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RESUMO 
 

 Este trabalho tem como objetivo investigar a existência (ou não) de um espaço em sala 

de aula favorável à prática da argumentação, em situações específicas de conflito na interação 

professor–aluno. Sendo a interação mediada pela linguagem, interessa investigar como os 

sentidos constituídos por meio da linguagem influenciam os sujeitos envolvidos, colaborando 

ou não para suas ações em direção à prática do discurso argumentativo. As investigações 

foram feitas por meio de observações de aulas ministradas aos 3os anos do Ensino Médio 

noturno, em duas escolas públicas, uma em região mais nobre e outra em região de periferia 

do município de São Paulo. Das observações foram selecionados o corpus “A” e o “B”, que 

trazem as interações conflitantes entre professores e alunos. A palavra conflito, neste trabalho, 

está sendo considerada como desavença, discórdia, ou, mais especificamente, divergência de 

opiniões, interesses ou sentimentos. Na perspectiva deste trabalho, o conflito é inevitável, pois 

é inerente à própria interação mediada pela linguagem; entretanto, é possível que situações 

sejam amenizadas. A hipótese é a de que a prática efetiva da argumentação, ligada à arte de 

convencer e à consideração pelo outro, representa uma saída para as situações de conflito. No 

entanto, os resultados de análise mostram que o espaço em sala de aula que privilegie a 

argumentação não chega a ser efetivo. Há, ainda, um longo caminho a ser percorrido no que 

diz respeito a compreender os seguintes aspectos: as concepções de linguagem; o processo 

interacional; o discurso, seu contexto mais amplo de produção e os efeitos possíveis de serem 

constituídos; os conflitos, suas causas e implicações; a arte de argumentar em situações 

específicas de conflito etc., de maneira que tal compreensão se reverta em ações cujos efeitos 

possam transformar a realidade enfrentada na interação professor–aluno. 

  

Palavras-chave: Interação professor–aluno. Linguagem. Discurso. Conflito. 

Argumentação. 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 

 The purpose of this paper is to investigate the existence (or non-existence) of a space 

inside the classroom which is favorable to the practice of argumentation, in specific situations 

of conflict related to the teacher–student interaction. In view of the fact that interaction is 

mediated by the language, it is interesting to investigate how the feelings produced by the 

language influence the subjects involved, collaborating or not for their actions toward the 

practice of the argumentative speech. The investigations were carried out by means of 

observations of classes taught to 3rd year students of evening High School Courses, in two 

public schools: one located in a noble region, and the other in the outskirts of the City of São 

Paulo. Out of those observations, corpus “A” and “B” were selected, which bring forth the 

conflict situations between teachers and students. The word “conflict” in this paper is being 

considered as disagreement, discord, or, more specifically, differences of opinions, interests 

or feelings. In the perspective of this paper, the conflict is unavoidable, since it is inherent to 

the very interaction mediated by the language; however, it is possible that situations can be 

soothed. The hypothesis is that the effective practice of argumentation, connected to the art of 

convincing, and to the consideration for the other, represents a way out to the conflict 

situations. Nevertheless, the analysis results show that the space in classroom that privileges 

the argumentation does not come to be effective. There is still a long way to go, in terms of 

understanding the following aspects: the concepts of language; the interaction process; the 

discourse, its wider context of elaboration and possible effects; the conflicts, its causes and 

implications; the art of argumentation in specific situations of conflict etc., so that such 

understanding can be reverted to actions, whose effects will be able to change the reality 

involving the teacher–student interaction.  

 

Key-words:        Teacher–student  interaction.         Language.       Discourse.            Conflict.    

                            Argumentation 
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INTRODUÇÃO 

     

 Sempre me agradou observar a arte do manejo das palavras – palavras que “se vestem” 

de diversas maneiras, causando os mais diferentes efeitos de sentido tanto naqueles que as 

ouvem como, também, naqueles que as pronunciam. Em sentido figurado, costumamos dizer 

que as palavras fazem rir, alimentam sonhos, confortam, inquietam, ameaçam, intimidam. É 

nas relações em sociedade que os sujeitos, ao interagirem por meio da linguagem, vão 

constituindo os sentidos das palavras. 

 Em especial, nas situações específicas de conflito, os sentidos que as palavras 

adquirem têm o poder de afastar ou aproximar os sujeitos. Torna-se necessário um cuidado 

maior para selecioná-las e utilizá-las conforme o nosso objetivo, percebendo a riqueza de seus 

recursos expressivos. E no contexto da sala de aula contemporânea parece que, quando as 

palavras não são utilizadas de maneira que os seus sentidos se tornem instrumentos de defesa, 

a força física tem sido empregada para tal intento. 

Passei a observar mais atentamente como tem sido tratado, nas situações de conflito 

entre professores e alunos, o uso da linguagem em estratégias específicas de argumentação. O 

desejo de entender melhor a arte de argumentar levou-me a um percurso que passa pelo 

entendimento de que é preciso haver, primeiramente, um espaço propício em sala de aula para 

que a argumentação seja efetiva e, ainda, o entendimento de que esse espaço é constituído por 

meio da linguagem, na interação professor–aluno.  

 Fazer tal percurso foi a minha inspiração para entrar no programa de pós-graduação da 

FFLCH – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Tanto as disciplinas cursadas 

no decorrer do programa como as diversas leituras e reuniões de orientação ampliaram o meu 

entendimento sobre o uso da linguagem nas relações entre os sujeitos.  
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 É importante esclarecer sobre o lugar que ocupo, nesta pesquisa, quando relato e 

analiso as interações de outros professores com seus alunos. Falo, primeiramente, do lugar de 

uma pesquisadora que se distancia para a observação e coleta de dados. Nessa posição, tenho 

acesso à prática do professor, sendo ela bem-sucedida ou não; e essa prática estará sendo 

confrontada com as teorias que, sem dúvida, poderão nos levar a uma melhor reflexão e 

possível disposição para agir. A prática observada também poderá refletir sobre a teoria já 

existente, colocando-a à prova e possibilitando novos escritos sobre o assunto.  

 No entanto, o meu discurso teórico não se limita a uma imagem do que possa ser a 

atividade em sala de aula; ele vem acompanhado de uma prática pessoal com alunos por meio 

do ensino da Língua Portuguesa. Também, vem acompanhado de uma prática, desde 2003, 

com professores da Educação Básica por meio de cursos de formação continuada para a rede 

pública (municipal e estadual) do Estado de São Paulo. Dessa forma, tem sido extremamente 

importante e empolgante unir a pesquisa à prática. Na verdade, muitas vezes me questionei 

sobre o que faria em determinadas situações de conflito que presenciei. Portanto, longe de 

querer encontrar culpados por situações de fracasso em sala de aula, pretendo acrescentar 

esforços para que o fracasso seja superado. 

 Para tanto, esta dissertação relata a minha pesquisa, cujo objetivo é investigar o uso da 

linguagem na interação professor–aluno em situações que caracterizam conflito entre eles. 

Interessa analisar a maneira como os sentidos vão sendo constituídos nas seqüências de fala 

pronunciadas e, ainda, como esses sentidos afetam o outro. Mais especificamente, a partir dos 

sentidos constituídos em determinadas situações de interação verbal, o objetivo é investigar a 

existência (ou não) de um espaço propício para a argumentação.  

 Assim, este trabalho não se limita a descrever as situações de fracasso no uso de 

estratégias interacionais na relação professor–aluno, em situações de conflito. O fracasso 
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escolar já tem sido, de certa forma, bastante denunciado. Mas, diante dos dados que 

continuam denunciando essa situação (e, por isso, precisam ser ainda mostrados), defendo a 

hipótese de que a prática efetiva da argumentação, ligada à arte de convencer e à 

consideração pelo outro, representa uma saída para as situações de conflito enfrentadas por 

professores e alunos.  

  No primeiro capítulo, será apresentada a concepção de conflito adotada nesta 

pesquisa. 

 No segundo capítulo, serão apresentados os problemas identificados na interação 

professor–aluno e as justificativas para a realização desta pesquisa, incluindo as justificativas 

de ordem teórica.  

No terceiro capítulo, serão esclarecidos os procedimentos metodológicos escolhidos, o 

que envolve relatar: o tipo de pesquisa realizada; a escolha das escolas observadas e suas 

características; o modo como foram feitas as observações, a coleta de dados e, por fim, a 

transcrição dos dados.   

No quarto capítulo, serão relatadas as teorias que embasam as análises e discussões 

realizadas, bem como a relevância de cada teoria para a presente pesquisa. A subseção 4.1. 

trará o relato sobre a Análise da Conversação, a interação verbal e as teorias que tratam das 

ações realizadas na conversação. A subseção 4.2. abordará alguns conceitos da Análise do 

Discurso e de teorias que tratam sobre a argumentatividade na linguagem e técnicas de 

argumentação. 

No quinto e sexto capítulos serão apresentadas as análises propriamente ditas. As 

análises de fragmentos do corpus “A”, no quinto capítulo, se atêm aos atos de fala produzidos 

por professores e alunos e às imagens formadas por eles durante a interação. As análises de 

fragmentos do corpus “B”, no sexto, abordam a possibilidade de clareza e a polidez na 



14 

 

interação. As análises nos dois capítulos consideram o contexto mais amplo de produção dos 

discursos. Cada capítulo contém as transcrições de fragmentos, considerados relevantes para 

as análises efetuadas.                                                                                                       

 Finalmente, serão feitas algumas considerações finais, nas quais: retomo o objetivo da 

pesquisa e o percurso necessário para cumpri-lo; avalio os resultados obtidos após as análises 

dos dados do corpus “A” e do corpus “B”; faço considerações a respeito de questionamentos 

levantados no segundo capítulo e a respeito da hipótese; relato, também, algumas reflexões de 

caráter teórico e de caráter prático para a sala de aula. 
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 1. O CONFLITO  

 

 A palavra conflito é descrita no dicionário Aurélio Século XXI como: “1) Luta, 

combate; 2) Guerra; e 3) Desavença, discórdia”. Nesta pesquisa, são investigadas as situações 

de conflito, como “3) Desavença, discórdia”. Ao investigar a existência de alguns trabalhos 

que têm o mesmo foco de análise, selecionei a pesquisa realizada por Meireles (1999) sobre 

Dissensão. A palavra dissensão utilizada por ela é descrita no mesmo dicionário como 

“divergência de opiniões, interesses ou sentimentos”, e é este tipo de situação que interessa 

ser analisada aqui, o qual chamo de situação de conflito. Embora o corpus utilizado pela 

pesquisadora seja composto por diálogos em alemão, suas conclusões são válidas para os 

estudos sobre a linguagem de qualquer grupo social. Trago, a seguir, algumas citações 

utilizadas por Meireles (1999:37): 

(...) a dissensão é eminentemente reativa: é uma reação do falante frente a uma 
suposta divergência quanto aos modelos utilizados pelo interlocutor durante 
uma interação, sendo que sua expressão pode ocorrer através de meios 
lingüísticos ou não (cf. Sorning). Mesmo quando são utilizados meios 
lingüísticos, o falante tem grande liberdade de formulação (cf. Kohnen, 
Spranz-Fogasy), porém, na maioria das vezes, são feitas alusões a elementos 
situacionais ou discursivos surgidos anteriormente no decorrer da interação e 
que levaram o falante a concluir pela divergência. (cf. Sorning, Kohnen, 
Spranz-Fogasy). 
Pertencendo ao âmbito pragmático da comunicação, a expressão da Dissensão 
tem também efeitos no que se refere ao relacionamento entre os participantes, 
conforme apontado por Sorning e Kohnen, o que leva o falante a selecionar as 
formas (lingüísticas ou não) mais adequadas ao seu propósito de condução e 
manutenção da harmonia durante a interação. (itálico meu) 
 

É possível compreender, com Meireles, que um conflito pode ter razões lingüístico-

discursivas e que seus efeitos atingem o relacionamento entre os participantes. Isso remete a 

uma singularidade da própria linguagem, que é a sua característica polissêmica – o que pode 

nos levar a refletir sobre o fato de que nem sempre cumprimos o nosso projeto de dizer. A 

cena de sala de aula, a seguir, coletada por Smolka (1999: 12), pode nos ajudar a entender o 
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quanto a linguagem não é transparente e, muitas vezes, transmite algo que o falante não quis 

dizer:  

    

   A professora escreve na lousa:  

   ‘A mamãe afia a faca’  

   e pede para uma criança ler. A criança lê corretamente.  

   Um adulto pergunta à criança:  

   ― Quem que é a mamãe? 

   ― É a minha mãe, né? 

   ― E o que é “afia”? 

   A criança hesita, pensa e responde: 

   ― Sou eu, porque ela (a mamãe) diz: ‘Vem cá, minha fia’. 

   A professora, desconcertada, intervém: 

   ― Não, afia é amola a faca!        

 

 Na cena, observamos que a criança leu corretamente a frase e a professora, 

provavelmente, achou que ela havia entendido seu enunciado. Porém, as perguntas do adulto 

que a ouvia revelaram que a menina não estava entendendo e, ainda, revelaram que o 

problema, ou o conflito, era decorrente da homofonia entre “afia” e “a fia”, ou seja, era 

decorrente do caráter polissêmico da linguagem. 

Uma outra reflexão que podemos fazer é que a pluralidade de sentidos não advém 

apenas da materialidade da língua (como no caso das palavras homofônicas), mas também de 

aspectos sociais, ideológicos e históricos: uma vez que a interação se dá entre pessoas de 

diferentes comunidades, faixas etárias, gêneros, religiões, culturas – o que se reflete em 

maneiras diferentes de ver o mundo e se relacionar –, é natural que uma palavra seja usada 

por alguém de uma maneira que o seu interlocutor não a compreenda. Podemos perceber tal 

acontecimento no exemplo real a seguir, citado por Melo (1998: 285), que traz a fala de uma 

criança nordestina, estudante em escola paulista: 
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A professora dava conselhos pra eu falá direito, porque é errado isto aqui. 
Aqui tem outros modelo e não tem o jeito que eu usava pra falá. Mas penso 
que aqui não é muito certo, porque se eu chegá no Norte e falá: dá uma bala, 
vão falá: eh você é criminoso. Lá é confeito que se diz e seu pedi confeito aqui 
ignoram… 
 

 Essas duas situações foram citadas aqui para demonstrar que, por serem mediadas pela 

linguagem, podem, naturalmente, ocasionar conflitos entre os sujeitos envolvidos. Outros 

acontecimentos, como os que seguem, podem também caracterizar a existência de conflitos. 

