? 

Era pra tirar o H do meio das palavras, mas não, mas não um H que formava dígrafo não, nh, 

lh, ch, esse caso, não, era quando o H era sozinho, que ele não tem som, não é? Um h por 

exemplo de/ 

282. Caio: [Helicóptero] 

283. Professor: De farmácia. Não, aí é no início, estou falando quando ele vinha no meio, no 

início, deixou. Farmácia, como escrevia farmácia? 

284. Carla: Ph 

285. Professor: Ph, não é? Tinha um som de F. Então, era assim, oh! ((Escrevendo no quadro)). 

Certo? Então, a ideia... a mudança é para tirar essa combinação, ph... o H sairia. Bahia também 

estava no meio, oh...Bahia tinha H, Paraíba também estava no meio, Paraíba, era escrito assim, 

o estado da paraíba, era desse jeito. Outras palavras da língua Portuguesa que tinha essa questão 

do H no meio. Resultado. Tinha um político lá da Bahia, né Marcos, da Bahia, muito forte, na 

minha Bahia ninguém mexe! Tiraram o Ph de Farmácia, tiraram de Paraíba, provavelmente 

Paraíba não tinha um político forte lá para poder...para defender. Então, é uma questão PO-LÍ-

TI-CA. São os políticos, o poder, o poder público, certo? Por isso que Bahia escreve com H até 
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hoje, e as palavras derivadas de Bahia não escreve com H, baiano, baianês, baianidade vocês 

não veem escrito com H, porque/ 

286.Riam: Por que professora, eu estava na licença, eu não peguei a explicação, não! 

287.Professor: Por que o que? 

288.Riam: Bahia com H, eu perdi a explicação. 

289.Professor: Tá vendo o que dá perder as coisas. 

290.Riam: Tá vendo? Tá vendo? 

291. Professor: Bahia é com H, eu terminei de falar, são os políticos que interferem na 

ortografia daquele país, e aqui no Brasil, no século XX...em meados do século XX, teve uma 

reforma da ortografia, e aí decidiram que o H no meio das palavras era para ser retirado, só que 

no meio da comissão lá que ia fazer isso, tinha um político baiano muito forte, ele falou: “pode 

tirar o H de todas as palavras, mas da Bahia, na minha Bahia ninguém mexe”. 

292. Riam: Bahia sem H fica feio demais. 

293. Professor: Não gente, isso é arbitrário, isso é imposto, e a gente como falantes, usuários 

da língua portuguesa tem que adequar, pronto, continuando aí, sim, esse “Pois”, aqui dá ideia 

de que aqui? Antônia? Pois, dá ideia de que aqui? Está estabelecendo o quê? Que relação entre 

a primeira e a segunda? Não se atrase, pois/ 

294.Antônia: [explicação] 

295. Professor: Explicação, justificativa, explicação, pois e porque, não, é? Normalmente 

estabelece essa ideia na frase. 

296. Professor: O outro... o sinal tocou, os alunos saíram da sala. Qual foi a palavra que vocês 

usaram aí? 

297.Riam: Por isso, junto ou separado? 

298.Professor: Por o quê? 

299.Grupo de alunos: Por isso 

300.Marcos: Muito bem, neguinho! 

301.Riam: Por isso, dá ideia de que mesmo? 

302.Professor: explicação, justificativa, Bruno, cadê sua folha, Bruno? 

303.Bruno: Não sei, não tá com a senhora, não? 

304. Professor: Bem... e o por isso, gente? Está estabelecendo que relação entre a primeira 

oração e a segunda? 

305. Riam: Conclusão 

306. Professor: oi? 

307. Riam: Conclusão. 

308. Professor: conclusão. A ideia de explicação, na primeira, né? e o pois, ideia de conclusão, 

a conclusão que alguém chega, de (  ) os alunos terem saído, porque o sinal tocou, ideia de 

conclusão. Na:: letra E, você vai parar de comer ou... 

309. Grupos de alunos: ou quer passar mal. 

310. Professor: então, o que que vai acontecer? Se a pessoa continuar comendo, ela vai passar 

mal, ela passa mal, para ela não passar mal tem que parar de comer, ou uma coisa ou outra, 

então, esse “ou” vai dar ideia de quê? Vai dar ideia de que? 

311. Riam: Adição 

312. Professor: Adição? É uma coisa ou outra, não estar somando as duas coisas, não parar de 

comer é uma coisa, passar mal é outra, vai dar ideia de que? E aí? Quando pode ser uma coisa 

ou outra? 

313. Natália: Pode ser uma coisa ou outra. 

314. Professor: É o que? Uma alternância. Dá ideia de uma alternância. Muito bem! Bem, 

agora, no sétimo, a última questão. 

315. Marcos: A última, tia! 
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316. Professor: Já trabalhamos o oitavo, o sétimo, ainda não. Vamos retomar aí. As interjeições 

vão estabelecer uma ideia de sentimentos, emoção, não é? Uma sensação que...que a gente tem 

frente a alguma sensação, alguma situação que se apresente. E aí, são pequenas palavrinhas, né, 

que são carregadas de sentimentos. Então, na primeira, aí, a plateia gritou para o sanfoneiro: 

“você toca muito bem”! Qual seria a palavra para substituir “toca muito bem”? 

317. Riam: Eu coloquei parabéns. 

318. Professor: Parabéns? Quem colocou outra palavra, aí? 

319. Marcos: Aniversario, é? 

320. Professor: Bravo! Parabéns! 

321.  ((O sinal para o intervalo bate e a professora sai da sala)) 
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APÊNDICE C – AULA DE MATEMÁTICA: 2° ANO B – VESPERTINO 

 

154. Professor: Hoje vocês têm visita, já perceberam, né? ((A professora inicia a aula fazendo 

comentários em relação ao pesquisador)). Nós falamos sobre probabilidade, não é? O nome já 

fala, probabilidade, não é uma coisa certa, o exemplo que nós usamos aqui, que é jogar dado. 

Se sair um número menor do que 1 ela o que? Ela é o que? Quais são os números? 1-2-3-4-5-

6. 

155. Nágila: O que? 

156. Professor: Como é que chama esse conjunto aqui? Que nós falamos semana passada e que 

ninguém tava prestando atenção em nada .... 

157. Mariana: Eu não tava aqui, não. 

158. Wesley: Como chama o conjunto? 

159. Professor Espaço amostral, espaço amostral, são os elementos da parte do dado, aí eu 

perguntei pra vocês, qual a probabilidade de sair um número menor que 1? 

160. Jane: Não tem possibilidade 

161. Professor: Nenhuma, então essa aí é uma probabilidade que não existe. Porém, qual a 

probabilidade de sair um número menor do que sete? 

162. Mariana: De um a seis 

163. William: De uma a seis. 

164. Professora: Então, isso aqui/ 

165. Nayla: [Ei professora, você falou espaço de que?] 

166. Professor: Espaço amostral. 

167. Mariana: Parece que vai chover! 

168. Professor: Tá parecendo que vai chover, né? A probabilidade é cinquenta por cento de 

chuva, nós não temos a certeza de cem por cento de chuva, né? Vocês já perceberam que na 

probabilidade de chuva nunca se falou de cem por cento. Esta probabilidade aqui, oh, é cem por 

cento certeza, porque todos os números são menores que sete, é uma probabilidade, quando 

sai...nós temos aqui, seis elementos, não é? Então a probabilidade de sair um elemento maior 

que sete é seis em seis. Simplificando, seis por seis, dá o que? hein? ...seis dividido por seis? 

169. Ana: um. 

170. Professor: Seis divido por seis. Quando é um a probabilidade é certa, quando é zero, a 

probabilidade é incerta. Agora, qual a probabilidade…isso aqui é só revisão, viu? Que isso eu 

já falei semana passada. Qual a probabilidade de sair um número...par? 

171. João: Três 

172. Maria: três 

173. Professor: Três em quanto? 

174. Maria: 6 

175. Professor: Três em seis. Em porcentagem isso daqui é igual a quanto, metade de cinquenta 

por cento, metade de cinquenta por cento, Luís Eduardo e Marcos, por favor, vocês já entram 

na sala conversando. Qual a probabilidade de sair um número/ 

176.Mariana: [Minha probabilidade estava certa] ((começa a chover)) 

177.Professor: Qual a probabilidade de sair um número maior do que quatro? 

178.Rafaela: maior do que quatro, três 

179.William: Duas, duas 

180.Grupo de alunos: Duas e seis 

181.Professor: Duas e seis. Qual é a porcentagem? 

182.William: Vai dá vinte e cinco por cento. 

183.Rafaela: vinte por cento 

184.William: Pode colocar professora, eu garanto. 
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185.Professor: Eu vou multiplicar dois vezes seis/ 

186.Nágila: [fecha a janela] 

187. Professor: Eu vou multiplicar dois por seis, dois divido por seis e multiplicar por cem.  

Dois dividido por seis? 

188.Sirlene: Três 

189.Professor: dois dividido por seis? 

190.Rafaela: Três 

191. Professor: Eu tenho... eu tenho dois pincéis, eu tenho três pessoas, quantos pincéis vou 

dar para cada um? Dois divido por seis? Quanto que é dois dividido por seis? 

192.Rafaela: Nenhum 

193.Professor: Vinte dividido por seis? 

194.Sirlene: Três 

195.Professor: Três vezes seis? 

196.Grupo de alunos: Dezoito 

197. Professor: Dezoito. Isso aqui é o que? É um dízima...periódica, agora eu vou multiplicar 

por cem, e tem a porcentagem, quando eu multiplico isso aqui por cem, a vírgula vai para onde? 