 Há conflito quando não se respeita o procedimento natural, nas interações sociais, de 

preservação da auto-imagem pública (a face: GOFFMAN, 1970) que os participantes têm. Em 

uma conversação, é comum que uma ação qualquer por parte de um dos interlocutores rompa 

o equilíbrio ritual preexistente e ameace a face do outro, gerando um conflito. Conforme 

Brown & Levinson (1978), esse atos ameaçadores da face podem ser: ordem, pedidos, 

conselhos, elogios, expressão de ódio e outros1. Em sala de aula, podemos citar alguns 

exemplos de ameaça à face: ordem do professor para que o aluno não converse durante a 

explanação da matéria; reclamo do aluno diante de regras de comportamento dadas pelo 

professor; pedido do aluno para entregar um trabalho fora do prazo; pergunta do aluno sobre a 

explanação do professor; não atenção do professor a uma pergunta do aluno etc. 

 Também, as imagens que os interlocutores formam de si, um do outro e ambos de um 

referente (a aula, a escola etc.), podem ser desencadeadoras de conflitos. Por exemplo: quando 

o professor espera que o aluno respeite o seu papel, legitimado socialmente, e este não o faz, a 

imagem que o professor passa a ter do aluno é contrária ao esperado e o conflito tende a 

ocorrer 2. 

                                                 
1 Tanto o conceito de “face” (GOFFMAN, 1970) como o de “atos de fala” (AUSTIN, 1962) serão abordados no 
quarto capítulo. 
2 No quarto capítulo, serão relatadas a teoria sobre as “formações imaginárias” (PÊCHEUX, 1993) e a teoria 
sobre os “mecanismos de controle de discursos” (GERALDI, 1997, a partir de FOUCAULT, 1973). 
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 E, ainda, o não cumprimento de princípios e regularidades que a própria fala possui. 

Por exemplo, em um diálogo, no processo colaborativo entre os interlocutores no qual os 

sentidos são constituídos, a organização do tópico discursivo é essencial para que haja uma 

possível compreensão.  A mudança de tópico pode ocasionar uma digressão na conversação, 

ocasionando um conflito ou intensificando um conflito já existente. Algumas pesquisas, como 

a de Aquino (1997: 139), demonstram que “(...) muitas vezes, no discurso em que se detecta 

conflito, a digressão pode-se constituir numa atividade não autorizada, se perceptível ao 

interlocutor”. 

 Poderíamos, ainda, dar exemplos sobre as diversas vozes presentes em um único 

enunciado, a ironia, os pressupostos e os subentendidos etc. que podem gerar 

desentendimentos entre os interlocutores. Todos eles mostram que a interação, sendo mediada 

pela linguagem, coloca os sujeitos em um campo de possíveis conflitos. 

 A meu ver, esses conflitos poderiam ser saudáveis, mas, como as análises efetuadas 

neste trabalho pretendem demonstrar, não têm sido. Os conflitos podem ser saudáveis no 

sentido de que é necessário que eles existam para que as opiniões sejam expostas até que se 

alcance um acordo3. O acordo pode não ocorrer (nem precisa), mas o importante é que haja 

interesse em se encontrar maneiras de dialogar e negociar. Concordo com Ricoeur (1988) 

quando ele parte da existência do conflito (para ele, quem nega a existência do conflito está 

mascarando a realidade) e da ilusão de que se pode eliminá-lo; entretanto, como o autor, 

acredito que é possível chegarmos à atenuação do conflito, ao equilíbrio de um possível 

“terror”.                     

 Sabendo de antemão que os sentidos das palavras nos escapam, impossibilitando o 

                                                 
3 A possibilidade de chegar a um acordo, referida nesta pesquisa, envolve um processo de diálogo e de 
negociação, no qual há reflexão, discussão e troca de opiniões. Não me refiro ao acordo como sinônimo de 
consenso ou senso comum, no qual concorda-se com algo de imediato, irrefletidamente (conforme discussão 
colocada em Britto, 2003: 63-64). 
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entendimento entre os interlocutores em sua totalidade, e que muitas outras questões de um 

“contexto mais amplo”4 podem causar conflitos, é necessário que um esforço seja feito para se 

fazer entender e para entender o que o outro quis dizer (BOURDIEU, 1983). Esse esforço 

para a possível compreensão torna-se viável devido ao poder que a linguagem possui de dar 

um estilo peculiar ao modo de expressão de cada um, permitindo-nos organizar a fala em 

diversas estratégias interacionais por meio da linguagem.                                                   

 Considero que grande parte das situações que caracterizam conflito em sala de aula 

pode converter-se em oportunidades para que professores e alunos exercitem a arte do manejo 

das palavras – aquelas cujos efeitos de sentido vão determinar a relação entre eles. É em 

situações nas quais há a divergência de opiniões (ou controvérsia, ou desentendimento) que se 

tem a chance de exercitar a discussão por meio do diálogo. Faz-se necessário, portanto, 

aprender sobre a arte de argumentar, que envolve um conjunto de discursos em linguagem 

natural e polissêmica, em situações conflitantes.  

                                                 
4 A expressão “contexto mais amplo” é utilizada por Geraldi (1997: 60-61), quando fala sobre questões que 
influenciam na produção da linguagem. Conforme o autor, “as interações verbais não se dão fora do social mais 
amplo”. Essa expressão será melhor explicitada na introdução do quarto capítulo.  
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 2. OS PROBLEMAS  E AS JUSTIFICATIVAS 

 

 A fim de cumprir o objetivo específico de investigar a existência (ou não) de um 

espaço favorável à argumentação, em situações que caracterizam conflito na interação 

professor–aluno, foram utilizados, para as análises, os dados colhidos durante observações 

efetuadas em duas escolas da rede estadual de São Paulo (denominadas neste trabalho de 

escola “A” e escola “B”). As observações foram todas realizadas em aulas5 de Língua 

Portuguesa, ministradas a alunos de 3º ano do Ensino Médio, período noturno. 

 A seguir, apresento os problemas de pesquisa e as justificativas para esta investigação.  

 

2.1 Os problemas de pesquisa 

 Durante as observações das interações nas escolas “A” e “B”, foi possível presenciar 

diversas situações de conflito entre professores e alunos, o que me levou a perceber a falta de 

“atenção” por parte dos interlocutores ao uso de estratégias, na interação verbal, que 

colaborassem para amenizar os conflitos.  

As análises do corpus “A”, efetuadas no quinto capítulo, procuram demonstrar que as 

interações, em situações conflitantes, foram predominantemente marcadas por: ordem do 

professor X contra-reação dos alunos; reclamação dos alunos X silêncio do professor; 

pergunta dos alunos X silêncio do professor; pergunta do professor X indiferença dos alunos. 

Em tais situações, é possível observar que o efeito produzido foi sempre de insatisfação e até 

desrespeito entre eles. As estratégias de argumentação, que poderiam ser utilizadas como uma 

                                                 
5 Esta pesquisa não tem como objeto de estudo o conteúdo a ser ensinado na disciplina Língua Portuguesa. 
Interessa, sim, investigar os efeitos produzidos pela língua em uso, na interação professor–aluno. Portanto, a 
palavra aula não está sendo utilizada em seu sentido próprio, ou seja, indicando, necessariamente, que houve 
ensino/aprendizagem.  
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maneira possível de se esclarecer os conflitos e, até, de atenuá-los, não ganharam espaço 

efetivo na interação. 

 A partir das observações da escola “A”, ficou claro para mim que o mesmo tema 

deveria ser investigado em outra(s) escola(s), a fim de chegarmos a uma visão mais clara de 

como essas mesmas situações são tratadas e, então, por meio da pesquisa, encontrarmos 

caminhos de possíveis soluções. Diante daqueles problemas, alguns questionamentos foram 

inevitáveis: o que leva as situações de conflito em sala de aula a não serem bem-sucedidas, no 

sentido de se atenuar ou solucionar os conflitos? Por que, em determinadas situações, não se 

consegue ter espaço para negociação? Corriqueiramente, costumamos dizer que a maneira de 

alguém falar causou aquela atitude negativa no outro. Isto é sempre uma verdade? 

 Nas análises do corpus “B” (da escola “B”), é possível observar que, em alguns 

momentos, a professora levou os alunos a argumentarem sobre o assunto em discussão. 

Entretanto, em uma mesma interação em que tal processo ocorreu, por exemplo, o espaço 

constituído para a argumentação culminou na ironia da professora diante da fala do aluno. 

Assim, levar o aluno a argumentar naquele momento parece não ser indício de que a 

professora estava convicta sobre a necessidade de haver um espaço efetivo no qual o aluno 

aprenderia6 a argumentar. 

 Tanto nas análises do corpus “A” como nas do “B”, é possível observar que 

professores e alunos, em situações de conflito, não fizeram uso daquilo que já lhes pertence – 

os recursos argumentativos da língua – de maneira consciente e planejada, servindo-se das 

                                                 
6 Nesta pesquisa, não me proponho a discutir sobre o processo ensino-aprendizagem em si. Por isso, não me 
aterei ao fato de o ensino das estratégias de argumentação estar ou não sendo efetivado nem, ainda, se há indícios 
de que os alunos adquiriram tal conhecimento. Todavia, quando a arte de argumentar é efetivamente praticada, 
primeiramente pelo professor, acredito que o seu ensino tende a acontecer. Diante disso, é importante esclarecer 
que adoto a noção de ensino conforme defendida por Dewey (1959:31-41): “Só se aprende o que se pratica...”; 
“Mas não basta praticar (...) a escola tem que se transformar em um meio real, de experiências reais e de vida 
real”; “Toda a aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma experiência real de vida, onde o 
que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que tem na vida”.  
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palavras como influência para que os conflitos fossem amenizados e, inclusive, para uma 

possível construção do conhecimento do aluno. Em vez disso, muitas situações foram levadas 

para o “lado pessoal”, conforme denúncia feita por uma aluna: 

Os alunos aprontam sim, mas tem os que estudam e esses não têm ouvidos 

para expor os seus problemas (...). Há professores que deixam o 

profissionalismo de lado e levam para o lado pessoal, aí quem é 

prejudicado? Claro que o aluno. (aluna no 47) 7 

Os problemas mencionados anteriormente nos levam, ainda, a um outro problema ao 

refletirmos sobre a singularidade do aluno do Ensino Médio de nossas escolas públicas.  

 Aqueles alunos já estavam na última fase da Educação Básica e muitos deles, 

principalmente os da periferia de São Paulo, não terão mais acesso8 ao ensino por meio da 

instituição escolar. Sendo assim, o terceiro ano do Ensino Médio – série abordada nesta 

pesquisa – poderia ter sido aproveitado para despertá-los para o fato de que possuem um bem 

maior, a sua própria linguagem, com seus diversos recursos expressivos, e que esses recursos 

podem ser utilizados de diversas maneiras na interação social. No caso das situações de 

conflito, os alunos poderiam adquirir conhecimentos sobre as práticas lingüísticas para 

convencer o outro.  

Também, já com idade média de 19 anos9, esses jovens precisam tomar muitas 

decisões quanto aos modos de estruturar suas produções orais e escritas na vida em sociedade. 

Vimos, anteriormente, que tal tarefa não é tão simples quando nos deparamos com os 

                                                 
7 Excerto tirado de uma redação cujo tema é “O Ensino Médio na escola pública”  
8 Conforme Lei no. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, “no conjunto da América Latina, o Brasil apresenta um dos 
índices mais baixos de acesso à educação superior, mesmo quando se leva em consideração o setor privado. 
Assim, a porcentagem de matriculados na educação superior brasileira em relação à população de 18 a 24 anos é 
de menos de 12%(...)”. 
9 Conforme Guimarães (UNESCO/2003), em pesquisa sobre o Ensino Médio, efetuada em todos os estados 
brasileiros, a idade média dos alunos é de 19 anos, sendo que mais de 50% tendem a se concentrar na faixa entre 
16 a 17 anos. Em oito capitais, mais de 20% dos alunos têm 20 anos de idade ou mais. Os alunos mais velhos 
concentram-se no período noturno.  
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impasses lingüístico-discursivos inerentes à linguagem. Ter clareza da tese que deseja 

defender, ser crítico (o que certamente criará conflitos), saber ouvir o outro, tomar o seu turno 

no momento adequado, usar de argumentos para convencer etc., já se fazem urgentes nessa 

fase da educação básica, não só pela exigência da sociedade contemporânea, mas para o 

próprio desenvolvimento do aluno em suas relações interpessoais. No entanto, conforme este 

trabalho procura demonstrar, parece que o conflito, em vez de ser considerado como uma 

oportunidade para a prática argumentativa, é motivo de brigas e desrespeitos. 

 

2.2 As justificativas para a investigação 

A primeira justificativa para a realização desta pesquisa tem relação com o uso da 

linguagem e seus efeitos na interação professor–aluno. Este estudo pretende mostrar os 

sentidos produzidos por, por exemplo, entonações, silabações, marcadores conversacionais de 

atenção, repetições, implícitos, atos de fala e silêncios, considerando seu contexto mais amplo 

de produção. Parece que a falta de atenção e (ou) entendimento, por parte do professor, em 

relação ao fato de que as relações interpessoais vão sendo constituídas pela linguagem e pelo 

contexto mais amplo em que ela é produzida o impede, muitas vezes, de alcançar o êxito 

desejado na interação entre ele e seus alunos. 

As análises efetuadas, que privilegiam as maneiras utilizadas para dizer e, 

conseqüentemente, os sentidos constituídos, pretendem auxiliar o professor no entendimento 

de que a atenção a esses aspectos torna-se imprescindível para que a interação seja levada a 

um bom termo. 

A segunda justificativa é a necessidade de encontrarmos caminhos para que 

professores e alunos lidem melhor com as situações específicas de conflito em sala de aula. 

Pelo fato de os conflitos, conforme as análises procuram demonstrar, trazerem sempre 
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insatisfações e desrespeitos, este trabalho tem como hipótese que a prática da argumentação 

representa uma saída para o problema. Assim, é necessário investigar se tem sido (ou não) 

dado importância ao espaço em sala de aula para a prática da argumentação – constituído por 

meio da linguagem na interação professor–aluno. 

 Não há dúvidas de que é necessário fugir do senso comum de que o aluno deve dizer 

o que quer, na hora em que quer e da maneira que quer. Entretanto, ao inibir essa 

possibilidade do aluno de “bater boca”, é preciso despertá-lo para outras possibilidades sobre 

os modos de falar. 