198.Cristiane: Pra depois 

199. Professor: Vocês sabem tanto e conversando, né? Eu pergunto dois dividido por três e 

eu já disse para vocês que eu não estou perdendo nada. Trinta e três, e posso arredondar pra 

quanto? Isso aqui que nós chamamos de probabilidade ou possibilidade. Se eu jogo duas 

moedas, quais são os elementos que podem sair? Duas moedas. 

200. Rafaela: Coroa, coroa, cara e cara, e cara. 

201. Professor: vou colocar aqui...ou então CA, CO, tanto faz. Se eu jogo as duas moedas, 

existem as possibilidades de sair, cara e cara, né? 

202. Grupos de alunos: coroa e coroa, 

203. Professor: coroa e coroa 

204. Grupos de alunos: cara e coroa. 

205. Professor: cara e coroa, coroa e cara, né? Que mais?  Quantos elementos nós temos? 

206. Grupos de alunos: Quatro 

207. Professor: No espaço amostral, eu posso colocar a letra S, para não atrapalhar meu evento. 

Qual a probabilidade de sair número par? É um evento. Qual a probabilidade de sair um número 

maior de quatro? Também são chamados de eventos, são subconjuntos de um conjunto grande 

aqui, são chamados de eventos, eventos A, evento 1. Aqui, se eu tenho duas moedas, cada 

moeda tem duas faces, eu não preciso estar determinando os elementos (  ), só a probabilidade, 

então, se eu tenho (  ), minha moeda tem duas faces, e eu tenho duas moedas, duas vezes duas, 

quatro, se eu jogar cinco moedas? 

208. Sirlene: Se jogar cinco moedas, pode fazer a mesma coisa. 

209. Professor: Se eu só quero o...a quantidade de elementos do espaço amostral, se você estiver 

fazendo uma prova do Enem, prova concurso qualquer, ou seleção qualquer uma, se não pedir 

para você determinar, você pode fazer o cálculo, sem precisar determinar o espaço amostral, a 

moeda não tem duas faces, cada um? Não são cinco moedas? 

210. Cristiane: trinta e... 

211. William: vai Cristiane: 

212. Cristiane: Trinta e dois. 

213. Professora: Trinta e dois, trinta e dois elementos. E se sair a probabilidade de sair cara em 

todos os elementos, depois você joga 5 moedas o restante vai sair o que? Cara e coroa, se você 

não souber cinco coroas ou cinco caras, cara e coroa, coroa, cara. Pode ser o contrário, mas aqui 

existe a possibilidade de sair pelo ou menos uma cara, aqui, se perguntar, qual a probabilidade 

de sair uma cara. Na página 272…eu falei pra vocês, na próxima aula, tragam o livro! Livro? 

Livro? Você trouxe o livro? A muleta trem três números, qual é o número de elementos do 
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espaço amostral, quais são os elementos do espaço amostral, se eu perguntar na sala aqui, 

quantos alunos estão nessa sala aqui, agora? Se eu pergunto dezessete alunos é o número de 

elementos do espaço amostral, qual a probabilidade de acerto de cada questão? Uma atividade 

de cinco questões, tem dezessete alunos, tem probabilidade de todos acertarem as cinco 

questões, mas se 12 alunos acertaram três questões, cinco alunos acertaram todas, qual a 

probabilidade de acerto de treze questões? Doze em dezessete, das questões, se eu perguntasse 

das questões, qual foi a probabilidade? Tem cinco acertou cinco por cento, e três dividido por 

cinco, quando eu pergunto questões, a quantidade de acerto das questões, quantos alunos, a 

probabilidade de acerto, é doze em dezessete. Agora, se eu quero saber a probabilidade da 

passagem de ano para recuperação, eu tenho, tenho vinte e quatro alunos, dez em vinte e quatro. 

Qual a probabilidade de serem aprovados, sem recuperação, qual a probabilidade de serem 

aprovados? Mas eu tenho a probabilidade, eles vão para a recuperação e serão aprovados. A 

gente faz uma análise. Aliás, igual o tempo, a gente faz previsões. Aqui não, eu tenho dezessete 

alunos, estou trabalhando com dezessete. Quando se joga dois dados... quando se joga dois 

dados, eu tinha vários dados, sumiram, comprei justamente para aula de hoje. Quando eu jogo 

dois dados, vocês já sabem que os dados têm, no livro de vocês, cada dado tem seis elementos 

dois dados, eu tenho trinta e seis elementos, como que eu vou determinar esses elementos, eu 

joguei o dado dois, saiu o número. Vou colocar na ordem, não vou colocar todos, não! 

((escrevendo na lousa)). Na página 266. Então, olha, eu tenho seis números...aqui seis 

elementos. Se eu pergunto a vocês, qual a probabilidade de sair a soma sete, vocês vão que ter 

de determinar todos os elementos, todos os trinta e seis elementos, não, qual a probabilidade de 

sair a soma sete, aqui? Hum? Mas tá faltando o dois, tá faltando o três. ((a professora espera os 

alunos responderem à questão)). A pergunta agora, qual a probabilidade de sair a soma seis? 

Eu joguei os dois dados, somei, a soma deu seis, quantos elementos? 

214.Maria: Como assim professora? Não entendi, não! 

215. Professor: Eu joguei esses dados sai esses números aqui, se eu pegar dois números desses 

e somar, onde é que eu vou encontrar seis? Se eu somar um mais cinco, não dá seis? 

216. Rafaella: ahh 

217. Grupo de alunos: três mais três, 

218. Professor: Três mais três. Qual o espaço amostral? 

219. Rafaella: Trinta e seis 

220. Professor: Isso porque em forma de fração 

221. Maria: Por que não poderia ser todo? 

222. William: Por que é multiplicado 

223. Professor: Porque é multiplicado. Um e dois, um e três, um e quatro, 1 e 5 

224. Rafaela: Eu falo assim, professora, porque não poderia ser, por que não poderia ser? 

225. Professor: Se eu jogo o dado uma vez só, ele sai um e um, um e seis, quando você joga o 

dado várias vezes, tem a possibilidade de sair todos esses números aqui. Qual é a probabilidade 

de sair soma doze? 

226. Maria: um 

227. Professor: Tem a probabilidade de sair um número maior que doze? 

228. Grupo de alunos: Não 

229. Professora: Qual a probabilidade de sair números iguais? 

230. Rafaela: Dá cinco, professora 

231. Professora: Então, tem quantos? 

232. Professora: Trinta e seis dividido por seis dão seis? A gente só trabalha probabilidade com 

dado? 

233. William: Não 

234. Professora: Tem uma urna com várias bolas, tem também... 

235. Maria: O baralho 
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236. Professor: Tem do baralho. E se a gente jogar uma moeda e um dado vai sair o que? E se 

eu jogar o dado e a moeda, vai dá o que os dois? 

237. Maria: Um vai dar cara ou coroa 

238. Professor: Quantos elementos tem esse espaço amostral? Quantos elementos tem? Dois 

das moedas e seis do dado. Quando a gente trabalha, quando a gente trabalha, análises 

combinatórias, trabalhamos com princípios multiplicativos, alguns elementos usamos a divisão. 

É a mesma coisa, quando a gente vai para algum lugar, a gente escolhe uma roupa pra vestir, 

né, se eu tenho lá no guarda roupa, três calças, quatro blusas, dois sapatos...eu escolho umas 

das calças, depois eu vou escolher...escolhi uma em três, não foi? Escolho uma das blusas para 

combinar com a calça, e escolho uma sandália.  

239. Maria: Isso aí a gente pode utilizar professora? 

240. Professor: Isso aqui é um princípio multiplicativo, porque das três, eu escolho uma das 

três, se eu tenho uma calça, azul, branca e preta; tem as blusas: verde, rosa, marrom e, uma letra 

diferente... lilás. Eu posso escolher essa calça aqui, oh, com todas essas...eu posso escolher a 

calça branca com todas essas, eu posso...aqui é separado, eu posso escolher a sandália ou sapato, 

sandália ou sapato, o preto é sapato, para não misturar. 

241.Rafaela: Professora, vou na licença.  

242. Professor: Eu posso ir com todos, três, quatro, dois. Três vezes quatro, doze, vezes duas, 

vinte e quatro. Aí chama-se combinação, principio aditivo. Você chega aqui na sala por 

exemplo, o que chegou primeiro, tem possibilidade de escolher qualquer um dos cinco lugares, 

não é? O quarto.. o quarto, só tem quatro lugares para escolher, a terceira pessoa, só tem três, a 

última não tem opção, cinco vezes quatro, vinte vezes três, sessenta vezes dois, vezes um, cento 

e vinte, cento e vinte maneiras do local pra sentar....a mesma coisa, você chega na sorveteria 

você tem várias opções, e lá você faz combinação, você chega no restaurante, numa lanchonete, 

fazer o lanche, você tem salgados, um suco, uma refrigerante, você tem as opções, isso aí é 

combinação, que está atrelada a probabilidade, está! Quando a gente faz o jogo da Mega sena, 

eu disse a você, que a chance de ganhar é muito pequena, a probabilidade de ganhar é pequena, 

mas a possibilidade de escolha é sessenta números, são muitas pessoas que fazem, mas o 

primeiro número para você escolher, você tem cinquenta e nove, você tem agora cinquenta e 

oito. Você pode marcar dez números, se você pode escolher sessenta, você tem seis, quando 

você vai escolher, você tem cinquenta e nove, você tem agora cinquenta e oito. O que você faz, 

você pega isso aqui e multiplica, multiplica esse número aí. Faz a continha aí na calculadora. 

243.Maria: Faz uma conta aí. 

244. Professor: Deu certo aí na calculadora? Dita aí 

245. Rafaela: você separa aqui, milhar, milhões, 36 bilhões. Uma maneira que você tem de 

escolher os números. Então a probabilidade, a chance é pequena, ninguém ganha, acumula, né? 

Mesmo se você tiver várias cartelas, você não ganha. 

246. Professor: Quem não está com o livro, copie e responda, por favor, viu? 

247. ((A professora senta em sua mesa para esperar os alunos copiarem)). A professora preenche 

toda a lousa com exercícios. 

248. Professor: Vou fazer a chamada, Aline? 

249. Aline: presente 

250. Professor: Lucas 

251. Lucas: Presente 

252. Professor: Luís Eduardo? Maria? 

253. Maria: Presente 

254. Professor: Mateus 

255. Mateus: Presente 

256. Professora: Rafaela 

257. Rafaela: Presente 
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258. Professora: Sirlene 

259. Sirlene: Presente 

260. Professor: Tarsis? 

261. Tarsis: Presente 

262. Professora: Wesley 

263. Wesley: Oi 

264. Professora: William 

265. Wiliam: Aqui 

266.  Professora: Wedsom? 

267. Wedsom: Presente 

268. Professor: Williane 

269. Williane: Presente 

270. Professor: Pronto? Terminaram? Terminou de responder? Podemos corrigir? ((A 

professora direciona sua atenção apenas aos alunos sentados na frente)) Pronto? Terminaram? 

Vamos corrigir? Qual a probabilidade oficial se retirar uma carta de baralho? 

271.  Nágila: Professora, esse três, é de duas maneiras, é? 

272. Professora: Para escolher o primeiro prêmio, tem quantos cavalos? Chegou um em 

primeiro lugar (  ). É a mesma coisa do comprimento das mãos, do aperto de mão, das cadeiras, 

como exemplo. 

273. Professor: Vocês não sabem o que é silencio, não, gente? Vocês estão conversando 

demais! Copiem a atividade! 

274. William:55 cartas, obteve uma carta de copas 

275. Maria: Eu multipliquei e deu treze e cinquenta e cinco. 

276. Professor: Treze e cinquenta e duas. E as de copas? 

277. Maria: Uma e cinquenta e duas. Uma carta 

278. Professor: Multiplicar por cem, saiu uma carta de ais, uma em treze, e as de copas, uma 

em cinquenta e duas. 

279. Maria: Uma três vermelha. 

280. Professor: Porque tem três vermelhas no baralho? 

281. Maria: Por isso que eu não estou acertando, eu não sei jogar baralho. Como é que é uma 

carta de três? 

282. Professor: Cadê o baralho? Pega o baralho pra mim... semana passada eu peguei o baralho 

aqui e mostrei. 

283. Professor: Essa é a espada, tem treze cartas dessa aqui, treze de paus e treze de copas, 

juntando todas as cartas, vão dá 52 cartas. 

284. Maria: Ah, entendi! 

285. Professor: Entendeu? Quando você retira uma carta de copas, você retira treze cartas de 

copas, os ais são quatro. Aqui, ó! Quantos são os números de quatro algarismo? É formado por 

quatro algarismo. 

286. Nágila: é:: Mil  

287. Professor: Mil? Quantos algarismos que eu formo todos os números?  

288.  Cristiane: Quatro  

289. Professor: Não. São dez números, ó!  

290.  Maria: Ah..é!! 

291. Professor: São dez números. Eu tenho aqui um número formado de quatro algarismos, 

pode ser quatro mil, quatro mil e um, começa com mil. Para eu escrever... pra eu escrever o 

primeiro número, aqui, eu tenho quantos algarismos?  

292.  Cristiane: Nove...nove não, oito. 

293.  São dez, dois, quatro seis, oito, nove, dez. Eu posso escolher nove? Por que que eu posso 

escolher nove? porque não se começa número com zero. Agora pra eu escolher o segundo 
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número, eu tenho dez algarismos, eu posso escolher qualquer um deles, para eu escolher o 

terceiro, eu também tenho dez tb, eu posso escolher, também. Multiplica agora isso aí! São 

nove números ((a professora bate na lousa para exigir a atenção dos alunos)) dez vezes dez, mil 

vezes nove? 

294. Grupo de alunos: ((tentam calcular o resultado)) 

295. Professor: São nove números formando de nove algarismos. E esse aqui, qual resposta? 

Tem dozes cavalos participando da corrida, só tem dois prêmios, primeiro e segundo lugar, pra 

escolher um dos cavalos para ganhar o primeiro prêmio, tem doze cavalos, não é?  Então, olha, 

para escolher o primeiro cavalo, tem doze cavalos, pra o escolher o segundo, sobraram onze, e 

os outros não vão ganhar, só quem vai ganhar o primeiro prêmio é o primeiro lugar e o segundo, 

então, aqui ó, doze vezes onze, multiplicando doze vezes onze, dá quanto? 

296.  Maria: cento e trinta e dois.  

297. Professor: CEN-TO E TRINTA E DO-IS ((copiando na lousa)) 

298. William: eu falei que era quanto? 

299. Professor: Eu entendi você falando trinta e dois. Eu entendi você falar trinta e dois. E aqui? 

E os apertos de mão? 

300.  Nágila: Três apertos de mãos. Eu acho que é três.  

301.  Rafaela: Porque é três? 

302.  Professor: não sei, eu também quero entender. É só você usar quatro pessoas. Maria, Ana, 

José e Lúcia. ((Ilustrando a partir de esquemas na lousa)) Maria aperta a mão de quem?  

303.Rafaela: De Ana, Júlia e de Lucia.  

304. Professor: Ana, Júlia e Lucia. São três, não é? Três. Ana aperta quantas mãos? Mais dois. 

De João e Lúcia, mais dois, e j? Só o L. mais um, então dá quanto?  

305. Maria: Três 

306. Professor: É só você colocar as letras ou números, tanto faz. Foram 4 pessoas, quatro 

números. Quinta feira, de hoje á oito é o teste, viu? Dia oito é a prova de matemática. Se tiver 

algum professor que estiver precisando fazer alguma atividade de revisão. A atividade 

avaliativa vale 2 pontos. 

((o sinal bate e a professora sai da sala)) 
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APÊNDICE D – AULA DE HISTÓRIA: 3° ANO A  – VESPERTINO 

 

1. Professor: Vamos lá, brother! Vamos lá senhores, vamos lá, brother, sente-se aí, por favor, 

nossos colegas ali, também! Vamos lá, pessoas. 

Cauã: Pode começar aí, só vou guardar aqui. ((a aluna guarda algumas coisas que estava 

vendendo em sala)) 

7. Professor: Vamos lá, “broide”. Gente, a;a hoje, nós vamos passar alguns anúncios. A prova 

de vocês vai começar dia primeiro, nosso teste seria na última semana de novembro, não é isso?  

Isso aí vai mexer um pouco com nosso calendário, em tese seria de hoje a quinze dias, só que 

de hoje a quinze dias já é a prova mesmo, dia primeiro vai ser na sexta feira. Nós vamos ter que 

antecipar algumas coisas. HOJE é a nossa última aula de história. 

8. Grupos de alunos: o::beleza. 

9. Paulo: ah não, chega assim, chega na hora não fala nada, não faz uma festa, nem nada, são 

três anos! 

10. Paulo: Ah não.. 

11. Professor: Semana que vem, nós vamos fazer o nosso teste, eu pretendo entregar no 

mesmo dia, próximo encontro já é a prova mesmo. Ok? Aula nos modelos de aula.... 

12. Grupos de alunos: (somando os pontos das atividades) 

13. Professor: nosso teste ele vale 4 pontos. 

14. Cauã: Meu De::eus 

15. Paulo: Armaria! 

16. Professor: Dez questões, sem consulta. 

17. Mariana: Pelo amo::r de Deus. 

18. Professor: Individual 

19. Paulo: Cê matou, enterrou, tirou de novo e matou duas vezes. 

20. Professor: O assunto é um só, ditadura militar, então, não tem, tem segredo, não! Nós 

vamos concluir esse assunto nessa...nessa segunda aula, na terceira aula, nós vamos passar 

atividades relacionados ao teste, então assim, tu...tu respondendo isso já está entre “aspas” 

respondendo o teste. Certo? Aí eu quero ver aqui, se vai ter algum “animal” aqui que vai tirar 

nota baixa vai conseguir responder o teste? Vish” tem visita! ((referindo-se à pesquisadora)) 

21. Grupos de alunos: a:: 

22. Professor: Eu quero ver aqui algum aluno com capacidades cognitivas de alcançar a média 

da escola. 

23. Grupo de alunos: a::h 

24. Professor: Então, tá, vamos dar início. Senhores, peguem o livro, peguem os cadernos, por 

favor, ditadura militar, peguem os cadernos. Na última aula, falamos sobre os Ais, não foi? AIs 

1, AIs 2, AIs 3, AIs 4... 

25. Cauã: Faltou o quatro e o cinco. 

26. Professor: faltou o quatro e o cinco? Vamos terminar os “ais”! 

27. Cauã: Faltou os “ais” cinco. 

28. Carla: É que página, professor? 

29. Natália: O senhor não entregou o teste ainda. 

30. Nicole: Ei professor, no Enem, caiu todos os assuntos que o senhor passou em história, 

ditadura militar. 