É fato que a argumentação por meio de palavras nem sempre vai ser uma prática 

desejada por todos os alunos, especialmente em momentos conflitantes – alguns preferem o 

silêncio (que é também significativo10). Entretanto, quando o aluno desejar tomar o turno para 

si, em momentos de “briga”, é necessário mostrar-lhe como estruturar o seu discurso de 

maneira elaborada, conforme a orientação argumentativa que ele deseja dar ao seu ouvinte. 

Assim, ele poderá sentir-se encorajado a arriscar um comentário, uma discussão e, portanto, 

arriscar-se na arte de argumentar. 

Ao procurar demonstrar a falta de um espaço favorável em sala de aula para a prática 

de estratégias argumentativas, pretendo que seja suscitado o interesse de professores para que 

tal trabalho com a língua tenha lugar efetivo. 

 A terceira justificativa é, por meio dos resultados das análises efetuadas em situações 

reais de interação em escola pública, auxiliar a todos nós em uma reflexão sobre o que 

propõem as Leis de Diretrizes e Bases para o Ensino Médio em relação ao ensino da 

argumentação nesta fase da escola básica. Considerar as Leis é importante, a meu ver, na 

                                                 
10 Para Orlandi (1993:44), “o silêncio não fala, ele significa. (...) há silêncios múltiplos, o silêncio das emoções, 
o místico, o da contemplação, o da introspecção, o da revolta, o da resistência, o da disciplina, o do exercício do 
poder, o da derrota da vontade etc.”. 
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medida em que elas ditam caminhos que poderão reger os discursos dos professores em sala 

de aula. 

 Em 2000, as diretrizes para implantação do Ensino Médio no Sistema de Ensino do 

Estado de São Paulo determinam, em suas “bases da organização escolar”, que a escola 

favoreça o desenvolvimento de habilidades e o alcance de competências importantes para a 

vida pessoal e social e para o trabalho. Uma das competências que se espera que o aluno tenha 

ao terminar o Ensino Médio é a de construir argumentos, o que envolve algumas habilidades 

como: 1) ser capaz de articular idéias e ordenar o pensamento, para convencer os outros de 

determinados argumentos; 2) identificar pontos de vista diferentes, identificando os 

pressupostos de cada interpretação; 3) produzir uma linha de argumentação com base na 

coleta de informações; 4) defender seu ponto de vista de maneira consistente e lógica e 

contra-argumentar possíveis contestações 11. 

Confrontar o que dizem as diretrizes mencionadas com a realidade oposta vivida por 

professores e alunos (realidade que este trabalho pretende demonstrar) poderá nos auxiliar na 

reflexão sobre o que é preciso, ainda, construir para que o aluno chegue à “competência” de 

construir argumentos. Parece haver um espaço longo de trabalho a ser desenvolvido por 

professores e alunos no que diz respeito a compreender as regras de funcionamento da 

língua12 e suas diversas possibilidades de constituição de sentido, podendo modificar o rumo 

de uma interação; e, então, sim, “construir argumentos” para defender o seu ponto de vista e, 

talvez, convencer o outro. 
                                                 
11 São Paulo. Indicação CEE no 09/2000 – CEM – aprovada em 11-01-2000. Diretrizes para implantação do 
ensino médio no Sistema de ensino do Estado de São Paulo. 
12 Dizer que a língua possui regras de funcionamento vem do entendimento de que ela obedece às coerções de 
sua estrutura. Como Orlandi (1999: 48), entendo que na produção de um discurso “encontram-se tanto a 
manifestação da liberdade do locutor quanto a ordem da língua, como seqüência sintaticamente correta”.  
Neste trabalho, defendo que o aluno deve conhecer as regras da língua não para adequar-se a elas, mas para usá-
las a fim de produzir um efeito de sentido pretendido numa dada situação.  
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 Esse espaço de trabalho inclui o entendimento de que a escolha deste ou daquele 

argumento é uma decisão a ser tomada durante o jogo interacional no qual os interlocutores 

são participantes ativos, considerando-se todo o contexto mais amplo da interação e as 

possibilidades de desentendimentos trazidas pela própria linguagem. Parece-me que a palavra 

“habilidade” (citada na Indicação mencionada) não poderá ser garantida como algo que o 

aluno terá para si. 

Em termos de contribuição teórica, primeiramente, para a análise do processo 

conversacional entre professores e alunos serão consideradas as contribuições dos estudos da 

Análise da Conversação (AC) que se caracteriza por trabalhar com técnicas de análise 

empíricas, método de trabalho indutivo e baseado em conversações espontâneas. Segundo J.J. 

Gumperz (1982), citado em Marcuschi (2003: 6), a AC 

 
deve preocupar-se, sobretudo, com a especificação dos conhecimentos 
lingüísticos, paralingüísticos e socioculturais que devem ser partilhados para 
que a interação seja bem-sucedida. Esta perspectiva ultrapassa a análise de 
estruturas e atinge os processos cooperativos presentes na atividade 
conversacional.   
 

A partir dos estudos da Análise da Conversação, serão abordadas algumas teorias que 

visam a refletir sobre os diversos tipos de ações humanas que se realizam através da 

conversação, quais sejam: a) A Teoria dos Atos de Fala, por meio da qual Austin (1962), ao 

entender a linguagem como forma de ação, descreve os três atos fundamentais que ocorrem 

no momento da fala: ato de dizer algo; a realização de um ato ao dizer algo; e a obtenção de 

certos efeitos pelo fato de dizer algo; b) as Máximas Conversacionais, postuladas por Grice 

(1982), as quais constituem os “princípios de cooperação” necessários a uma conversação 

ideal; c) as Máximas de Polidez, por meio das quais Lakoff (1998) mostra que é necessário, 

muitas vezes, além de ser claro, “fazer com que o ouvinte sinta-se bem” durante a 

conversação; d) o Conceito de “face” postulado por Goffman (1970) para teorizar sobre a 
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conversação como um ato social, no qual cada participante possui uma auto-imagem pública 

(a face) que deseja manter.  

 Os estudos da Análise do Discurso (AD) tornam-se, também, imprescindíveis para as 

análises efetuadas, uma vez que mostram ser necessária a análise dos dados de língua (ou seja, 

a descrição de sua materialidade) nas seqüências pronunciadas, para depois chegarmos à 

interpretação de como os sentidos se constituem nessas seqüências.  Ainda por meio das 

contribuições da Análise do Discurso, é possível entender de maneira ampla a importância de 

se considerar a dimensão social e histórica da linguagem.  

Para a análise dos discursos produzidos, serão colocados em evidência alguns estudos 

desenvolvidos por Ducrot (1977, 1981, 1987) sobre a argumentatividade na linguagem, a 

exemplo de outros trabalhos que já aproximaram a Teoria da Enunciação à Análise do 

Discurso13. Assim, os operadores argumentativos, os pressupostos e subentendidos, a 

polifonia etc. serão investigados como “elementos” constitutivos de sentidos dos enunciados. 

Também, as “formações imaginárias” (PÊCHEUX, 1993) e os “mecanismos de controle” dos 

discursos (GERALDI, 1997, a partir de FOUCAULT, 1973) serão utilizados para as análises.                   

 Dentro do tema Argumentação, todas as análises serão perpassadas pelos estudos da 

Nova Retórica desenvolvidos por Perelman e Tyteca (1996), em seu Tratado da 

Argumentação – perspectiva importante para este trabalho, dentre outras coisas, por lidar com 

questões como a consideração pelo outro e as maneiras possíveis de convencê-lo. 

                                                 
13 C.f. Indursky & Koch, 1989. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Esta pesquisa segue os parâmetros de um estudo qualitativo e, dentre as várias formas 

de estudos qualitativos existentes, recorre à observação e ao contato direto como método de 

investigação. Portanto, trata-se de uma pesquisa qualitativa que adota procedimentos da 

etnografia como abordagem de investigação. 

 

3.1 A pesquisa etnográfica 

Diferentemente de uma pesquisa quantitativa cujo enfoque está nos números para se 

avaliar uma determinada realidade social em sua totalidade, a pesquisa qualitativa preocupa-

se, pode-se dizer, em interpretar essa mesma realidade. É importante, na abordagem 

qualitativa, levar em consideração o ambiente natural como fonte de dados, a descrição desses 

dados e o significado que as pessoas observadas dão à situação vivida. Sendo assim, enquanto 

a pesquisa quantitativa tende a considerar um fenômeno isolado em si mesmo, a qualitativa 

considera todo o contexto que envolve um certo fenômeno.  

Existem algumas formas de pesquisa qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de 

caso e a etnografia. A etnografia, adotada nesta pesquisa, compreende o estudo em detalhe do 

desenrolar dos eventos cotidianos, bem como a identificação dos significados atribuídos a eles 

tanto por aqueles que deles participam, quanto por aqueles que os observam (ERICKSON, 

2001). 

Cabe observar que a etnografia envolve um longo período de estudo por parte do 

pesquisador em uma comunidade levando-o, inclusive, a manter residência fixa no local, a 

fim de usar técnicas de observação, contato direto e participação em atividades que estarão 

sendo analisadas. Assim, a presente pesquisa pode ser caracterizada apenas como um tipo de 
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pesquisa etnográfica, pois, dentre as características descritas anteriormente, tem como suas 

técnicas principais para coleta de dados: a observação apenas por um período de tempo e o 

contato direto. Ela adota também, mais especificamente, o método da microanálise 

etnográfica, na medida em que estuda particularmente um evento ou parte dele (em nosso 

caso, a escola) e depois, particulariza um processo interacional relevante.  

É importante atentar à reflexão feita por Lüdke e André (1986: 25) sobre a 

“observação” como método de coleta de dados: sendo a mente humana altamente seletiva, é 

provável que, ao olhar para um mesmo objeto ou situação, duas pessoas enxerguem diferentes 

coisas. O que cada pessoa seleciona para “ver” depende muito de sua história pessoal e 

principalmente de sua bagagem cultural. Também, as observações que cada um de nós faz de 

nossa vivência diária recebem influências de nossa história pessoal, o que nos leva a 

privilegiar certos aspectos da realidade e negligenciar outros.  

Essas particularidades, abordadas por Lüdke e André, podem gerar alguns 

questionamentos como, por exemplo, se é possível confiar na “observação” como um método 

científico. Mas, segundo os mesmos autores, para que a observação seja considerada um 

método científico é necessário que haja um planejamento cuidadoso do trabalho e uma 

preparação rigorosa do observador. A primeira tarefa a ser feita é delimitar o objeto de estudo 

definindo claramente o foco da investigação e sua configuração espaço-temporal. Assim, 

ficam mais ou menos evidentes quais aspectos do problema serão cobertos e qual a forma 

adequada de captá-los.  

No que diz respeito a este trabalho em particular, houve planejamento do trabalho de 

observação nas escolas “A” e “B”. Entretanto, o planejamento ocorreu de maneira diferente 

em cada uma, como será explicado a seguir. 
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As observações na escola “A” foram iniciadas em 2003, durante o curso da disciplina 

Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa que fez parte do programa de Licenciatura da 

Faculdade de Educação da USP (FEUSP). A configuração espaço-temporal da pesquisa 

seguiu, portanto, as normas exigidas pelo programa de estágio, por exemplo: as atividades 

deveriam comportar uma carga-horária de 60 horas-aula semestrais de atuação efetiva na 

escola, sendo 40 na modalidade de observação e 20 em atividades de regência efetiva; a 

realização do estágio deveria ocorrer somente nos dois últimos ciclos do ensino fundamental e 

no ensino médio, preferivelmente em escola da rede pública.  

Embora a configuração espaço-temporal da pesquisa na escola “A” estivesse definida, 

o mesmo não acontecia com seu foco de investigação, ou seja, no início do estágio, eu não 

tinha claro qual seria o meu objeto específico de análise durante as observações.  Passei a 

observar cada detalhe, incluindo os dados de ensino da Língua Portuguesa, o tamanho das 

salas de aula, os atrasos de professores e alunos etc., fazendo anotações em um diário de 

campo, conforme será explicitado na subseção 3.2.3. Felizmente, no decorrer das 

observações, ficou claro para mim que o meu objeto de estudo específico seria o uso da 

linguagem na interação professor–aluno; e, mais especificamente, o espaço constituído por 

meio da linguagem para a argumentação em situações de conflito. 

 No término da Licenciatura, desejei continuar investigando mais profundamente as 

mesmas questões observadas na escola “A” e, a fim de chegar a uma representatividade mais 

real, achei importante observar uma outra escola que atende a um público de diferente nível 

social. Como a escola “A” atende a um público de classe mais nobre, procurei uma outra 

escola para alunos de periferia, a escola “B”. O fato de ter escolhido escolas de níveis sociais 

diferentes é devido à possibilidade de se pensar que as interações ocorrem com menos 

conflitos nas classes sociais mais nobres.       
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 Em 2005, quando do término da Licenciatura e início do programa de Pós-Graduação, 

iniciei as observações na escola “B”. Nessa época, tanto a configuração espaço-temporal da 

pesquisa quanto o foco de investigação já estavam claros. O tempo para a pesquisa na escola 

“B” não foi determinado em número de horas/aula como na escola “A” (que dependeu da 

exigência da Universidade para o cumprimento do estágio); ele foi sendo definido no decorrer 

da pesquisa, ou seja, conforme fui percebendo que já havia dados suficientes para as análises 

das mesmas questões/problemas.        

 Ainda conforme Lüdke e André, é importante, no método de observação, determinar o 

grau de participação do observador no trabalho, quanto à explicitação do seu papel e dos 

propósitos da pesquisa junto aos sujeitos e quanto à forma da sua inserção na realidade. Nesse 

sentido, tanto na escola “A” como na “B”, explicitei para os devidos professores que eu não 

faria nenhuma intervenção durante as observações. Na escola “A”, informei que seriam 

observados todos os detalhes das aulas, sem um foco específico. Já na escola “B”, em minha 

primeira conversa com a professora, contei-lhe que investigaria a existência (ou não-

existência) de um espaço propício para a prática da argumentação. Percebi, mais tarde, que 

não deveria ter explicitado meu objeto específico de análise para a professora “B” 14, uma vez 

que ela pareceu conduzir as interações de maneira que o aluno tivesse, propositalmente, muito 

espaço para falar.  