31. Professor: Eu sabia, sabia! 

32. Nicole: Tava “ti::nino” lá! Minha nota foi boa por causa de história. 

33. Paulo: Professor, que página? 
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34. Professor: Vou olhar agora, eu não tenho livro, não... cadê, velho? Ó qui, ditaduras 

militares na américa latina, página 174, capitulo 10, senhores, este capitulo dez é assunto da 

nossa prova, viu? não...assunto do teste. 

35. Cauã: Esse teste vai ser que dia? 

36. Professor: De hoje à oito. 

37. Cauã: Ué professor, se as aulas vão acabar em janeiro, como hoje é a última aula? 

38. Professor: Aula, aula... Aula teórica. Expositivo. Vamos lá, senhores, AIS 5. ((O professor 

caminha na sala)). Temos aqui três características do AIS cinco, certo? Primeira característica, 

fortalecer a censura, a censura já existia, ok? Mas, agora ela fica mais acirrada, mais forte. 

Senhores, o que é censura? ((o professor esquematiza no quadro características do A5)). 

39. Cauã: É você é....tirar a liberdade da pessoa expor, alguma coisa, mais ou menos. 

40. Professor: é:: expor ou ver. 

41. Leila: ou também pode ser algo...algo muito impróprio para sociedade. 

42. Professor: Ou para determinada faixa etária 

43. Leila: Proibir a pessoa de exercer a liberdade, tanto de ver, como ouvir, como fazer... 

44. Professor: BELEza! Pra quem gosta de assistir, televisão, TV aberta/ de vez em quando 

passa uns filmes e aparece em baixo, não é isso? Censura livre, quer dizer o quê? Qualquer 

“mané” pode assistir aquele negoss, né? Censura de 16 anos... 

45. Marcos: já começa a ficar mais massa. 

46. Natã: Qualquer uma pode assistir. 

47. Professor: Aí você vai ver que o filme começa a ficar bom. A censura de 18 anos, o filme 

começa a ficar mais ma::ssa... não tem como ser ruim! Vai ter uma perna voando... vai ter um 

olho saindo pelo nariz, vai ter um negoss diferente. 

48. Natã: Censura livre? 

49. Professor: Censura livre é mais pra criança, mais comédia, aquele negoss assim, todo 

mundo assiste. Pra vocês terem ideia, nós temos aqui o festival da música estudantil, que é o 

“face”...você participou, não foi? ((dirigindo-se à um aluno)) 

50. Leandro: Não participei, não! 

51. Professor: Porque, velho? 

52. Leandro: Depressão! 

53. Professor: faz uma música de “corno”, moss”, larga de bestagem! 

54. Grupo de alunos: ((risos)) 

55. Professor: Depressão dá dinheiro, velho! 

56. Natália: Ano passado ele fez, só...que/ não tinha tema, 

57. Leandro: tinha tema. 

58. Natália: Tinha tema, mas parecia que não tinha tema. Era sobre corrupção. E, a dele que 

era bonita, toda romântica, o povo não deu ousadia. 

59. Leandro: Me “saquenearam”! 

60. Professor: Se fosse na ditadura militar, você teria que cantar essa música para um 

funcionário do governo, e esse funcionário do governo ia dizer, olha só, velho! Se você poderia 

lançar essa música ou não, MESmo sendo um festival de canção estudantil. Certo? Muitos 

artistas colocavam duplo sentido, não duplo sentido numa questão pejorativo, como hoje tem 

dia. Mas que traz uma mensagem 

61. Paulo: Aquela música “debaixo dos caracóis”. 

62. Professor: “debaixo dos caracóis”, que você pensa... 

63. Paulo: aquela mulher. 

64. Professor: Que você pensa que “Robertão” está fazendo para aquela, né? Aquela mulher 

que está com aquelas “madeixas”, mas era Caetano lá, como você faz uma música debaixo dos 

caracóis dos seus cabelos, e olha Caetano lá! Mas, enfim, faz parte! 
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65. Professor: PERMITE A SUSPENSÃO DE DIREITOS. ((Direciona ao quadro para 

mostrar a segunda característica)). Senhores, quando é que a pessoa vai presa no Brasil? 

Juridicamente falando. 

66. Mariana: quando faz algo ilegal. 

67. Professor: Não necessariamente. 

68. Inácio: Quando for pego em flagrante. 

69. Professor: Se você for pego em flagrante, mas aí no final do julgamento ou prisão 

preventiva. Que eu saiba são só estes três. Se tiver mais, eu desconheço. Se os senhores um dia 

cometerem um crime, corre, velho! Independente se você está certo ou errado. Ó linha no bico! 

Se te pegarem no ato, CADEIA! 

70. João: Mas depois de 24 horas não vale mais. 

71. Professor: Porque passou o flagrante. Tá sabe::ndo, hein?!((direcionando para a aluna)). 

Se você for pego em flagrante, julgado culpado ou prisão preventiva…certo? Nesta época aqui, 

se você fosse considerado inimigo da pátria, vamos colocar assim entre parênteses, não era 

necessário flagrante ou julgamento, cadeia, era cadeia. Muitos direitos eram suspensos, nesse 

caso aí. E se você fosse político? Porventura, a sua ideologia, a sua pregação e a sua fala, não 

tivesse em consonância com a ditadura militar, tava simples demais“ Ei velho! A partir de hoje, 

você não é político mais não”, “Ah, mas fulano voltou em mim”. Problema SEU e de fulano. 

“Você foi abrir a boca demais”. E aí rola uma questão curiosa. Ontem, eu estava pesquisando 

na internet, preparando a aula de vocês, tem uma galera fazendo passeata defendo a volta da 

ditadura militar. 

72. Grupos de alunos: Me::u Deus”, povo doido! 

73. Professor: É sério, defendendo mesmo, porque dizendo eles que o Brasil PROsperou na 

ditadura militar. Pra entrar nesse assunto, eu pergunto aos senhores, o que é prosperar? 

74. Cauâ: Seria crescer? 

75. Professor: O que é crescer? 

76. Gabi: É avançar, ir além. 

77. Grupo de alunos: risos 

78. Professor: Nós enquanto turma, nós enquanto 3°ano AV, estamos trabalhando juntos, só 

que.... Eu crio determinadas artimanhas que o benefício do trabalho vai todo pra mim, eu vou 

ficar rico, estou prosperando, estou prosperando, mas vocês, não! Houve prosperidade no 

contexto geral? 

79. Mariana: Geral, não 

80. Natália: Geral, não! 

81. Professor: Prosperidade depende muito do ponto de vista. Quem efetivamente prosperou? 

quem efetivamente prosperou? Anota no caderno de vocês, por favor! 

82. Cauã: Na ditatura? 

83. Professor: Quem efetivamente prosperou na ditadura? 

84. Cauâ: Vai ter só questões abertas neste teste? 

85. Professor: Fechadas. Para vocês sentirem o drama, vai ser se gabarito, vocês já ficam com 

a prova pra vocês de lembrança. 

86. Natália: Vai corrigir no dia? 

87. Professor: Sim. ((professor começa a sistematizar no quadro os assuntos da prova)) 

88. Paulo:  Moss! 

89. Mariana: Ultima aula é hoje. 

90. (Alunos anotando os assuntos da prova expostos no quadro) 

91. Professor: Senhores, copiem isso daqui rápido, por favor! 

92. Professor: (espera os alunos copiarem) 

93. Grupo de alunos: (conversam enquanto copiam) 
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94. Professor: Pronto? Senhores, todos sabem o que significa a sigla PIB? ((A aluna quer tirar 

foto do desenho que o professor fez no quadro))  

95.  Ana: Produção interno bruto. 

96. Professor: Pronto. Muito bem. Deixa eu fingir que estou dando aula. Pronto, meu povo, 

olha meu povo, O que aconteceu no Brasil na década de 70, no auge da ditadura militar? 

97. ((intervalo)) 

98. João: Quem me tirar no amigo secreto terá que me dá dois presentes viu, e meu aniversário, 

é dois viu, é dois... ei Vanuza porque você está sorrindo, vem cá vem. Quem me tirou? 

99. Mário: Professor o senhor está brincando também né? 

100. Professor: Nã:::o. Porque eu estarei em Conquista 

101. Mário: Ah! É só “idea”, só “idea”! 

102. João: Eu acho que é verdade, porque o professor não ia desfazer de nóis, não. 

103. Professor: Vamos lá Senhores, vamos lá, Hellen!...  Vamos lá, a primeira pergunta! 

Senhores a primeira pergunta do nosso teste de hoje a oito dias, estou pensando em colocar 

sobre a divisão interna do mundo (   ). Os senhores concordam? 

104. João: O QUÊ:: pró? 

105. Professor: A primeira pergunta do teste estou pensando em colocar mais ou menos assim, 

ahh... nem todo o grupo militar brasileiro era favorável ao golpe militar, certo? E aí as 

alternativas. Segunda pergunta... senhores a segunda pergunta, estou pensando em colocar 

sobre quem apoiou o golpe militar. Pode ser? Pode ser? Ah 

106. Mário: Quem apoiou o golpe militar? 

107. Professor: Porque assim houve o golpe militar mais teve outro grupo que não apoiou esse 

golpe? Teve sim, um grupo, ou melhor alguns grupos... lembrem-se que eu vou tentar confundir 

os senhores, eu vou botar 99% da frase certa, e vou botar um “treinzim” errado. 

108. João: É ruim... você ler a questão inteira e vai ver tem trezentas iguais. 

109. Professor: Tá vendo como é importante saber a bagaceira né?! 

110. Ana: Tá demorando em Moisés, olha a namorada dele, ele está todo empolgado. Rsrs 

((alunos conversando entre si)) 

111. Professor:   Senhores... a próxima pergunta será sobre os AIs... coloca uma questão só 

sobre isso, ou duas? 