Devido a uma atitude mais reflexiva de minha parte durante todo o tempo de 

observação e anotações no diário de campo, foi possível registrar observações que me 

levaram a algumas impressões e questionamentos e, logo depois, a definir o meu objeto 

específico de análise. Um exemplo de observação que vale a pena ser mencionado nesta parte 

é o que segue: 

                                                 
14 A fim de preservar a privacidade dos professores observados, eles serão mencionados como professor “A” – 
aquele que leciona na escola “A” – e professor “B” – aquele que leciona na escola “B”. 
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  ((final de uma aula de sexta-feira: os alunos, irritados, reclamaram)) 

  Aluna.1 profeSSOR... CHEga... estamos canSAdos... hoje é  

    sexta-feira... 

  ((o professor não deu atenção e continuou a pedir para alguns alunos  

  conjugarem verbos oralmente)). 

  Aluna.2 QUE isso... professor... que Saco... CHEga... estamos   

    canSAdos... 

  ((o professor continuou não dando atenção e dispensou os alunos alguns  

  minutos após o horário normal de término da aula)) 

Assim como outros exemplos que serão relatados em outros capítulos, este mostra que 

não há um espaço constituído pelos interlocutores que favoreça a prática de discursos 

argumentativos.  

O fato dos membros da escola saberem que estão sendo observados e, provavelmente, 

avaliados, pode provocar alterações no ambiente ou em seus comportamentos, conforme 

relatos15 a seguir:  

No dia 12 de maio assisti a uma reunião de Conselho de Classe na escola “A”, 
na qual os professores e o coordenador analisavam as notas e as faltas de cada 
aluno de todas as disciplinas e preenchiam uma folha de avaliação. Conforme 
o grupo ia fazendo a avaliação, minha postura foi  a de não fazer nenhum 
comentário, só estava ali como observadora e fazendo algumas anotações. Em 
um determinado momento, percebi que o fato de eu estar anotando começou a 
incomodar os membros do grupo. O coordenador pedagógico, por exemplo, 
olhava para mim cada vez que ia dizer algo; ele também fixava o olhar em 
meu caderno parecendo querer decifrar o que eu estava escrevendo. Naquela 
ocasião, achei melhor parar com as anotações. 
 
Na escola “B”, parece ter havido constrangimento da professora quando eu lhe 
disse que gravaria as aulas. Ela perguntou: – mas, você vai gravar só os 
alunos, não é? – como se fosse possível gravar só a voz dos alunos, omitindo 
a dela. Foi nítido, também, observar que, no início da minha primeira aula, a 
professora parecia bem mais tímida do que nos momentos posteriores. Não há 

                                                 
15 O primeiro relato faz parte do meu Relatório de Estágio, página 29, entregue em Junho/2003, como conclusão 
da disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. 
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dúvidas de que tais constrangimentos são naturais diante de uma situação que, 
certamente, estaria ameaçando sua face.  

 

Embora não de forma explícita, houve certa resistência em relação às anotações e à 

minha presença no ambiente escolar. 

 

3.2 Corpus 

A escolha da escola “A” não foi feita de uma forma pré-determinada. No início do 

estágio em Licenciatura, ao recebermos as orientações sobre os procedimentos do estágio e os 

requisitos da escola, alguns colegas de classe informaram sobre as escolas que não estavam 

permitindo a pesquisa de campo, alguns já haviam até passado por uma ou mais escolas e seus 

pedidos de estágio foram negados. Pelo fato de eu não estar disponível para o estágio durante 

o dia, comentei que minha opção era pelo período noturno. Alguém citou a escola “A” como 

sendo aberta à pesquisa e, ainda, uma escola muito bem conceituada na região – o que me 

levou a solicitar o estágio nessa escola.  

Meu primeiro contato com a diretora foi muito bom. Após verificar minha 

documentação de estágio fornecida pela Universidade, esforçou-se para encontrar em seu 

livro um professor com quem eu pudesse estagiar, pois, segundo ela, todos os professores já 

tinham uma estagiária. Quando expliquei que, na verdade, eu só estaria disponível nas 2as e 

6as-feiras, ela logo disse que o professor “A” seria o ideal para mim, porque “ele falta muito”, 

assim eu não perderia muitas aulas. As turmas “pertencentes” a esse professor eram todas de 

3o ano do período noturno. 

 Na sexta-feira da mesma semana, dia 10 de março de 2003, tive o meu primeiro 

contato com o professor “A” que, conforme ele mesmo me informou, é formado em Letras 

pela USP há mais ou menos 30 anos. Após nos apresentarmos e falarmos sobre o programa de 
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estágio, perguntei-lhe sobre a sua carga horária: 

   Rosana  professor... o senhor tem dias fixos para vir à escola? 

  Prof.   faltei porque fui convidado para dar aula na USP e   

    entre dar aula LÁ e Aqui... é claro que escolhi lá 

  Não consegui obter do professor uma resposta clara sobre o seu horário. Achei melhor 

não insistir na minha pergunta. 

A escolha da segunda escola já foi mais direcionada, como mencionado na subseção 

3.1. Escolhi a escola “B” por estar localizada em um dos bairros mais difamados de São 

Paulo, na região sul da cidade. Para minha surpresa, durante o estágio nessa escola, fiquei 

sabendo que se tratava da escola mais requisitada de toda a região, por sua qualidade de 

ensino.  

Primeiramente, conversei com a diretora, a qual me direcionou a uma conversa com o 

coordenador do período noturno. Após ter verificado minha documentação, comprovando a 

matrícula no programa de pós-graduação, tivemos uma conversa mais detalhada sobre o meu 

objeto de análise. Fui, então, direcionada a uma conversa com a professora “B” sobre os 

horários de aula e sobre a minha pesquisa.  

 

3.2.1 Características da escola “A” 

Trata-se de uma escola estadual criada em 28 de novembro de 1945. Ao longo dos 

anos, foram criados os cursos Clássico e Científico, a Escola Normal, o curso Primário Anexo 

e, em 1967, foi transformada em Instituto de Educação. A partir de 1968, os cursos Clássico e 

Científico foram, gradativamente, substituídos pelo Colegial e Magistério. Atualmente, a 

escola “A” é uma escola de Ensino Médio. 
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Seu módulo escolar é formado por uma diretora, duas vice-diretoras, um professor 

coordenador diurno e um noturno, um secretário designado, quatro oficiais de escola, três 

inspetores de alunos, cinco serventes e um zelador. O quadro curricular do período noturno 

possui um módulo de 40 semanas anuais com a carga horária de 800 horas anuais, 20 horas 

semanais e 4 horas diárias. 

Foi possível perceber que ela já esteve em sua fase de grandes conquistas, tais como: 

ganho de campeonatos, grandes participações em eventos culturais da cidade etc. Caminhando 

por seus corredores, foi possível observar vários troféus recebidos nos campeonatos e, 

também, muitas fotos de fundadores da escola, de ex-alunos e de ex-professores. Porém, são 

acontecimentos e referências a pessoas do passado. Não havia registro – ao menos visível – de 

triunfos atuais. 

As salas de aula têm um aspecto impessoal; raras vezes com cortinas, quadros, 

cartazes coloridos etc. Em relação às “regras de conduta do aluno”, apesar de ditarem que os 

alunos devem ser pontuais em seus horários de entrada e saída, no período de observações na 

escola “A”, muitos deles chegavam após o horário estabelecido e o enfrentamento dava-se 

diretamente com o professor, pois a direção da escola parecia não assumir uma posição clara a 

respeito. Nas aulas de Língua Portuguesa desse professor, normalmente, a freqüência dos 

alunos era bem baixa e, algumas vezes, eu e o professor ficamos esperando que os alunos 

subissem para a sala. Em vez disso, ficavam no pátio conversando, fumando e ouvindo 

músicas como, por exemplo, “Eguinha pocotó”. Os portões eram abertos para a saída dos 

alunos após o intervalo e muitos iam embora nesse horário. 

No período noturno, conforme reclamação dos professores, era bastante difícil haver 

uma reunião efetiva com os pais dos alunos. No dia 28 de março, cheguei à escola e percebi 

uma movimentação diferente dos professores e a ausência dos alunos; perguntei a uma 



36 

 

professora se haveria aula naquele dia e a resposta foi: “hoje tem reunião com os pais. Se 

Deus quiser vão aparecer algumas mães hoje”. Infelizmente nenhum familiar compareceu. 

 

Um pouco sobre a localização 

Está localizada no bairro Vila Mariana (denominado bairro “A”) que faz parte de uma 

região nobre da cidade de São Paulo. Conforme dados da Prefeitura do Estado de São Paulo 

(2005), a renda média dessa região está em torno de R$ 3,6 mil mensais e passa do índice do 

município que é cerca de R$ 1,3 mil. Há, ainda, na região, muitos espaços dedicados a 

esportes, cultura, pesquisa, saúde e educação; ela é conhecida como a região que possui uma 

tradição de prosperidade que se revela, por exemplo, em um Instituto Biológico, um Teatro 

com 438 lugares, um Centro Esportivo aberto à população, uma Cinemateca e, como se não 

bastasse, o bairro “A” tem o privilégio de sediar no seu território um parque famoso. 

Apesar de localizada em uma região nobre, a escola e o bairro “A” não oferecem 

segurança aos alunos e professores, conforme relatos abaixo: 

a) No início do meu estágio houve a seguinte conversa com o inspetor da 

escola: 

 Inspetor: Você vai embora por onde? 

 Rosana  Preciso pegar o metrô 

 Inspetor: Então... não vai sozinha até o Vila Mariana nã:o... porque 

   quase  ni:nguém vai por aquele caminho e alunas já 

   foram  estupradas à noite... vai junto com os alunos, a 

   maioria vai para o metrô Santa Cruz 

 b) No mês de Abril os pneus do carro de 2 professoras foram furados dentro 

da garagem da escola. 
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         3.2.2 Características da escola “B” 

 Foi criada em 1970 e instalada em 1971 e tem como modalidade de ensino o Ensino 

Médio, em três períodos (manhã, tarde e noite). Conforme relato contido em seu Plano 

Escolar, sua linha didático-pedagógica é a Sócio-construtivista agregada à linha Conteudista-

gramsciniana, definindo, por exemplo, que: a) o professor é “aquele que dirige a 

aprendizagem; orientador de atividades; democrático; tem o saber sintético; aquele que 

coordena o espaço pedagógico da sala ambiente, aquele que transforma a sala ambiente em 

espaço vivo” e b) o aluno “é o centro da Escola; é o sujeito que age (é o agente) dinâmico / 

participante; tem o saber sincrético; é o que abre as diversas portas das salas-ambiente em 

busca do saber ativo; é a vida das salas-ambiente”. 

Seu módulo escolar é composto por uma diretora, dois vice-diretores, dois professores 

coordenadores, um secretário, seis oficiais de escola, dois inspetores de alunos, quatro 

serventes e um zelador. O quadro curricular do período noturno possui um módulo de 40 

semanas anuais com a carga horária de 800 horas anuais, 20 horas semanais e 4 horas diárias. 

  Em uma conversa com a diretora do período da manhã, ela mostrou-se bastante 

orgulhosa de seu trabalho junto aos alunos, pois, segundo ela, a escola tem sido a campeã 

dentre diversas escolas de São Paulo, na apresentação de um grupo de dança e teatro, formado 

pelos próprios alunos. A diretora explicou que a escola “B” é uma escola-padrão da região; 

alguns moradores do bairro informaram que se trata de uma escola bastante procurada pelos 

pais e nem sempre consegue atender a demanda. 

No interior da escola, foi possível observar vários cartazes feitos pelos próprios 

alunos; as salas de aula estavam decoradas ao gosto do professor titular; na parede ao lado da 

diretoria, havia fotos de todos os alunos formandos do ano anterior; no corredor da secretaria, 
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perto da porta de entrada dos alunos, encontrava-se um mural grande e bem colorido com 

diversas fotos dos alunos em suas classes e atividades realizadas na escola. O tema do cartaz 

era “a maneira diferente de se ensinar em cada disciplina, com o fim de formação do cidadão” 

e o intuito era inspirar os alunos para o contato, naquele início de ano letivo, com as várias 

disciplinas.  

 

Um pouco sobre a localização 

Está localizada no distrito de Capão Redondo (o bairro “B”) que, conforme dados da 

Prefeitura do Estado de São Paulo (2005), tem 203 mil moradores (mais do que em muitas 

grandes cidades do Brasil) e 584 favelas. A renda média dos habitantes é de sete salários 

mínimos; 9% dos chefes de família não possuem nenhum rendimento; 2/4 dos pais têm 

escolarização de 1o grau incompleta; ¼ têm escolarização completa de 2o grau e ¼ têm 

escolarização universitária (completa e incompleta). A taxa de analfabetismo é de 13%, bem 

acima dos 4,88% do município de São Paulo.  

Há 15 áreas de risco de desabamento nos distritos, abrangendo 6.434 domicílios. Em 

períodos de fortes chuvas, a região – composta por mais dois distritos – é assolada pelas 

cheias de dois córregos. Possui um complexo de favelas onde 800 crianças estão sem aula e 

cresce o número de adolescentes grávidas. A principal causa de morte em 2003 foram os 

homicídios, com 278 registros. A região foi considerada a 6a em número de assassinatos na 

capital paulista nos últimos dez anos. No bairro “B”, ocorre 1 homicídio a cada 2 dias. Um 

escritor e morador do bairro, em uma entrevista, disse: “a gente não sabe reivindicar, se 

extermina” - referindo-se ao cotidiano violento no qual um mata o outro em casa e nos bares 

devido ao estresse do cotidiano. 
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 Entretanto, na região há muita área verde e os moradores utilizam os parques como 

locais para inserção social. Há um trabalho intenso de ONG’s (cerca de 100 organizações) 

para diminuir a mortalidade infantil e para reforço alimentar, auxiliando no combate à 

desnutrição. A Pastoral da Criança e uma universidade também investem no trabalho com a 

sociedade. O bairro “B”, especificamente, possui muitas lojas comerciais, supermercados, 

bares, escolas, bancos, igrejas, ruas asfaltadas, iluminação, esgoto (porém, muitos correndo 

em céu aberto) e transporte (pelo bairro passa uma linha de metrô recém inaugurada). 

 

3.2.3 As observações e a coleta de dados 

 Após acordo feito com a diretoria da escola “A” e com o professor titular “A”, iniciei 

minhas observações no dia 14 de março de 2003; a última aula assistida foi em 13 de junho de 

2003, totalizando 40 horas de observação16. Conforme acordo com a diretora, compareci na 

escola, regularmente, nas 2as e 6as-feiras e, em algumas 3as feiras, sempre no período noturno. 

Porém, em todas as 2as feiras que estive lá, o professor titular faltou e, em algumas delas, 

também houve a falta de sua professora eventual. No caso de faltas de ambos os professores, 

assisti às aulas de outra professora.  

O horário da escola prevê quatro aulas noturnas, e as turmas às quais assisti foram os 

3os anos L, M, N, O e P. Porém, devido ao fato de eu ter uma quantidade maior de dados das 

turmas L, M e N, selecionei os dados apenas dessas turmas para as análises neste trabalho. 

Todas as interações selecionadas ocorreram entre os alunos dessas turmas e o mesmo 

professor (professor “A”) e, em suas faltas, a mesma professora eventual (professora “A”). 

 Ao chegar no início de cada aula, procurava sentar-me em uma cadeira que estivesse 

localizada na frente da sala, em uma das fileiras da ponta, de maneira que pudesse observar a 
                                                 
16 Para as análises efetuadas nesta pesquisa, selecionei apenas as interações com situações de conflito, de um 
total de 9 horas e 10 min. de aulas observadas. 
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sala toda para as devidas observações e anotações. Como o professor “A” não me apresentou 

em nenhuma de suas turmas, os alunos me olhavam, no início, com estranhamento e alguns 

vinham perguntar se eu ocuparia o lugar do professor. Eu procurava ser bastante receptiva e 

respondia que estava apenas fazendo algumas anotações para o meu relatório de estágio. Ao 

contar-lhes que estudo na USP, alguns queriam saber se é muito difícil passar no vestibular da 

FUVEST etc.; nessa escola – diferentemente da escola “B” –, os alunos não pareciam 

incomodar-se por estarem sendo observados. Ao contrário, muitas vezes eu ficava perplexa 

com a indiferença deles em relação ao professor “A” e também em relação à minha presença 

(quando eu estava apenas observando e também quando eu ministrava as aulas de regência, a 

bagunça de uns e apatia de outros eram constantes). 

É importante relatar que as aulas do professor “A” e de sua eventual eram dadas de 

uma maneira mais tradicional, ou seja, ambos passavam matéria na lousa e os alunos 

copiavam e, depois, respondiam a questionários e provas. Isso justifica o motivo de, na 

transcrição de dados, não haver diálogos longos transcritos, como nos dados da escola “B”. 

Minha coleta de dados, inicialmente, não foi específica; por exemplo, coletei dados sobre o 

número de salas existentes na escola, o número de alunos em cada sala, a conversa dos 

professores na sala de professores, as atividades efetuadas da hora do intervalo etc. 

Entretanto, no decorrer da coleta, passei a documentar as situações específicas de 

conflito vividas pelo professor e seus alunos. A transcrição dos dados da escola “A”, 

selecionados para esta pesquisa, está no corpus “A” (ANEXO I). Do corpus “A” foram, 

ainda, selecionados fragmentos específicos que caracterizam conflito, para as análises 

efetuadas no quinto capítulo. 

  Minha coleta de dados nas duas escolas deu-se, também, em forma de conversas com 

os professores, as quais eu anotava em meu diário de campo, assim que fosse possível.  Um 



41 

 

exemplo, a meu ver pertinente, foi o meu primeiro contato com a professora eventual do 

professor “A”, no qual ela me explicou que não tinha o programa oficial dele e, por isso, fazia 

um programa à parte para reforçar gramática. Ela disse que comparecia na escola em todos os 

dias; se ele faltasse, ela o substituía, senão, ia embora. Segue a nossa conversa: 

Rosana vou ser estagiária do professor “A”... mas não sei se ele veio 

hoje 

Prof. do “A”? 

Rosana  é::... do “A”... de Português 

Prof. ih:::... ele falta mesmo... eu sou a eventual dele 

Rosana  POR QUÊ ele falta tanto? 

Prof. ele dá AUla numa faculdade... acho que lá ele não pode ou não 

quer faltar 

 As observações e coleta de dados na escola “B”, como esperado, foram bem mais 

direcionadas desde o início. Conforme combinado com a professora “B”, assisti às turmas de 

3º ano L, M e N do período noturno.  Para este trabalho, selecionei uma interação da turma M 

e duas da L, pois foram as turmas nas quais efetuei observações com menos interrupções. 

Todas as interações ocorreram entre os alunos e a mesma professora titular “B”.  

 Iniciei as observações na escola “B” no dia 14 de fevereiro e encerrei em 21 de março 

de 2005, totalizando 5 horas. Conforme foram sendo gravadas as interações, em fita K7, 

procurei, também, anotar em um diário de campo os fragmentos que me chamavam muito a 

atenção. Dessa forma, a transcrição dos dados, mais tarde, foi bastante facilitada.  

 Sempre que eu chegava em uma turma pela primeira vez, a professora “B” me 

apresentava aos alunos dizendo que eu estudo Língua Portuguesa na USP e que eu estava lá 

para observar as aulas e o comportamento dos alunos. Pedi que ela informasse aos alunos que 

as interações entre eles estariam sendo observadas e registradas, o que provocou neles uma 
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reação de surpresa e um certo constrangimento. Percebi que essa reação ia melhorando 

conforme iam se acostumando com a minha presença.  

 A transcrição completa dos dados da escola “B” está no corpus “B” (ANEXO II). Do 

corpus “B” foram selecionados fragmentos específicos que caracterizam conflito entre a 

professora e seus alunos, para as análises efetuadas no sexto capítulo. 

 

3.2.4 A transcrição dos dados 

É por meio das transcrições dos dados coletados durante todo o período de observação 

que podemos fazer a seleção de um corpus específico para análise. O trabalho de transcrição 

torna-se muito especial quando efetuado pelo próprio pesquisador. Como diz Queiroz 

(1991:87), 

ouvir e transcrever a situação a ser analisada constitui para ele [o pesquisador] 
um exercício de memória em que toda a cena é revivida: uma pausa do 
informante, uma tremura de voz, uma tonalidade diferente, uma risada, a 
utilização de determinada palavra em certo momento, reavivam a recordação 
do estado de espírito que então detectou em seu interlocutor (...).  
 

Por meio da audição da gravação ou da leitura das anotações no diário de campo, ou 

ainda, por meio do que temos em memória, é possível refazer, de certo modo, o contexto todo 

de uma interação. 

 Na escola “A”, as interações não foram gravadas, devido ao fato de que, naquela 

época de coleta de dados, eu não imaginava que viria a trabalhar com transcrição de dados. 

Entretanto, embora não tenha feito gravações, fiz anotações, em diário de campo, de todos os 

dados que considerei pertinentes, especialmente após a descoberta do objeto específico de 

análise; por exemplo: documentei, até mesmo, o tom de voz usado pelos interlocutores, 

naquelas situações de conflito. Já na escola “B”, os dados estavam sendo colhidos na época do 

curso das disciplinas do mestrado. Como eu tinha claro que o meu objeto de estudo estava na 
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interação e nas formas de dizer, passei a gravar as interações, além de fazer anotações do 

diário de campo. 

 Para a transcrição do corpus “A” e do corpus “B”, foram utilizadas as Normas para 

Transcrição do Projeto NURC (PRETI, 2003: 13), conforme abaixo: 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS 

Incompreensão de palavras ou segmentos. (    ) 

Hipóteses do que se ouviu. (hipótese) 

Truncamento (havendo homografia, usa-se acento indicativo da 

tônica e / ou timbre). 
/ 

Entonação enfática Maiúscula 

Prolongamento de vogal e consoantes (como s, r).  

::  podendo 

aumentar para  

:::: ou mais  

Silabação - 

Interrogação ? 

Qualquer pausa … 

Comentários descritivos do transcritor. ((minúscula)) 

Comentários que quebram a seqüência temática da exposição; 

desvio temático. 
--    -- 

Superposição, simultaneidade de vozes. 
[   ligando as  

linhas 

Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu início, por exemplo. 
(...) 

Citações literais ou leituras dos textos, durante a gravação.  “  ”  

 

Observações: 
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1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para sigas (USP etc.). 

2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá  

3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 

4. Números: por extenso. 

5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 

6. Não se anota o cadenciamento da frase. 

7. podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 

8. Não se utilizam sinais de pausa, típicos da língua escrita, como ponto-e-vírgula, ponto 

final, dois-pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

 O uso de maneira fiel das normas para transcrição torna-se imprescindível para a 

credibilidade de qualquer pesquisa. As transcrições para este trabalho foram analisadas 

individualmente e delas foram retirados excertos conforme necessidade específica no 

desenvolvimento da dissertação. 

    Nas transcrições, os turnos conversacionais do(a) professor(a) foram representados por 

“Prof.” e os turnos dos alunos por “Aluno”. Quando foi possível identificar que mais de um 

aluno participou da conversação, o primeiro foi identificado por “Aluno.1” e os outros por 

“Aluno.2”, “Aluno.3” e assim por diante. Quando houve a participação de mais de um 

professor, os mesmos foram identificados como “Prof.” (professor titular) e “Prof.1”. Quando 

não foi possível identificar o número de alunos participantes, os mesmos foram representados 

por “Alunos”. Na medida do possível, o sexo do participante também foi descrito, como 

“Aluno” ou “Aluna”.  
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 4. AS DISCUSSÕES TEÓRICAS 

 

O esforço de estudiosos para compreender a natureza da linguagem já consumiu um 

longo percurso e, ao longo da história, muitas concepções foram sendo formadas sobre o 

assunto. Faço aqui uma breve exposição desse percurso, apenas para melhor encaminhar as 

opções feitas para este trabalho específico. 

A mais antiga das concepções, seguida ainda hoje, é a de que a linguagem é uma 

coletânea de palavras que, ao dar nome aos objetos do mundo, serve para a expressão do 

pensamento. Os pensamentos, então, tornam-se prioridade e a linguagem é considerada 

secundária, a serviço de sua expressão. Tal concepção acaba por afirmar a crença em um 

sentido literal das palavras, uma vez que acredita haver a transmissão direta de pensamentos 

do falante para o ouvinte. 

Em 1913, Ferdinand de Saussure, combatendo essa concepção, substituiu o conceito 

de palavra pelo de “signo lingüístico”, composto por uma imagem acústica (significante) e um 

conceito (significado). O duplo caráter do signo lingüístico estabeleceu uma distinção nítida 

entre “as qualidades materiais” (o significante de todo signo) e seu “intérprete imediato” (o 

significado). Nesta visão, é a ação individual de um emissor para um receptor, por meio do 

código língua, que permite que uma pessoa compreenda e se faça compreender. A principal 

função da linguagem passa a ser a de servir como instrumento de comunicação entre os 

sujeitos. 

Uma outra concepção entende a linguagem como interação social (BAKHTIN, 1979). 

Segundo esta noção, existe um jogo da linguagem: o discurso de um falante está sempre se 

constituindo conforme o discurso de seu interlocutor e, também, as regras desse jogo vão 

sendo estabelecidas na interação entre os interlocutores. Não é mais a ação individual que 
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possibilita o entendimento, mas sim a ação de interlocutores que, na interação, vão 

constituindo juntos o sentido de seu texto17. Dessa forma, a linguagem é resultado de uma 

situação de interação entre os sujeitos.  

  Parto, neste trabalho, da concepção de linguagem como interação, de acordo com 

Bakhtin18 (1979: 109): 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 
formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, (...), mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 
enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 
língua. (grifo do autor). 
 

 Dado que Geraldi (1997) dedica-se ao estudo e aplicação da perspectiva bakhtiniana 

com vistas à compreensão da linguagem em situações escolares, também este autor servirá 

como base para as reflexões realizadas aqui. Para Geraldi (1997: 72): 

(...) os diferentes lugares sociais ocupados pelos sujeitos e as diferentes 
instituições em que as interações ocorrem são determinantes do trabalho 
executado pelos sujeitos na produção de seus discursos.  
 

 Ainda numa outra concepção, recorro a Pêcheux (2002) para quem a linguagem, 

naturalmente, é constituída de “equívocos”. Conforme o autor (p. 53): 

(...) todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente 
de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 
outro. Todo enunciado, toda seqüência de enunciados é, pois, lingüisticamente 
descritível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de pontos de 
deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação. 
 

 A seguir, serão descritos alguns fundamentos teóricos de dois campos do 

conhecimento que se dedicam aos estudos da linguagem e que servem de base para as análises 

                                                 
17 Texto, aqui, é concebido como em Koch (2003b: 20): “evento dialógico (Bakhtin), de interação entre sujeitos 
sociais – contemporâneos ou não, co-presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo 
constante”. 
18 Embora trato, o tempo todo, da interação face a face, é importante esclarecer que cito Bakhtin consciente de 
que, para ele, a interação não ocorre somente quando os interlocutores estão em presença. Conforme citação a 
seguir, ele vê a existência do diálogo não só com um outro, mas com a própria vida: “(...) Viver significa 
participar de um diálogo: significa interrogar, ouvir, responder, estar de acordo, etc. O homem participa neste 
diálogo todo e com toda sua vida: com olhos, lábios, mãos, alma, espírito, com todo o corpo, com seus atos” 
(1985: 334). 
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efetuadas neste trabalho. São eles: a Análise da Conversação (AC) e a Análise do Discurso 

(AD). 

É importante, de antemão, mencionar que, embora esteja ciente de que há bastante 

diferença entre essas duas correntes, para este trabalho interessa o fato de que ambas 

consideram os limites mais amplos do que a frase, levando em consideração mais do que 

aquilo que foi explicitado por meio da frase.  

O contexto mais amplo de produção dos enunciados (ambiente físico e social, papéis 

representados pelos interlocutores, imagens recíprocas, objetivos visados na interação, regras 

sociais etc.) é constitutivo dos sentidos dos enunciados. Para Ducrot e Todorov (2001: 297), 

esse contexto é chamado de “situação de discurso”, ou seja, “o conjunto de circunstâncias no 

meio das quais se desenrola um ato de enunciação (seja ele escrito ou oral)”.  Cabe, aqui, 

mencionarmos a Teoria da Enunciação (BAKHTIN, 1979; BENVENISTE, 1995; DUCROT 

1987) que distingue enunciado (frases já ditas, transcritas, impressas, etc., em situações de 

interlocução) e enunciação (acontecimento único, possível devido à produção do enunciado). 

Para Ducrot (1987:168), na enunciação “é dada existência a alguma coisa que não existia 

antes de se falar e que não existirá mais depois”. Portanto, quando se pretende levar em conta 

os sentidos produzidos em um enunciado, torna-se necessário não só descrever os enunciados 

produzidos, mas também é preciso levar em conta a enunciação. 