112. José: Uma! 

113. Professor: Uma só? Tá bo::m! A quarta questão será essa aqui, tá? Que Jeferson está 

fazendo no caderno. 

114. José: Ai meu Deus do céu. 

115. Professor: Ok? Tranquilo? A quarta pergunta será sobre a política deflacionária. 

116. Mário: Como e esse negócio de AIS? 

117. Professor: É “A” maiúsculo, I maiúsculo e S, eu colocarei ele e mais 5... deixa eu ver, 

deixa eu ver, política deflacionária já coloquei... Senhores, a quinta pergunta será sobre a 

ditadura... tá bom? 

118. Professor: A sexta questão. 

119. Mário: Ei professor! As perguntas serão nessa ordem mesmo? 

120. Professor: Ham... pode ser que eu mude.... mas, na verdade essa é a ordem cronológica 

mesmo viu?... só os Ais aqui que não obedece direito essa cronologia, porque vem muito 

depois... Ok, vamos trabalhar um pouco mais com as siglas... tá bom? 

121. Professor: A sexta questão vai ser sobre a operação OBAN... 

122. Ana: Mas professor, o que é ISSO? 

123. Professor: Olha no livro que tem a resposta. 

124. João: Deixa eu dá um recado rapidinho aqui... o professor de filosofia pediu para avisar 

que... quem não trouxe o livro de filosofia que arrumasse, que terá um teste com consulta. 

125. Ana: Professor, então a pergunta vai ser para falar sobre eles? 
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126. Professor: Não necessariamente, eu posso colocar qual era o objetivo e a diferença, por 

exemplo... E se os senhores tiverem alguma pergunta a sugerir ou a troca, o momento é esse 

viu... aham aham... 

127. João: Não entendi isso professor... 

128. Professor: Deixa eu ver ai...hum... seria a divisão interna dos militares. 

129. João: Professor, coloca quem foi o campeão da copa do mundo de 1970, é difícil. 

130. Professor: Ham ham... eu vou colocar é a escalação do time aqui... quem foi que pegou no 

gol? TAFFAREL! Foi não. Oitava questão... Olha só porque eu coloquei o governo de Ernesto 

Geisel a ditadura militar começa a acabar, certo? As primeiras mudanças que levam ao fim da 

ditadura militar. Então a quinta questão... na verdade eu tô pensando em colocar umas cinco 

específica. Pode não? Por que assim a terceira questão é sobre os Ais de um ao cinco, eu tõ 

pensando em colocar uma questão dos cinco... então tá.... Os senhores estão de acordo? 

131. Mário: Que página? 

132. Professor: Nós temos aí agora... nós temos dezoito minutos de aula, certo? E aí vocês têm 

esses minutos para tirarem dúvidas disso aqui e aproveitar e responder. 

133. Ana:  Ei professor! Qual é a resposta do primeiro? 

134. Professor: Vamos dividir em três grupos 

135. Mário: Vai ser de A à E? 

136. Professor: ISSO! De A à E... olha só muitas vezes quando se fala em golpe militar entende-

se que todo conjunto militar pertencia a esse bloco... o grupo militar não é um grupo 

homogêneo, é heterogêneo, não vem me dizer que o terceiro ano tal concorda com tal doutrina, 

na verdade alguns podem concordar e outros não... entendeu. Basicamente é dividido em três 

grupos de acordo com o que estudamos. 

137. João: Quem é esse Ernesto aqui? 

138. Professor: ERNESTO GEISEL... está em negrito o nome dele... o nome dele está em 

aspas. 

139. João:  Ei professor vai ser de consulta? 

140. Professor: Individual e sem consulta... você e você mesmo. 

141. Lucas: Ei professor! vai ser de marcar, né?... vai ser mamãe mandou, eu tirei um e meio 

ainda. 

142. Professor: Sim, será de marcar. 

143. Lucas: O ano vai acabar e Debora mais Tiago não se assume... ahhhhh 
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APÊNDICE E – AULA DE BIOLOGIA: 1° ANO A – MATUTINO 

 

144. Mateus: Ei professora cê falou que que ia ser três a zero. 

145. Professor: E foi três a zero mesmo. Eu quero fazer algumas perguntas aqui.... Ei! 

Primeiro o conceito de núcleo, quem é que sabe o conceito de núcleo, quem sabe o que é 

núcleo?... 

146. Ana: É uma estrutura de uma célula. 

147. Professor: É uma estrutura celular... Mas quais os nomes das partes de um núcleo, quais 

os nomes? 

148. Mateus: É... É... Eucariontes? 

149. Professor: Primeiro para a gente saber o conceito de núcleo, precisamos saber que seres 

compõe o núcleo, o núcleo individualizado, em volta dele está a membrana chamada carioteca, 

que é a membrana que envolve o núcleo... quanto aos seres eles podem ser eucariontes ou? 

150. Grupos de alunos: – Procariontes 

151. Professor: Agora o núcleo é uma estrutura da célula eucariótica, ou seja, só os seres 

eucariontes possuem núcleo. O núcleo é a base DA célula. Bom... quem sabe dos exemplos de 

seres eucariontes aí? 

152. Ana: A gente. 

153. Professor: Nós somos seres eucariontes, os animais, o que mais? 

154. Maicon: A:: plantas, os seres vivos 

155. Professor: O que mais? Exceção? 

156. Carla: Bactérias e algumas algas marinhas. 

157. Professor: Lembrando que os vírus são acelulares, ou seja, eles não possuem células, não 

possuem organização celular. A célula procariótica e assim ó ((Desenha no quadro)) onde o 

material genético dela está disperso no citoplasma... o ser eucarionte não ó ((Desenho no 

quadro)) o material genético dela está aqui ó, dentro do núcleo, que é o DNA. Bom, nós vimos 

aqui que a célula eucariótica é exclusiva... o ser eucarionte eles têm núcleo... e a função do 

núcleo é? Qual é a função? 

158. Ana: Armazenar as informações genéticas 

159. Professor: Muito bem! Controla o metabolismo celular e carrega as informações 

genéticas... bom... vocês se lembram que nós falamos que o conjunto de fases de uma célula é 

chamado ciclo celular, não foi? Que eu falei, o que é ciclo celular? É o conjunto de 

transformações que a célula passa né, é o período que a célula está se preparando para se dividir. 

Mas tem um nome, qual é? 

160. Maria: Interfase::. 

161. Professor: Mas tem outro, qual o outro nome? 

162. Ana: Citocinese 

163. Professor: Muito bem.... A interfase é dividida em três períodos, G0, G1 e G2... E vimos 

também a divisão celular, que e a mitose e meiose. Bom... gente! eu falei que a interfase e o 

período em que a célula se prepara para dividir... bo::m... G1 vocês viram, quais são as 

características de G1? 

164. Ana: Crescimento do citoplasma, produção de proteínas 

165. Professor: O DNA vai ficar o dobro, duas vezes mais, e o G2? É o período que antecede 

a divisão celular, onde período G2 vai terminar a duplicação do DNA e a produção de 

proteínas... depois a célula entra na mitose. Que é nem rápido. Vocês se lembram das etapas da 

mitose? Quais eram? 

166. Ana: ÉÉÉ... Prófase, metáfase e telófase 

167. Professor: Muito bem, Pr de primeiro, meta de metade e te de terminar.... Isso vocês têm 

que saber viu ((a professora ilustra no quadro)). Pessoal, só um minuto, o núcleo, existe algumas 
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lendas que estão relacionadas ao núcleo. Quem se lembra da divisão celular, de alguma doença 

que pode estar relacionada lá na divisão celular. Existe algumas doenças, anomalias, que eu 

coloquei aqui ó. Quem se lembra de alguma doença cromossoma, que está relacionada aos 

cromossomos? 

168. Ana: Síndrome de down. 

169. Professor:  Muito bem! Síndrome de down.... Lembrando ....quantos cromossomos nesse 

caso? 

170. Pedro: 47 

171. Professor: Muito bem, e uma pessoa normal tem quantos cromossomos? 46, não é isso? 

Os cromossomos são enumerados, de dois em dois... qual é o cromossomo que tem a mais? 

Qual é o número deles? o 19, o 20 ou o 21? 

172. Grupos de alunos: 21 

173. Professor: Muito bem, o portador de Síndrome de down, por exemplo, tem o cromossomo 

21 com um a mais, ao invés de dois vai ser três, ao invés de 46 vai ser? 47. Algumas 

características do portador de Down, o pescoço dele é mais curto, a língua maior e mais grossa, 

etc. Outra coisa o tempo de vida dele e mais curto e possui grande flexibilidade nas articulações. 

174. Ana: Professora, eles são estéreos? 

175. Professor: Bom, não conta essa descrição lá não né, depende.... Pessoal, deixa eu falar, 

não terminei ainda, vamos lá, paz e amor.... Deu para entender aí né gente, tranquilo? Posso 

apagar isso aqui? Vocês lembram que eu disse né que a mulher com essa anomalia ela não 

desenvolve sua estatura, algumas partes como o seio, por exemplo, não ovulam, não menstrua, 

não tem deficiência mental, é inteligente. 
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APÊNDICE F – AULA DE BIOLOGIA: 1° ANO B – MATUTINO 

 

(A professora dá início a aula com a chamada dos alunos)  

121. Professora: Ana? 

122. Ana: Presente 

123. Professora: Gabriel 

124. Gabriel: Presente 

125. Professora: Iris 

126. Íris: Presente 

127. Professora: Jane 

128. Jane: presente 

129. Professora: Júlia 

130. Júlia: Presente 

131. Professora: Júlia 

132. Júlia: Presente 

133. Professora: Natália 

134. Natália: presente 

135. Professora: Oh Taila, oh vocês aí...Pedro 

136. Pedro: Presente: 

137. Professor: Geovana 

138. Geovana: Presente 

139. Professor: Marília 

140. Marilia: Presente 

141. Professora: Vinicius 

142. Vinicius: Presente 

143. Professor: Mateus 

144. Mateus: Presente 

145. Professor: Ei pessoal?  Ei, gente! Psiu! Lembra da aula passada? Nós falamos sobre o que 

mesmo? Ei pessoal? Quem se lembra do que nós falamos na aula passada? Falamos sobre o 

que? 

146. Grupos de alunos: Sobre artéria, Veia, coração. 

147. Professor: Nós falamos das artérias, Ei! Qual o papel da artéria? Elas fazem o que mesmo? 

148. Grupos de alunos: ((Tentam responder)) 

149. Professor: Elas fazem o que mesmo? Qual o papel da veia? Ei.. Qual o papel das artérias, 

qual o papel das veias? 

150. Grupos de alunos: Drenar o sangue do corpo... 

151. Maria: levar oxigênio 

152. Joana: E a artéria/ 

153. Professor: As artérias...Ei.. Antônio, vocês ai, por favor Né?... As artérias levam o sangue 

do coração para todas as partes DO...e corpo e as veias trazem o sangue de volta ao coração não 

foi? As artérias levam e as veias...? 

154. Grupos de alunos: Trazem. 

155. Professor:  E aí a gente viu...o coração ele é formado...que possui artérias, as artérias se 

dividem em arteríolas, que é pequenas artérias, pequenas...pequenas ramificações, que se 

dividem em capilares, os capilares reúnem–se em vênulas, que reúnem em veias, e essas veias, 

O coração ele é a ba... é órgão principal né? No sistema circulatório, porque? Ele funciona como 

uma bomba né? É ele que...é igual um motor né? Tem o trabalho de levar e trazer o sangue, né? 

De volta, pra ..pra...fora, para outra parte DO...do corpo. Nós vamos para... é..bom...nós vimos 

que as artérias elas são diferentes das veias, não foi? cês lembram disso? Silêncio! ... bom...as 
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artérias têm paredes bem mais espessas e rica em fibras elásticas, nela o sangue circulam sobre 

pressão menor, eu falei, na veia o sangue circula sobre pressão me... 

156. Grupos de alunos: menor 

157. Professor: e nas artérias com uma pressão MAior ...aí, as artérias circulam-se mais 

profundamente em relação a pele ...a::o contrário das veias, as veias são visíveis e superficiais, 

ó qui ó! A gente consegue ver as veias no....as artérias a gente NÃO...consegue, então tem essa 

diferença ((usando o corpo como exemplo)). Bom...é...como eu falei é...o coração, ele é 

formado de quantas câmaras, gente? ((a professora utiliza os slides)) 

158. Maria: quatro 

159. João: quatro 

160. Professora: Que é o que? Dois o que? 

161. Grupos de alunos: dois átomos de... 

162. Professor: O coração possui válvulas, não é isso, o coração possui vasos, que é válvulas, 

essas válvulas ela que regula, ela que não impede do sangue voltar, ela se fecha, o sangue 

quando sai, as válvulas impede dele retornar de onde ele.... saiu. A gente vai ver aqui, é, eu falei 

aqui, quem se lembra? Que tipo de circulação é a nossa? 

163. Grupo de alunos: fechada... 

164. Professora: fechada... que mais? 

165. Maria: Fechada, completa e ...?? 

166. Professora: Oi? Fechada, completa e.. crúbula, né, não? Que é o QUE? O que é sangue 

arterial? 

167. Maria: rico em oxigênio 

168. Professora: Muito bem...e o sangue venoso? 

169. Maria: Rico em odoto 

170. Professora: Um é rico em odoto, e outro em gás 

171. Grupo de alunos: carbônico 

172. Professora: E a gente viu que ...não...não ocorre a mistura entre o sangue venoso com o 

sangue 

173. Grupos de alunos: ARTERIAL 

174. Professora: Bom, a gente vai ver aqui que... o trabalho... o coração, como é ...como é que 

recebe o nome...a contração, recebe o nome de que? A contração do núcleo. Eu falei que nós 

temos a pressão arterial, tem que ser normal A contração do núcleo. Nós temos a pressão 

arterial, tinha que ser normal 12 por quanto? 

175. Grupo de alunos: doze por oito 

176. Professora: E a contração... chamada sístole (a professora escreve na lousa). É.… o.… o 

coração quando ele, quando ele está em repouso…((escrevendo na lousa)) não é assim? Sístole 

e diástole. A pressão baixa é diástole e a pressão alta é a sistólica. O coração não para, mesmo 

em repouso ele bate setenta vezes por minuto. Bom, a pessoa que tem uma pressão acima de 

12/8 ela é o que? 

177. Julia: Hipertensa 

178. Professora: Hipertensão ... 

179. Maria: hipotensão 

180. Professora: Muito bem. Hipertensão é a PRESSÃO ... 

181. Grupo de alunos: alta 

182. Ana: Hiportensão é a pressão... 

183. Grupos de alunos: BAIXA 

184. Professora: Baixa. Que é abaixo de.... Aí tem vários fatores que relacionam ó... a questão 

da pressão, tem vários fatores. A gente tem que ter muito cuidado com nossa pressão arterial. 

185. Ana: E a pressão normal? 

186. Professora: Pressão é sinônimo de vida longa. 
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187. Grupos de alunos: Vish!! 

188. Professora: Ei! Além da pressão, a gente tem que saber o batimento cardíaco, tem pessoas 

que tem a arritmia e a... 

189. Grupo de alunos: Disritmia, 

190. Professora: O coração bate acelerado, né? O coração bater acelerado, não é bom, não! tem 

a:: regulação da batida, da pressão arterial. Tem gente que tem o problema, e tem que ver, né?! 

Bom, a gente vai ver que ...é.. a cardíaca, é o número de: contrações que o coração, ele bate por 

minuto. Então, gente, a gente tem uma parte no pulso, né? Que a gente pode medir, né? A 

frequência cardíaca. Ei, primeira coisa, quando você vai ao médico, ele faz o que? Ele oculta o 

que? 

191. Maria: as batidas do coração. 

192. Professora: Então, é::, olha aqui...no ser humano, em repouso, 70 à 80 contrações por 

minuto. Cada uma destas contrações, o coração pode filtrar 120 ou 140 milímetros de sangue. 

Tá bom? Então, gente, é:: deu pra entender isso aqui? 

193. Maria: deu 

194. Professora: Bom, nós vimos que temos algumas doenças relacionadas ao sistema 

...circulatório, que é o que? Quem se lembra das doenças? Qual foi as doenças que a gente 

falou? 

195. João: leucemia 

196. Professora: o que mais? 
197. Maria: Anemia 

198. Professora: Muito bem! Anemia. E a outra? Hemofilia 

199. Júlia: (o que?) 

200. Professora: Nós víamos quais os elementos (  ) do sangue, lembra? 

201. Júlia: Hemofilia? 

202. Professora: Hemofilia é quando a pessoa, ela... é tipo... a pessoa tem que fazer até 

transfusão de sangue, já nasce...é genético, entendeu? Além disso, ei, gente! Além disso, pelo 

sangue, nós detectamos outros problemas de saúde. Como o que? Pelo exame de sangue... a 

gente detecta o que? 

203. Ana: Aids 

204. Professor: além de...Agora a Aids é por vírus, não é por sangue, não! Gente, pelo sangue 

a gente regula, pela quantidade (  ). 

205. Grupos de alunos: açúcar 

206. Professor: Glicose. Ei, Gabrielle? O que mais? Além da glicose, a gente vê o que? 

207. Ana: A gordura 

208. Professor: Triglicérides 

209. Gabrielle: a gordura 

210. Professor: O que mais? Colesterol, Triglicérides 

211. Gabrielle: Quantidade de planquetas 

212. Professor: Quantidade de plaquetas, né? 

213. Gabrielle: De leocostos 

214. Professor: De leocostos...EI! Leucemia vocês virão... 

215. Gabrielle: É a baixa quantidade de leocostos, 

216. Professor: Não! 

217. Gabrielle: plaquetas? 

218. Professor: Leucemia, não! Leucemia é a taxa de leocostos produz exageradamente abaixa 

quantidade, A anemia é quando as emacias elas estão abaixo do normal 

219. Gabrielle: Leucemia é a mais, é a mais! 

220. Professor: Eles falam de...que uma anemia pro-fun-da pode desencadear, mas já a 

Anemia... a leucemia é um problema na produção da medula... 
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221. Grupo de alunos: óssea. 

222. Professor: Vocês viram na aula passada, a medula óssea tem um papel importante, 

produzir o que? Vocês não lembram que eu mostrei, não? Quem se lembra do papel da medula? 

Produzir o que? A célula do.... 

223. Grupos de alunos: Sangue 

224. Professor: Sangue. Vocês não lembram que eu mostrei, não? Tá difícil com vocês, viu? 

Quantos litros de sangue tem um (   ) 

225. Grupos de alunos: 5 

226. Professor: Ei, nós temos célula que é tipo marco a passo, ela regula o.... localizadas nos 

nossos (  ) na parte superior do lado esquerdo. Esta célula chamada de marco a passo... senta 

direito, por favor, colabora comigo! Tem o átrio e o ventrículo ((a professora desenha na lousa)). 