  

4.1 Análise da Conversação (AC) 

Ao se concretizar em uma língua que pode ser falada ou escrita, a linguagem se torna 

passível de ser observada, descrita, analisada e interpretada. A Análise da Conversação (AC) 

é a ciência que visa a compreender como se processa a organização de um ato conversacional; 

assim, procura descrever o comportamento verbal dos interlocutores durante a interação. A 



48 

 

aplicação de suas teorias tornou possível o estudo da língua falada, que foi bastante ampliado 

nas décadas de 80 e 90. 

Curiosamente, os fundamentos da AC surgiram no campo da Sociologia, estendendo-

se, depois, à Lingüística. Esta corrente de investigação incorpora os princípios da 

Etnometodologia e Sacks, Schegloff e Jefferson (1974) são seus grandes precursores. Em uma 

de suas palestras, Sacks (1992) revela uma conversa telefônica por ele observada em um 

Centro de Prevenção de Suicídio, cujas reflexões e análises se tornariam o início da AC. Nas 

palavras de Sacks (p. xvii): 

Por que poderiam, esse episódio e essas observações, serem tratados como o 
início do que viria a ser chamado de ‘Análise da Conversação’? Porque há o 
reconhecimento distinto e profundamente crítico aqui de que a fala pode ser 
examinada como um objeto em seu próprio direito, e não meramente como 
uma tela sobre a qual são projetados outros processos (...). A fala em si era a 
ação e detalhes, previamente não esperados, eram fontes críticas, as quais 
eram realizadas na fala e pela fala; e tudo isso em eventos que ocorrem 
naturalmente, de forma não manipulada para permitir o seu estudo. (a tradução 
é de minha autoria)19  
 

Por ter sua origem no interior da sociologia interacionista (etnometodológica) 

americana, a AC trabalha unicamente com dados reais, analisados em seu contexto real de 

ocorrência. Hoje, além da descrição das estruturas da conversação e de seus mecanismos 

organizadores, ela preocupa-se com a especificação dos conhecimentos lingüísticos, 

paralingüísticos e socioculturais com o intuito de se chegar à interpretação.  

Conforme Marchuschi (2003: 7), pioneiro desse tipo de trabalho no Brasil, 

(...) a AC é uma tentativa de responder a questões do tipo: como é que as 
pessoas se entendem ao conversar? Como sabem que estão se entendendo? 
Como sabem que estão agindo coordenada e cooperativamente? Como usam 
seus conhecimentos lingüísticos e outros para criar condições adequadas à 

                                                 
19 Texto original: Why might this episode, and these observations, be treated as the beginning of what would 
come to be called “conversation analysis”? Because there is the distinctive and utterly critical recognition here 
that the talk can be examined as an object in its own right, and not merely as a screen on which are projected 
other processes (…). The talk itself was the action, and previously unsuspected details were resources in what 
was getting done in and by the talk; and all this in naturally occurring events, in no way manipulated to allow 
the study of them. 
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compreensão mútua? Como criam, desenvolvem e resolvem conflitos 
interacionais? 
 

A interação verbal torna-se, então, palco privilegiado para a análise de conversações. 

 

 4.1.1 Interação verbal 

 Goffman (1970: 37) descreve a interação verbal como um ritual: 

Em qualquer sociedade, sempre que surge a possibilidade física de uma 
interação verbal, parece que entra em jogo um sistema de práticas, convenções 
e regras de procedimento que funcionam como um meio orientador e 
organizador do fluxo de mensagens. Impor-se-á uma compreensão na qual 
será permissível iniciar a conversação. 
 
 

 Conforme os estudos da Análise da Conversação, o fluxo de mensagens existente em 

uma conversação é orientado e organizado por meio do sistema de tomada de turnos, 

postulado em 1974 por Sacks, Schegloff e Jefferson (SSJ). Conforme os autores, o turno pode 

ser compreendido como o direito que cada interlocutor tem de tomar a palavra (turn 

allocation) e, também, como a fala construída no momento em que cada interlocutor toma a 

palavra (turn construction). O modelo para a tomada de turnos na conversação tem como 

característica ser “gerenciado localmente, administrado pelas partes, controlado 

interacionalmente e sensível ao ajuste do interlocutor” (SSJ, 2003: 11). 

 Por ocorrer em situações diferentes, envolvendo pessoas de identidades diferentes, a 

conversação pode ser sensível às várias mudanças de situação. Entretanto, há também um 

“aparo formal” na conversação que é “livre de contexto” (SSJ, 2003: 14); assim, os autores 

postularam um modelo elementar que pode ser usado para caracterizar qualquer tipo de 

conversação (p.14-15), conforme a seguir: 

(a) a troca de falante se repete, ou pelo menos ocorre; 
(b) na grande maioria dos casos, fala um de cada vez; 
(c) ocorrências de mais de um falante por vez são comuns, mas breves; 
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(d) transições (de um turno para o próximo) sem intervalos e sem sobreposições 
são  comuns. Junto com as transições caracterizadas por breves intervalos ou 
ligeiras sobreposições, elas perfazem a grande maioria das transições; 

(e) a ordem dos turnos não é fixa, mas variável; 
(f) o tamanho do turno não é fixo, mas variável; 
(g) a extensão da conversação não é previamente especificada; 
(h) o que cada um diz não é previamente especificado; 
(i) a distribuição relativa dos turnos não é previamente especificada; 
(j) o número de participantes pode variar; 
(l) a fala pode ser contínua ou descontínua; 
(m) técnicas de alocação de turno são obviamente usadas. Um falante corrente 

pode selecionar um falante seguinte (como quando ele dirige uma pergunta à 
outra parte) ou as partes podem se auto-selecionar para começarem a falar; 

(n) várias “unidades de construção de turnos” são empregadas; por exemplo, os 
turnos podem ser projetadamente a “extensão de uma palavra” ou podem ter a 
extensão de uma sentença.     

(o) mecanismos de reparo existem para lidar com erros e violações da tomada de 
turnos; por exemplo, se duas partes encontram-se falando ao mesmo tempo, 
uma delas irá parar prematuramente, reparando, assim, o problema.  

 
 Outros aspectos da conversação, além do turno conversacional, são importantes para 

este trabalho de pesquisa. Um deles é o tópico discursivo: conceito adotado conforme Brown 

& Yule (1983: 73, cit. por FÁVERO, 2003: 45) de que tópico “é aquilo acerca do que se está 

falando”.  Por meio do tópico discursivo, os interlocutores constroem o conteúdo da interação, 

ligando-o a uma série de fatores contextuais, como as circunstâncias em que ocorre, o 

conhecimento de que os interlocutores partilham, as pressuposições etc. 

 Há também os Marcadores conversacionais que, conforme Marcuschi (2003: 61), são 

unidades existentes na conversação que “obedecem princípios comunicativos para sua 

demarcação” e servem de “elo de ligação entre unidades comunicativas, de orientadores dos 

falantes entre si etc.”. Tais recursos podem ser subdivididos em três tipos de evidências: a) 

verbais (por exemplo: “mm”, “ahã”, “ué”) ; b) não-verbais (o olhar, o riso, os maneios de 

cabeça, a gesticulação) e c) suprassegmentais  (as pausas, o tom de voz, a entonação, a 

cadência e a velocidade). Todos eles são muito importantes para a compreensão de uma 

conversação, pois marcam sempre alguma função interacional.  
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Os Procedimentos de reformulação (BARROS, 2003; HILGERT, 2003), como a 

correção, a paráfrase e a repetição são atividades que têm a função de reformular passagens 

do texto com vistas à compreensão por parte do ouvinte. A correção, por exemplo, funciona 

como “mecanismo de persuasão que deverá ser interpretado e pertence ao rol de recursos 

argumentativos e persuasivos empregados no texto” (BARROS 2003: 177).  

 Uma vez que a conversação é planejada localmente, passo a passo, todos os esses 

aspectos visam a garantir não só a compreensão por parte dos interlocutores e a 

progressividade conversacional, mas também interferem na constituição dos sentidos do texto.

 Koch (2003a: 38-92) também aponta atividades de produção do texto falado, 

responsáveis pela construção de sentido, quais sejam: a organização da informação: diz 

respeito à distribuição do material lingüístico na superfície do texto. Uma informação nova, 

por exemplo, precisa ser apresentada com base em informações já dadas que são responsáveis 

pela locação do que vai ser dito no espaço cognitivo do interlocutor. A informação nova terá 

por função “introduzir nele novas predicações a respeito de determinados referentes, com o 

objetivo de ampliar e/ou reformular os conhecimentos já estocados a respeito deles”. 

 Com a inserção, na qual o locutor “suspende temporariamente o tópico em andamento 

e insere algum tipo de material lingüístico”, o intuito pode ser de introduzir explicações ou 

justificativas; fazer alusão a um conhecimento prévio que, freqüentemente, constitui um pré-

requisito para o pleno entendimento do assunto; apresentar ilustrações ou exemplificações etc.

 A hesitação, que se manifesta por meio de pausas, preenchidas ou não, alongamentos 

de vogais, consoantes ou sílabas iniciais ou finais, repetições de palavras de pequeno porte, 

truncamentos oracionais etc., “tem a função cognitiva de ganhar mais tempo para o 

planejamento/verbalização do texto”.        

 No Brasil, há também a série Projetos Paralelos do NURC-SP (Projeto de Estudo da 
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Norma Lingüística Urbana Culta de São Paulo), organizada por Preti (1999, 2002, 2003), que 

se torna bastante importante para as pesquisas que têm a conversação como objeto de estudo.  

 Levinson (1989: 271) considera a conversação em um sentido restrito, ou seja, como 

sinônimo de uma conversa espontânea que não tem nenhum planejamento prévio. Para ele, 

não se pode dizer, por exemplo, que a conversação tem lugar em serviços religiosos e aulas: 

(...) consideraremos conversação como o tipo de fala predominantemente com 
que estamos familiarizados, no qual dois ou mais participantes se alternam 
livremente ao falar e que costuma ter lugar fora de instituições específicas 
como serviços religiosos, tribunais, aulas e outros similares. 
 

 Tal categorização pode ter sido feita devido a uma concepção dicotômica entre fala e 

escrita. Ou seja, ao considerá-las como pólos opostos, entende-se que, enquanto a fala é 

imprecisa, fragmentária e não planejada, a escrita é precisa, completa e planejada.  Entretanto, 

quando passamos a considerar os usos discursivos, entendemos que há um “continuum que se 

manifesta entre essas duas modalidades de uso da língua” (Marcuschi, 2004: 34). No âmbito 

da fala, uma conversação espontânea tem mais características da modalidade oral do que uma 

conversação pública (aula expositiva, serviço religioso) na qual o falante pode fazer uso de 

leituras para sua exposição.  

 Na presente pesquisa, a conversação é considerada no sentido mais amplo; assim, são 

tipos de conversação: a aula, o debate político, as conversas telefônicas, o serviço religioso 

etc. Podemos dizer, ainda, que a conversação é caracterizada pela interação de, pelo menos, 

dois falantes e esses não precisam estar presentes em um mesmo lugar físico.   

 Moeschler e Reboul (1999:517) também se referem ao termo conversação natural 

como um tipo de discurso oral: 

Por conversação natural, designamos toda interação verbal face a face ou à 
distância (telefonemas, videofone, correio eletrônico interativo etc.), na qual 
os fatores situacionais, contextuais, gestuais, entonacionais, desempenham um 
papel importante. Como exemplo de conversações naturais, mencionamos as 
conversações telefônicas, as interações pais/filhos, alunos; professores, 
médico/paciente, as interações em lugares públicos (transações comerciais) ou 
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em lugares privados (conversas espontâneas num café, conversas familiares), 
os debates políticos, as entrevistas jornalísticas etc. 
 

É importante mencionar, ainda, que o presente trabalho abordará as conversações 

chamadas de assimétricas, ou seja, aquelas em que um dos participantes (em nosso caso, o 

professor) tem o direito de iniciar, dirigir e concluir a interação20.  

É necessário, também, atentarmos ao conceito de ouvinte ratificado que, conforme 

Goffman (1981), é o ouvinte que faz parte da interação em curso. Existem três tipos de 

ouvintes ratificados: a) ouvinte endereçado: aquele a quem o falante dirige sua atenção visual, 

isto é, a quem a fala é dirigida especificamente; b) ouvinte não endereçado: aquele que 

participa da interação, mas a quem a fala não é dirigida especificamente; e c) a platéia: 

aqueles a quem a fala é dirigida, mas têm apenas a função de apreciação e não resposta de 

forma direta. Neste trabalho, que aborda interações em sala de aula com vários alunos, todos 

os ouvintes são ratificados, mas a professora, muitas vezes, dirige a palavra a um único aluno 

(ouvinte endereçado) – especialmente nas situações de conflito. 

 Essas teorias nos ajudam a entender que, quando o objetivo dos participantes da 

conversação é a compreensão mútua, eles esforçam-se “em atividades colaborativas e 

coordenadas de co-produção de sentido” (MARCUSCHI, 1999:15) e, para isso, uma 

negociação torna-se imprescindível. Por exemplo, eles esforçam-se para saber quando e 

como: a conversa deve começar e terminar; reter e dar continuidade ao seu próprio turno de 

fala; tomar a fala do outro; terminar seu turno e ceder a fala ao outro e assim por diante. Ou 

seja, os interlocutores agem de maneira a utilizar estratégias lingüísticas e extra-lingüísticas 

para tornar compreensível o seu enunciado. As estratégias de produção do texto falado 
                                                 
20 Embora alguns teóricos afirmam existir diálogos simétricos, ou seja, aqueles nos quais os vários participantes 
têm o mesmo direito à auto-escolha da palavra, concordo com Marcuschi (2003: 16) quando diz que “isto é 
pouco verdadeiro, pois a diferença de condições socioeconômicas e culturais ou de poder entre os indivíduos 
deixa-os em diferentes condições de participação no diálogo. A própria construção e negociação de identidades 
na interação, bem como a apropriação da palavra, ficam afetadas por essas condições.” 
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envolvem, ainda, questões como “quem é o outro a quem me dirijo?”, “como fazer para que 

ele coopere no processo?”.         

 A abordagem das interações nos permite verificar as relações interpessoais que são 

constituídas pela maneira como o evento conversacional está organizado. Isso significa, 

conforme Brait (2003: 220-221), 

observar no texto verbal não apenas o que está dito, o que está explícito, mas 
também as formas dessa maneira de dizer, que, juntamente com outros 
recursos, tais como entonação, gestualidade, expressão facial etc., permitem 
uma leitura dos pressupostos, dos elementos que mesmo estando implícitos se 
revelam e mostram a interação como um jogo de subjetividades, um jogo de 
representações em que o conhecimento se dá através de um processo de 
negociação, de trocas, de normas partilhadas, de concessões. 
 

 Portanto, existem ações sendo realizadas na interação verbal. Seguem abaixo, as 

contribuições de algumas teorias que visam a refletir sobre os diversos tipos de ações 

humanas que se realizam através da conversação. 

 

 4.1.2 Teoria dos Atos de Fala  

Foi o filósofo inglês, J. L. Austin (1962), quem primeiro procurou descrever os 

diferentes empregos da linguagem, o que o levou a elaborar a noção de força ilocucionária 

(uma dimensão de todo enunciado, ligada a seu sentido, mas não idêntica a ele). Segundo o 

autor (1962: 94-109), o sujeito falante procede a três atos fundamentais no momento em que 

fala: primeiramente, ele procede a um ato locucionário (ato de “dizer algo”; por exemplo: ele 

me disse: “atire nela”); em segundo lugar, ele procede ao ato ilocucionário (a realização de 

um ato ao dizer algo, em oposição à realização de um ato de dizer algo; exemplo: ele me 

aconselhou a atirar nela); e, em terceiro lugar, o ato perlocucionário (consiste em se obter 

certos efeitos pelo fato de dizer algo; exemplo: ele me persuadiu a atirar nela)”. Mais tarde, 

Searle (1972:62) refere-se ao ato perlocucionário como conseqüência dos atos ilocucionários: 
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Se considerarmos a noção de ato ilocucionário, é preciso também considerar 
as conseqüências, os efeitos que tais atos têm sobre as ações, os pensamentos 
ou as crenças etc. dos ouvintes. 
 

 É importante ainda mencionar que, para Austin, há uma oposição entre enunciados 

performativos e constatativos. Conforme o autor (cito em DUCROT & TODOROV, 2001: 

304), 

Uma expressão é chamada de constatativa quando tende apenas a descrever 
um acontecimento. Ela é chamada de performativa quando: 1) descreve uma 
certa ação de seu locutor; e 2) sua enunciação consegue realizar essa ação; dir-
se-á, pois, que uma frase que começa por ‘Eu te prometo que’ é performativa, 
pois, ao empregá-la, realiza-se o ato de prometer: não só diz-se prometer, mas, 
ao fazê-lo, promete-se. 
 

 Parece que, em sua teoria, Austin considera que a intenção do locutor é possível de ser 

reconhecida pelo ouvinte, caracterizando, assim, um sujeito “dono do sentido”. A despeito 

disso, esta teoria é de extrema importância para este trabalho específico, uma vez que 

considera a linguagem como forma de ação. Isso nos leva a compreender que, se há um ato 

por trás do dito, deve haver também uma responsabilidade ou, podemos dizer, um 

compromisso para com o dizer, devido aos possíveis efeitos de sentido que ele poderá 

produzir.  

 

4.1.3 Máximas Conversacionais 

 O filósofo inglês Grice (1982) preocupou-se com a clareza nas conversações. Segundo 

o autor, ao dialogarmos, estamos nos esforçando para que haja uma comunicação eficaz, 

sendo que cada falante tem, por meio de “esforços cooperativos”, um mesmo propósito ou 

uma mesma direção aceita. Grice parte, portanto, do princípio de que a função da linguagem é 

a comunicação e, também, de que essa comunicação é quase sempre desejável do ponto de 

vista dos participantes. Nesse sentido, formulou o princípio de cooperação (1982: 86): 
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Faça sua contribuição conversacional tal como é requerida, no momento em 
que ocorre, pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que 
você está engajado. 
 

 Para que os resultados dos diálogos sejam satisfatórios, de acordo com o princípio da 

cooperação, formulou, ainda, categorias nas quais estão presentes certas máximas ou 

submáximas. Elas funcionam como regras destinadas a que o falante divulgue o conteúdo 

denotativo de seu ato de fala claramente e com pouca confusão. Segue, abaixo, um esquema 

representativo das Máximas conversacionais: 

 

 

 

 

 Cada máxima tem, entre elas, seu grau de importância. Por exemplo, segundo Grice, 

ser prolixo é mais aceitável do que, conscientemente, dizer algo que não seja verdadeiro – 

desta forma, a máxima da Qualidade é mais importante do que a de Quantidade.  

 Conforme o filósofo, essas regras básicas têm o propósito de que, em uma 

conversação, uma troca de informação seja feita com o máximo de eficiência. Porém, 

naturalmente, os falantes violam tais regras. Caso uma das máximas seja infringida, ocorre a 

implicatura conversacional. Grice (1982: 97) apresenta um exemplo em que uma implicatura 

é obtida pela violação de uma máxima: 

Máximas Regras 

Quantidade • Faça com que sua contribuição seja tão informativa 

quanto requerida; 

• Não faça sua contribuição mais informativa do que 

requerido. 

Qualidade • Diga somente o que você acredita que é verdadeiro. 

Pertinência • Faça contribuições pertinentes. 

Modo • Seja claro; Não seja ambíguo; Não seja obscuro; Seja 

breve. 
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Numa recepção social, A diz: A senhora X é uma chata. Há um momento de 
silêncio constragedor, e B então diz: O tempo tem estado ótimo neste verão, 
não é?. B recusou-se ostensivamente a tornar o que ELE diz relevante à 
afirmação anterior de A. Desta forma ele implicitou que a observação de A 
não deve ser discutida e, talvez mais especificamente, que A cometeu uma 
gafe social. 
 

 Nesse exemplo, o ouvinte (B) transmitiu mais informação do que vem literalmente 

expresso em seu enunciado. Cabe à “A” deduzir que uma implicatura está presente e descobrir 

o seu sentido.   

 Mais tarde, a teoria de Grice foi bastante criticada por alguns teóricos pelo fato de que 

as Máximas se dizem universais, não considerando as questões culturais. Também, conforme 

Lakoff (1998: 267), somente “a conversação monótona ou rigidamente formal é que se limita 

a elas”. Contudo, a teoria de Grice tornou-se bastante importante, pois: a) a partir desta 

proposta, outras teorias foram sendo formuladas sobre o assunto; e b) na década de 60, o autor 

já demonstrava que, nem sempre, as palavras que pronunciamos são iguais ao que, de fato, 

queremos dizer – as implicaturas conversacionais demonstram isso.  

   

4.1.4 Máximas de Polidez  

 Conforme Lakoff (1998), considera-se mais importante em uma conversação evitar a 

ofensa do que conseguir o objetivo de clareza. Complementando as máximas conversacionais 

formuladas por Grice (1982), a autora diz que também buscamos comunicar um sentimento 

favorável a respeito da informação clara e objetiva. Para ela, existem duas regras básicas que, 

em situações, coincidem em seus efeitos e apóiam-se uma na outra, mas que estão, na maior 

parte do tempo, em um aparente conflito (no qual se imporão uma a outra segundo as 

circunstâncias). São elas (LAKOFF, 1998: 265): “seja claro” e “seja cortês”. 

 Para a autora, a comunicação que buscamos é obtida com mais facilidade se 

conseguirmos que o ouvinte pense bem de nós. Nessa direção, ela formulou as “Máximas de 
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Polidez”, cujo objetivo é fazer com que o ouvinte sinta-se bem. Veja abaixo um esquema 

representativo das Máximas de Polidez: 

 

Máxima Regras 

Não incomode 

(M1) 

• Mantenha-se distante; não se intrometa em assuntos 

alheios; 

• Peça permissão antes de se interessar pelas posições de 

outras pessoas, ou, antes de formular uma pergunta de 

tipo pessoal; 

• Use orações passivas e impessoais; 

• Use sobrenomes, use tratamento de respeito. 

• Use termos técnicos. 

Ofereça 

alternativas 

(M2) 

• Permita que o ouvinte tome suas próprias decisões; 

deixe-lhe uma série de opções abertas; 

• Use eufemismos. 

Faça com que 

o ouvinte 

sinta-se bem – 

comporte-se 

amigavelmente 

(M3) 

• Efeito pretendido: que o ouvinte esteja cômodo; dá 

lugar ao tu que expressa solidariedade; 

• Use sobrenomes, tratamento de respeito, apelidos, 

diminutivos carinhosos, nomes de batismo; use afagos 

e saudações; 

• Use partículas como “quero dizer”, “você já sabe”. 

 

 É importante notar que, conforme explica a própria autora, existe uma objeção a esta 

formulação das Máximas de Polidez: “o que é aceitável para uma pessoa pode ser grosseiro 

para outra” (1998: 276). Perguntar sobre as posses de alguém, por exemplo, pode significar 

grosseria, porém, pode significar mostrar interesse sobre o seu bem-estar (fazer com que o 

outro se sinta cuidado, como um amigo). 

 Portanto, segundo Lakoff (1998: 276), tais máximas 
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são universais, mas os costumes variam. (...), no caso em que duas culturas 
difiram na interpretação das boas maneiras de uma ação ou uma expressão, 
elas têm as mesmas máximas, mas diferentes predomínios de cada uma 
delas.21 (a tradução é de minha autoria) 
 

 A autora também defende que uma oração/expressão pode ser perfeitamente aceitável 

em determinadas condições sociais, mas inaceitáveis em outras. Segundo ela, são mais 

complexos, ainda, os casos em que uma frase reflete a atitude do falante em seu contexto 

social, por exemplo, as suposições que ele faz em relação às pessoas com quem se comunica, 

à situação do mundo real em que ocorre a comunicação etc. 

 Por meio dessa teoria, percebemos que as regras sociais podem influenciar a interação 

e a relação pessoal entre os interlocutores; essas regras sociais são importantes na organização 

dos processos comunicativos e nas escolhas de recursos da língua a serem utilizados. O 

sociólogo E. Goffman (1970) é quem passa a descrever, então, os comportamentos sociais. É 

ele quem define o conceito de face. 

 

 4.1.5 Conceito de Face 

 As estratégias utilizadas pelos falantes podem ser investigadas por meio do jogo 

interacional estabelecido nas interações verbais, no qual os interlocutores têm a intenção de 

agir um sobre o outro. No jogo interacional, há sempre uma preocupação com uma imagem 

que se quer manter. Essa auto-imagem pública é chamada pelo sociólogo americano Goffman 

(1970:13) de face: 

Pode se definir o termo face como o valor social positivo que uma pessoa 
reclama efetivamente para si (...). A face é a imagem da pessoa delineada em 
termos de qualidades reconhecidas socialmente.   
  

                                                 
21 Texto original: Aquí afirmo que estas máximas son universales. Pero las costumbres varían. (...), em el caso 
de que dos culturas difieran en la interpretación de las buenas maneras de una acción o una expresión, es que 
tienen las mismas máximas, pero distinto predomínio de cada uma de ellas. 
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 É importante, também, entender que o conceito de face envolve o respeito tanto com a 

própria imagem, como com a imagem do outro (1970: 17): 

Assim como se espera de um membro de qualquer grupo que ele tenha 
respeito próprio, assim também se espera que ele mantenha um padrão de 
consideração; espera-se que ele se esforce por resguardar os sentimentos e a 
imagem dos outros presentes (...). O efeito combinado da regra de auto-
respeito e da regra de consideração é que a pessoa tende a conduzir-se durante 
um encontro de modo a sustentar tanto a sua imagem como a dos demais 
participantes. 
 

 O autor desenvolve o conceito de preservação da face que é uma “condição da 

interação e não o seu objetivo” (1970:19). O autor fala sobre a disponibilidade que uma 

pessoa modelo (falante fluente de uma língua nativa) tem de utilizar um raciocínio, que tem 

em vista a preservação da face, ou seja, elaborar estratégias de preservação da face.  

 Há maneiras que usamos, diariamente, em nossas conversações para preservar a nossa 

própria face e/ou a face do outro e, quase todos os nossos atos são modificados pela 

preocupação com a face. Por exemplo, “a maneira mais segura pela qual uma pessoa evita as 

ameaças contra sua face consiste em poupar-se dos contatos nos quais é possível que tais 

ameaças aconteçam” (1970: 21); também, é possível que uma pessoa diga algo para preservar 

a face do outro, ainda que não conserve o seu bem estar; ou, ainda, um interlocutor pode 

utilizar ameaças à face do outro, durante a interação, a fim de salvaguardar a sua própria face. 

 O próprio fato de entrarmos em interação já é uma ameaça à face (trata-se de 

interlocutores de formações culturais, emocionais etc. diferentes). Uma vez que é quase 

impossível manter o equilíbrio entre a orientação defensiva e a orientação protetora da face, 

Goffman defende três tipos de ameaça: 

a) ao ameaçar a face, o indivíduo age com ingenuidade (ameaça involuntária); 

b) o indivíduo prevê conseqüências defensivas dessa ameaça, que poderia até ser       

evitada, porém, mesmo consciente, prefere cometer uma “gafe”; 
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c) o indivíduo sabe da possibilidade da ofensa e a faz com intenção (por vingança,      

rancor). 

 Mais tarde, Brown & Levinson (1978) ampliam o conceito de face, a partir dos 

estudos de Goffman, e afirmam que todo ser social possui duas faces: face negativa e face 

positiva: 

a) face negativa: é o desejo de não ser impedido em suas ações; a preservação da face 

negativa implica a não-imposição do outro; 

b) face positiva: é o desejo de aprovação e apreciação de que os interlocutores 

necessitam.  

 Ainda, conforme Brown & Levinson (1978), durante a conversação, há atos que 

ameaçam as faces por serem contrários aos desejos dos interactantes (ou de um deles). Esses 

atos são chamados pelos autores de atos ameaçadores da face ou AAFs, (em inglês: face 

threatening acts ou FTAs). Esses atos podem ser: ordens, pedidos, conselhos, oferecimentos, 

promessas, elogios, expressões de ódio, críticas etc.  

Os estudos sobre a face são muito úteis para as análises das interações em contexto 

escolar, como na presente pesquisa, pois a relação professor–aluno é permeada por constantes 

ameaças à face um do outro, o que caracteriza o conflito. A relação professor–aluno 

representa um verdadeiro jogo no qual eles podem decidir por atenuar (ou não) as ameaças à 

face um do outro. 

 

4.2 Análise do Discurso (AD) 

Antes dos estudos da ciência lingüística (cujo marco se deu com o três cursos 

ministrados por Saussure no período de 1907 a 1911), a ciência clássica dedicava-se ao estudo 

gramatical e semântico, isto é, ao estudo da expressão e dos meios pelos quais a expressão se 
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dava. Com a concepção de linguagem introduzida por Saussure, a ciência passa a ter como 

objeto o funcionamento22 da língua; assim, passou-se a não mais “procurar o que cada parte 

significa, mas quais são as regras que tornam possível qualquer parte, quer se realize ou não” 

(PÊCHEUX, 1993: 62). 