O coração não para de bater, se ele parar, nós estamos lascados. A batida do coração não 

depende de estimulo externo, a não ser, que.. a pessoa está em uma adrenalina, se adrenalina 

aumenta, pode aumentar as batidas do coração, mas outros fatores, não influencia, 

viu?((professora conversa com alguns alunos). Nem todo mundo pode fazer qualquer tipo de 

exercício, primeiro é importante fazer uma....antes de entrar em uma academia você tem que 

fazer uma.. 

227. Ana: avaliação 

228. Professor: É bom ver. Tem algumas escolas que assim, antes de o aluno entrar na educação 

física, eles pedem o relatório médico, era bom vocês verem, viu, galera, porquê as vezes faz um 

tipo de exercício e força o coração. 

229. Ana: deveria ser assim aqui também. 

230. Professor: Tem exercícios que são mais leves, tem exercícios que são MAIS. Caminhar 

mesmo é um exercício mais leve, né? Então, gente, deu pra entender aí? Falamos do coração, 

falamos do trabalho dele... o coração é um órgão de extrema importância dentro de nós. Agora 

vamos falar do sistema linfático. O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos 

((professora lendo no slides)) produz leocostos. Acho que;.. quais são os órgãos linfáticos? Nós 

temos o timo, as amídalas, vocês sabiam que elas fazem parte do sistema linfático.. ei, tem gente 

que tira o baço.. que fica mais ou menos nessa parte aqui ((a professora ilustra com seu corpo)) 

ele tem uma importância pequena, na questão dos nossos (  ) a pessoa que tem problema no 

problema linfático...qualquer problema..é.. de infecção... aparece ínguas.. 

231. Grupos de alunos: a:: 

232. Professor: Vocês já viram que quando você está (  ) aparece ínguas? Fazem parte do nosso 

sistema linfático. Vamos ver aqui... aí está terminando essa parte aí, vai cair na prova. 

233. Ana: Quais são os assuntos da prova? 

234. Professor: Vamos elaborar, primeiro, depois eu passo para vocês. Vocês se lembram que 

dos Licostos, eles atuam.. faz parte...do sistema de defesa do nosso organismo. É...quando a 

pessoa quando está com Aids, a célula da (  ). Bom, alguns Licostos e Leucócitos, (  ). E aí, nós 

vamos ver, que o Limba não apresenta... emacias, plaquetas nem  monoscos, o limba se 

assemelha aos ao sangue. Além de defesa do nosso sangue, entendeu? A gente vai ver ...((a 

professora começa a ler os slides)). Na aula que vem eu vou terminar um outro assunto, que eu 

não vou cobrar na prova, mas eu (  ), ei! Esse assunto aí é mais interessante, né? 

235.Grace: Melhor! 

((os alunos conversam entre si, vários grupos ao mesmo tempo, a professora sai da sala)) 
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APÊNDICE G – AULA DE BIOLOGIA: 1° ANO E – MATUTINO 

 

34. Maria: Ei gente, a professora quer falar ((alunos conversando muito)).  

35. Professor: Pessoal, como eu sabia que muita gente estava confiando na televisão, muita 

gente salvou em JPEG. Vocês, hoje, vão apresentar na próxima aula, vamos fazer uma revisão 

para a prova. Então, gente, vocês colaboram aí! E....eu vou fazer uma revisão do assunto, 

entendido? Próxima aula, que é quarta feira agora, vocês terminam aí, tem que trazer o 

notebook, para apresentar o trabalho tem que trazer o notebook, esse aqui não é meu, não! O 

assunto da prova é esse! Ei, se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer! Ei, gente! Quem 

tiver conversando vou colocar pra sair, vai para a direção, mandar para a secretária ((Professora 

bate na lousa)). Quem se lembra, quem se lembra? Eu já falei isso aqui...o conceito de núcleo. 

O conceito de núcleo, quem sabe? O conceito de núcleo. 

36. Lane: Pera aí, professora, deixa eu pegar o caderno! 

37. Professor: Qual as partes do núcleo? Quem sabe? Conceito, função, componente, quem 

sabe? 

38. Fernanda: (Ei, professora, esse aí é o assunto da prova?) 

39. Professor: Alguém sabe? Tá ruim, viu, o assunto da prova vocês não estão sabendo. Bom! 

Conceito de núcleo, o que é núcleo, é a parte central da... 

40. Grupo de aluno: Célula 

41. Professor: Bom...qual as três partes da célula., gente. Núcleo. 

42. Grupo de alunos: Citoplasma 

43. Jane: Membrana plasmática 

44. Professor: Né, quais são os seres que tem núcleo? Eles são chamados de QUE? 

45. Aline: nucléolo 

46. Maria: Nucléolo 

47. Professor: É.. São chamados, como? Aqueles seres... tem...tem os seres .....que não tem 

membrana (  ).. e tem membrana (  ). 

48. Grupo de aluno: Eucariontes 

49. Professor: Muito bem. Eucariontes e procariontes, e NÉ? Então...os seres podem ser .... 

Eu-ca-riontes E....pro-ca-rion-tes. ((escrevendo na lousa)) 

50. Professor: Ei! Então, a gente viu...quem sabe dá um exemplo,...é::: MATEUS! Você 

mesmo que tá conversando, ei! Dá um exemplo de seres procariontes, que não tem 

núcleo...individualizado. 

51. Mateus: Bactéria 

52. Professor: Muito bem, bactéria! Né? 

53. Grupos de alunos: a::a:h! ((fazendo menção a resposta correta do colega)) 

54. Professor: Os (outros) são o que? 

55. Grupos de alunos: Eucariontes. 

56. Aline: Ei, professora, Vírus é também, né não? 

57. Professor: Oi? 

58. Aline: Vírus, é também, né, não? 

59. Professor: Vírus....Vírus é o que, gatos? 

60. Marcos: Xicungunha 

61. Professor: Vírus tem célula? 

62. Grupos de alunos: NÃ::O 

63. Professor: (  ) eles são o quê? Vírus são... 

64. Grupo de alunos: Acelulados 

65. Professor: Acelulados significa o que? Não tem célula. Eles têm o que? Eles têm material... 

66. Aline: Genético. 
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67. Professor: Gente...vocês podem falar, gente! ((alunos conversando)) Andressa! 

ANDREssa? Então, gente, olha! O núcleo é uma estrutura da célula... 

68. Grupo de alunos: Eucariontes 

69. Professor: Que tem a função... de... controlar as ati-vi-da-des celulares, que carregam as 

informações 

70. Grupo de aluno: hereditárias. 

71. Professor: Noventa por... 

72. Grupo de alunos: Cento. O outro restante tá onde? 

73. Marcos: Aquele...que tem aquele (  ) 

74. Professor: Tá, no? 

75. Maria: Citoplasma 

76. Professor: O núcleo...é núcleo...é....uma estrutura dos seres eucariontes, ele é responsável 

pelo..(   ).regula e carrega as inforMAÇÕES...hereditárias. Bom, agora nós falamos de núcleo 

e a função, quais são as partes do núcleo, quem sabe?  Vocês lembram disso? 

77. Aline: Não 

78. Professor: O que é ciclo celular? Vocês lembram disso? A célula ela passa por um 

conjunto de transformações. Ei, gente! CICLO CELULAR é dividido em duas etapas. Quem 

sabe? 

79. João: mitose e Meiose 

80. Professor: Não! Mitose e Meiose é um. Ele é um só. 

81. Aline: (Mitose e Meiose é um) 

82. Professor: e o outro é o período em que a celular vai dividir. Como é que dá o nome? G1, 

B2...como é que dá o nome? Alguém falou... 

83. Professor: Interface, divisão…celular, mitose, meiose. ((professora esquematizando no 

quadro)). Ei! Quais são...quem se lembra ...como é dividida a interface? A interface é o período 

em que a célula se prepara para... 

84. Grupos de alunos: dividir 

85. Professor: É dividido em período (  ) e período G2. 

86. Júlia: período G1 e G2. No meio do G1, é período, né João? Em que ocorre o crescimento 

do citoplasma, produção (  ) né? Esse período vai produzir proteína. Primeiro, ei! A célula para 

se (dividir) ela tem que aumentar de tamanho. O período de síntese, duplica o que mesmo? 

87. Grupos de alunos: DNA 

88. Professor: Duplica o... 

89. Grupo de alunos: DNA 

90. Professor: Para ficar o dobro. E o período G2 é aquele que vai dá um intervalo que 

antecede a divisão, a multiplicação do DNA e.... a produção de proteína, que é a proteína (  ) 

que ela vai(  ). Então, a gente viu que... o...com a interface, a maior parte do tempo a célula se 

prepara PARA dividir. Não foi, em meia hora, acontece o que? A mitose. Quem sabe o que é 

mitose? Quem se lembra? É o processo de que? Qual conceitos de mitose? São dois assuntos 

que a gente tá vendo hoje. O que é mitose? 

91. Mariana: É um negócio lá da. 

92. Ana: Divisão celular 

93. Professor: Divisão celular, entre as células ( ) vai formar as células ... 

94. Grupos de alunos: frias 

95. Professor: Com o que? Com a mesma quantidade DE? 

96. João: Energia 

97. Mara: Cromossomos 

98. Professor: Muito bem, com a mesma quantidade de...cromossomos. Foi isso que a gente 

viu. Se a célula... quem se lembra? ...Bom, se a célula for diploide ela vai formar duas células (   
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) se ela for haploide ela vai formar duas células....Quem pode dar exemplo aqui de uma célula 

diploide? Quem sabe? O que é diploide, qual o significado da palavra DI? Vem de? 

99. Lucas: dois 

100. Professor: Dois o que? 

101. Ana: dois cromossomos 

102. Professor: E “a” vem de que? Dois o que? A nossa vida, no nosso corpo, a maioria das 

células do nosso corpo são o que? Elas são o que? 

103. Luísa: diploide 

104. Professor: diploide 

105. Professor: O que é diploide, N mais N é igual à que? 

106. Grupo de alunos: 2 N 

107. Professor: Quais são as células domésticas nossas? O óvulo é diploide ou haploide? As 

células (  ), na mulher é qual? E no homem é o que? O espermatozoide é também. oh.. o óvulo 

e espermatozoide formam que célula? 

108. Ana: célula (ovo). 

109. João: zigoto 

110. Professor: Isso aqui é o que? Isso aqui vocês carecas de saber. Aqui oh! Qual a importância 

da Mitose? Qual a importância dela nas nossas vidas? Ela é importante pra que em nossas vidas? 

Multiplicação celular? Porque elas se multiplicam? Serve para que? Quem sabe 

111. Ana: Mitose? 

112. Professor: Porque elas se multiplicam? 

113. Carla: Porque as células morrem 

114. Professor: Serve para que? 

115. Carla: Renovação externa 

116. Professor: Uma é a renovação externa. ((os alunos aplaudem à colega pela resposta)). 

Reprodução o que? 

117. Lívia: Assexuada 

118. Professor: Que mais? 

119. Lívia: Renovação e regeneração celular 

120. Professor: RE-GE-NE-RA-ÇÃO? O que é isso, gente? 

121. Grupos de alunos: Não sei! 

122. Professor: Nosso pé, nosso braço não regenera? Não conserta, não? ((alunos 

conversando)). Ei! E também, a gente não passa por mudança em nossa vida, não? Ei, pessoal! 

Renovação, reprodução, crescimento, desenvolvimento. A mitose tem essa importância, 

importância biológica da mitose. Deu pra entender? Voltando, a maioria das nossas células são 

diploides. Ai gente, viu! O núcleo é importante, 

123. Grupos de alunos: É:: 

124. Professor: Quem se lembra, quem se lembra... a:: experiência de...Quem foi que pegou 

uma célula? Me dá esse celular aqui ((a aluna pede para ir ao banheiro, a professora pede o 

celular)) Alguém pegou a ameba e cortou ela em pedacinhos, a parte com núcleo morreu, e a 

parte sem núcleo degenerou. Ei ((bate na lousa)) isso para mostrar a importância que tem o 

núcleo para a vida da célula. Por que? Por que o núcleo é importante? 

125. Lívia: Ele controla a célula 

126. Professor: Ele carrega o que? 

127. Lívia: DNA ((entra a secretária para dar avisos)) 

128. Professor: Gente! Psiu! Esses poros, eles recebem o nome de (  ) ele faz a troca de 

substância entre o núcleo e... o citoplasma. Tem o nucléolo, o nucléolo é esse aqui, oh! 

((mostrando para os slides)) recebem o nome de citoplasma. 

129. Ana: É o centro do núcleo. 

130. Lívia: Oito e cinquenta. ((os alunos começam a aplaudir a professora)) 
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131. Professor: Aí... Deixa eu falar aqui, gente!... Então! O quê que esse bonitão fez?! ((alunos 

conversando)) Olha, a Ameba... Ela...ela tem uma... a Ameba se alimenta por pseudópodes, ela 

se movimenta por pseudópodes.. Quer dizer, falsos pés. Ela tem a... Então! Caliane pegou a 

Ameba e cortou a Ameba no meio, e aí a porção com o núcleo... Quê que aconteceu com a 

porção com núcleo e a porção sem núcleo? Vocês três aís que estão... É... Quê que aconteceu? 

Bom, Caliane pegou a Ameba e cortou em partes. A POrção com núcleo será que morreu ou 

sobreviveu? 

132. Mário: Morreu. 

133. Professor: A porção com núcleo? 

134. Grupo de alunos: sobreviveu? 

135. Professor: A porção com núcleo, o quê? So-bre-vi... 

136. Grupos de alunos: veu! 

137. Professor: E a porção com... sem núcleo? 

138. Alunos: Morreu. 

139. Professor: Por que? Ele fez isso pra demonstrar a importância que tem o núcleo no ciclo 

de vida de UMA célula! Eu falei .... Qual a função dos núcleos?... A gente já falou né?! O 

núcleo controla o metabolismo, as atividades…celulares e o núcleo carrega as informações 

hereditárias. Então a porção com núcleo sobreviveu e a porção sem núcleo de-ge-ne-rou! 

“vamo” começar com o núcleo sobre... e a porção sem núcleo... Ele mostrou a importância que 

tem o núcleo dentro da... do ciclo de vida de uma célula. Ô gatão! Sacode aí.. Bom, ele pegou 

a alga, e cortou ao meio, a porção com núcleo sobreviveu e a porção sem núcleo... Então, núcleo 

é pergunta importante! Agora uma pergunta importante que eu tenho a dizer a vocês. As células 

...quando há um (   )... elas são do mesmo jeito? 

140. Maria: Não! 

141. Professor: Não. Por que elas não podem ser? Elas podem ser... Pode falar! Elas pode ser pluri... 

142. Grupos de alunos: Pluricelulares! 

143. Professor: PlurinuCLEADAS. É “nucleadas”. 

144. Lucas: Aaaa... 

145. Professor: Elas podem ser plurinucleadas, elas podem ser mononucleadas... e elas podem 

ser anucleadas. O que é isso? Plurinucleada é várias, mononucleada é uma e anucleada é... As 

hemácias tá falando, uma coisa puxa a outra. 

146. Maria: Puxa mesmo! 

147. Professor: Olha, as hemácias... o que são as hemácias? Quem sabe? 

148. Neto: Glóbulos sanguíneos. 

149. João: É do sangue! 

150. Professor: É glóbulos, muito bem! Obviamente... “Cês” tinham que assistir os trabalhos 

dele! ((falando para a pesquisadora)) ... é ele que transporta o O2, o oxigênio... a hemoglobina, 

né, é a proteína que transporta o oxigênio dentro do sangue. As hemácias... do núcleo, elas são 

anucleadas nos mamíferos, nos mamíferos que estão os... Nós somos animais mamífero, 

entendeu? Olha, essas células do nosso corpo aqui, ó... plurinucleada, elas possui vários 

núcleos. Deu pra entender? ((alunos conversando). Agora, eu vou falar os componentes do 

núcleo... quem se lembra? é o que? Carpoteca, ..., Cromatina, e? Nucléolo. 

151. Grupo de alunos: ((tentando responder)) carioteca... 

152. Ana: Promatina: 

153. Professor: e? 

154. Ana: Nucléolo. 

155. Professor: Nucléolo. Ei! Eu falei da ..., não foi?! Que é o período que a célula se prepara 

para... O núcleo da face dela é esse aqui, ó ((professora, desenhando na lousa)), ... O que é ...? 

156. Professor: Muito bem! Aqui tem o núcleo e aqui tem a membrana que envolve o núcleo! 

É a chamada carioteca. Ela ... o núcleo, separa ele... 
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157. A7: E a membrana, professora? 

158. Professor: Oi? 

159. Mário: E a membrana fica onde? 

160. Professor: A plasmática? 

161. Mário: É. 

162. Professor: Fica aqui, ó. 

163. Mário: Aaaa... 

164. Professor: Essa parte aqui é a membrana plasmática. 

165. Mário: Entendi, professora! 

166. Professor: E essa parte aqui é o que? Ei! Olha, é... fazer igual ..., gatinha manhosa e gatinho 

manhoso. 

167. Professor: Ó gente, voltando aqui! Olha, esses poros ele, chama eles é de (  ). Esses 

poros...Ô gatinho manhoso? Colabora aí! 

168. Grupos de alunos: Sorrindo ((conversas paralelas) 

169. Professor:  Ô gente, ele chegou ficar vermelho! Ô:: menino, bora concluir aqui! Bom, 

então esses poros é que permite a nossa distribuição (  ) Tá bom? Quem sabe o que é Caliolipa? 

É a substância que preenche o...? No núcleo... existe água, proteína. É que assim, dentro está o 

nucléolo e ainda tá o material... Que é o que?...  Ei! O nucléolo, ele está relacionado a:: de 

proteína. Quando várias envolvidas for os nucléolos nas células, maior será o.... Gente, vamos 

concluir aqui, já está batendo, já. Quem sabe o que é caliolipa? Vocês lembram da musiquinha? 

Ei! Lembra da música da célula? 

170. Natália: Não! 

171. Grupos de alunos: ((começa a cantar)) 

172. Professor: Ei, deixa eu fazer a chamada aqui. Terça-feira eu termino, viu?! Porque não 

deu tempo. 

173. Professor: Adriele? ... 

174. Adriele: Presente! 

175. Professor: Aline? 

176. Aline: Presente 

177. Professor: Ana? 

178. Ana: Presente 

179. Professor: João? 

180. João: Presente 

181. Professor: Lívia? 
182. Lívia: Presente 

183. Professor: Lucas? 

184. Lucas: Presente 

185. Professor: Mariana? 

186. Mariana: Presente 

187. Professor: Mário? 

188. Mário: presente 

189. Professor: Natália?  

190. Natália: Presente 

191. Professor: Neto? 

192. Neto: Presente 

193. Professor: Renan? 

194. Professor: Renan não vai vim não?! 

195. ALUNOS: Não! 

196. Professor: Samuel? 

197. Samuel: Presente! 
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198. Professor: Warley? 

199. Warley: Presente 

((Após a chamada, a professora sai da aula)) 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO 
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