Entretanto, essa inclinação dos estudos sobre a linguagem deixava de lado algo que 

não podia ser abandonado: a questão do significado ou do sentido. Dessa forma, a partir de 

Pêcheux, no final da década de 60, na França, houve a preocupação com o reconhecimento da 

necessidade de se chegar à teorização sobre o sentido, o que remete ao discurso e não só à 

frase. Essa é a posição da Análise do Discurso, que passa a considerar tanto a dimensão 

lingüística (no sentido de Saussure) como a dimensão social e histórica da linguagem.  

A dimensão social e histórica é considerada por Pêcheux (1993: 75) quando ele 

postula que o discurso é sempre pronunciado a partir de “circunstâncias” – as quais chama de 

“condições de produções” – “e seu processo de produção”. Para ele (1993: 77), “um discurso 

é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas”.  

Como parte das condições de produção de discursos, Pêcheux (1993: 82) formula o 

conceito de “formações imaginárias”. Segundo ele, os lugares ocupados pelos interlocutores 

estão representados nos processos discursivos e essas representações (imagens) também 

influenciam no processo: 

 (...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 
imaginárias que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao 
outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Se 
assim ocorre, existem nos mecanismos de qualquer formação social regras de 

                                                 
22 Saussure (1970) idealizou a metáfora do jogo de xadrez, que é ainda hoje de grande importância para o 
entendimento do funcionamento da linguagem. Ele diz (p.128): “(...) Tomemos um cavalo; será por si só um elemento 
do jogo? Certamente que não, pois, na sua materialidade pura, fora de sua casa e das outras condições do jogo, não representa 
nada para o jogador e não se torna elemento real e concreto senão quando revestido de seu valor e fazendo corpo com ele (...). 
Eis porque, em definitivo, a noção de valor recobre as de unidade, de entidade concreta e de realidade”.  Por meio desta 
metáfora, podemos compreender que uma palavra tem valor apenas quando colocada em relação a todas as outras.  
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projeção, que estabelecem as relações entre as situações (objetivamente 
definíveis) e as posições (representações dessas situações) 
 

 Também,  para Pêcheux (1993: 83), “o referente” (o contexto, a situação na qual 

aparece o discurso) fazem parte das condições de produção. 

A reflexão sobre as imagens é de bastante importância neste presente trabalho, pois 

nos ajuda a entender o processo discursivo em sala de aula, conforme pretendo demonstrar 

nos capítulos de análise dos dados. As imagens que professor (A) e aluno (B) formam um do 

outro, e ambos do referente podem determinar os discursos produzidos por eles. Seguindo o 

raciocínio de Pêcheux (1993: 83-84), ao dar respostas um ao outro, é possível que A e B 

estejam se sustentando em questões implícitas como: a) quem sou eu para lhe falar assim?; b) 

quem é ele para que eu lhe fale assim?; c) de que lhe falo assim?; d) de que ele me fala 

assim?”. 

 Trazendo o conceito de “formações imaginárias” para o contexto escolar, interessa 

pensar sobre os “mecanismos de controle” (GERALDI, 1997) que podem estar presentes nas 

diferentes respostas dadas por professores e alunos àquelas questões que sustentam as 

imagens formadas. Conforme Geraldi (1997: 61-62),  há procedimentos que 

funcionando todos como uma rede, estabelecem limites aos discursos 
possíveis, e, portanto, às interações verbais possíveis, onde os discursos são 
produzidos. O controle dos discursos se dá pelo controle de suas 
possibilidades de surgimento. Quanto maior for o controle sobre o encontro 
dos sujeitos (interações), maior o controle dos discursos e, por esta via, o 
controle da produção de sentidos. 
 

 Esses procedimentos podem ser, conforme o autor (p. 62-67): 

a) mecanismos externos de controle: a proibição; a distinção entre a razão e a 

loucura; a oposição do verdadeiro e do falso. Em relação à proibição, por 

exemplo, o autor lembra que não podemos falar tudo o que queremos; a 
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proibição pode incidir sobre o próprio assunto e sobre os sujeitos 

envolvidos. 

b) mecanismos internos de controle: o comentário; a autoria; a disciplina. 

Sobre a autoria, o autor comenta, por exemplo, que “espera-se de um autor 

que sua fala de hoje seja coerente com sua fala de ontem”. 

c) mecanismos de controle dos sujeitos: apropriação dos saberes; a doutrina. 

A apropriação dos saberes tem grande importância para o contexto escolar, 

pois os professores, por exemplo, são definidos como sujeitos 

“competentes” devido às suas especialidades. 

 Tais mecanismos de controle, que estabelecem limites aos discursos, foram 

estabelecidos por Geraldi (1997) a partir da suposição de Foucault (1973: 1): 

Em toda a sociedade, a produção do discurso é, ao mesmo tempo, controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos 
que têm por objetivo conjurar-lhe os poderes e os perigos, dominar-lhe os 
acontecimentos aleatórios, esquivar-lhe o peso, a temível materialidade. 
 

 Nas análises efetuadas neste trabalho, a noção de mecanismos  de controle de 

discursos nos será bastante útil na tentativa de compreender algumas atitudes de professores e 

alunos diante das situações de conflito por eles enfrentadas.  

 A seguir, será abordada a questão sobre a delimitação do discurso, especificamente. 

 

 4.2.1 O Discurso 

Tem sido comum hoje o uso da palavra discurso, sendo que o seu sentido é diferente 

nas várias situações em que ela é utilizada. Diz-se, por exemplo: “seu discurso é muito 

longo”, no sentido de fala, conversa; ou “o discurso político é contraditório”, no sentido de 

linha argumentativa etc. A delimitação do discurso pode ser esclarecida ao lançarmos mão da 

teoria de Benveniste (1995).  
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Em Problemas de lingüística geral I (1995), o autor procurou estabelecer uma 

correlação entre aquilo que caracteriza a linguagem e aquilo que caracteriza o discurso. Por 

exemplo, no debate sobre a natureza dos pronomes, ele faz uma correlação língua/discurso 

(1995: 277): 

(...) os pronomes não constituem uma classe unitária, mas espécies diferentes 
segundo o modo de linguagem do qual são os signos. Uns pertencem à sintaxe 
da língua, outros são característicos daquilo a que chamaremos as ‘instâncias 
do discurso’, isto é, os atos discretos e cada vez únicos pelos quais a língua é 
atualizada em palavra por um locutor. 
 

 Conforme o autor (1995: 289), o discurso caracteriza-se pelo processo de 

relacionamento entre a situação e os indicadores de pessoa, tempo, lugar e objeto. E é no 

discurso que esses indicadores ganham sentido: 

A linguagem é, pois, a possibilidade da subjetividade, pelo fato de consistir de 
instâncias discretas. A linguagem de algum modo propõe formas ‘vazias’ das 
quais cada locutor em exercício de discurso se apropria e as quais referem à 
sua ‘pessoa’, definindo-se ao mesmo tempo a si mesmo como eu e a um 
parceiro como tu. A instância de discurso é assim constitutiva de todas as 
coordenadas que definem o sujeito (...). 
 

 Interessa aqui considerar as conclusões a que chega Osakabe (1999: 20 e 21) sobre as 

delimitações do discurso, ao fazer um reexame das contribuições de Benveniste (1995) e 

também das de Harris (1969) e Pêcheux (1993): 

Do ponto de vista de sua natureza, o discurso caracteriza-se inicialmente por 
uma maior ou menor participação das relações entre um eu e um tu; em 
segundo lugar, o discurso caracteriza-se por uma maior ou menor presença de 
indicadores de situação; em terceiro lugar, tendo em vista sua pragmaticidade, 
o discurso é necessariamente significativo na medida em que só se pode 
conceber sua existência enquanto ligada a um processo pelo qual eu e tu se 
aproximam pelo significado; e, finalmente, o discurso tem sua semanticidade 
garantida situacionalmente, isto é, no processo de relação que se estabelece 
entre suas pessoas (eu/tu) e as pessoas da situação, entre seus indicadores de 
tempo, lugar etc. e o tempo, lugar etc. da própria situação. 
Do ponto de vista de sua extensão, o discurso constitui uma entidade mais 
ampla do que a frase (a não ser que determinada frase possa ser caracterizada 
como discurso); em segundo lugar está limitado por dois brancos semânticos, 
que se devem quer à ausência pura e simples de uma cadeia significativa que o 
constitui, quer à alteração do locutor. 
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 Na presente pesquisa, ao efetuar as análises dos dados, estará sendo considerado o 

discurso produzido por professores e alunos, isto é, mais do que aquilo que foi explicitado por 

meio das frases por eles pronunciadas.  

 A seguir, serão abordadas algumas teorias que visam ao estudo da argumentação no 

discurso, uma vez que este trabalho tem como hipótese que a prática efetiva da argumentação 

colabora para que professores e alunos lidem melhor com as situações de conflito. 

 

 4.2.2 Argumentatividade na linguagem 

 A partir dos estudos de Benveniste sobre a subjetividade na linguagem, Ducrot (1981), 

fundador da Semântica Lingüística, defende uma teoria geral da argumentação. Segundo ele 

(1981: 178), há uma forma de argumentação que “é inerente à atividade lingüística e que 

deixa certos traços, que de outra forma seriam inexplicáveis, na própria organização da 

língua”. 

 Quando interagimos, os nossos enunciados não só passam informações, mas, também, 

dão uma orientação argumentativa que conduz o destinatário para certas conclusões, 

desviando-se de outras. Portanto, há elementos lingüísticos que carregam, em si mesmos, 

determinada força argumentativa. Por exemplo, em “até mesmo Pedro veio”, citado por 

Ducrot (1981:179), não há dúvidas de que, devido ao uso do até mesmo, o enunciado tem a 

intenção de provar algo com essa vinda (talvez, o sucesso de uma reunião).  

 O termo operadores argumentativos é usado por Ducrot (1981) para designar esses 

elementos que indicam a força argumentativa dos enunciados e a conclusão para a qual 

apontam. Koch (2004) escreve sobre os principais tipos de operadores argumentativos como, 

por exemplo: 
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1. operadores que assinalam o argumento mais forte que aponta para a conclusão: até, 

mesmo, até mesmo, inclusive;  

2. operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão: e, também, 

ainda, não só... mas também etc.; 

3. operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao enunciado 

anterior: porque, que, já que, pois;  

4. operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos, com vistas a 

uma dada conclusão: mais que, menos que, tão... como etc. Um exemplo desse último 

tipo de operadores, mostrado pela  autora (p. 35), é: 

  A: Vamos convocar a Lúcia para redigir o contrato. 

  B: A Márcia é tão competente quanto a Lúcia. 

 No exemplo, é possível notar que “apesar de tratar gramaticalmente de um 

comparativo de igualdade, argumentativamente o enunciado é favorável a Márcia e 

desfavorável a Lúcia”.  

 É possível, também, que não identifiquemos a orientação argumentativa de um 

discurso por meio de marcas lingüísticas explícitas. Para Ducrot (1977), a argumentatividade 

da linguagem inclui, também, o fenômeno do implícito, cujos modos de expressão permitem 

deixar entender sem acarretar responsabilidade de ter dito; segundo ele (1977:14), há duas 

categorias de implícitos: “aqueles que se fundamentam no conteúdo do enunciado, e aqueles 

que jogam com a enunciação”. A primeira categoria deixa não-expressa uma afirmação 

necessária para que o enunciado seja completo ou coerente. Koch (2004) esclarece que essa 

categoria corresponde aos pressupostos que são lingüisticamente marcados como, por 

exemplo, alguns verbos e alguns conectores circunstanciais.  
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 A segunda categoria de implícitos são os “subentendidos do discurso” (DUCROT, 

1977: 16) que devem ser procurados como “condição de existência do ato de enunciação”. 

Para Koch (2004), os subentendidos ou inferências não se apresentam com algum tipo de 

marca lingüística e é o contexto que possibilita sua leitura.  

 A presença de outras vozes no texto (polifonia) também pode ter função argumentativa 

orientando o outro para determinadas conclusões. Há enunciados nos quais vozes se ocultam 

sob a aparência de um discurso único, de uma única voz. Essas vozes são capazes de 

comunicar intenções diferentes e algumas vezes opostas.  

  Um exemplo de polifonia dado por Koch (2004: 65) é: as “carroças” brasileiras 

estão cada vez mais sofisticadas. Produzido na época do governo Collor, esse enunciado leva 

o leitor a colocá-lo “na boca” de outro, devido ao uso das aspas em “carroças”. Foi Ducrot 

(1987) quem desenvolveu a Teoria Polifônica da Enunciação, por meio da qual contesta o 

pressuposto da unicidade do sujeito falante, ou seja, a existência de apenas um autor em cada 

enunciado. Ele defende que “o enunciado assinala, em sua enunciação, a superposição de 

diversas vozes” (1987: 172). Após distinguir locutor (ser do discurso) de sujeito falante (ser 

empírico), ele faz, ainda, uma distinção entre locutor e enunciador. (p.196): 

O locutor fala no sentido em que o narrador relata, ou seja, ele é dado como a 
fonte de um discurso. Mas, as atitudes expressas neste discurso podem ser 
atribuídas a enunciadores de que se distancia – como os pontos de vista 
manifestados na narrativa podem ser sujeitos de consciência estranhos ao 
narrador. 
 

  A teoria polifônica da enunciação alarga a noção de Ato de Linguagem (AUSTIN, 

1962), pois, “o locutor faz de sua enunciação uma espécie de representação, em que a fala é 

dada a diferentes personagens, os enunciadores.” (DUCROT, 1987: 217). 

 Todos esses aspectos mostrados até aqui nos ajudam a entender, com Ducrot (1981), 

que a argumentatividade não é algo que vamos acrescentar ao uso da língua, mas, já faz parte 
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da própria língua. Assim, entendo que é necessário, nas situações de conflito em sala de aula, 

colocar em evidência os diversos recursos argumentativos – presentes não só ao nível 

lingüístico, mas também ao nível dos discursos, de maneira que o aluno faça uso deles  

interagindo de maneira organizada e planejada. A seguir, serão abordadas as teorias da 

Retórica e da Nova Retórica que se preocupam com as maneiras de dizer e, a segunda mais 

especificamente, com a necessidade de prestar atenção no ouvinte. 

 

4.2.3 Retórica  

 Conforme Ducrot & Todorov (2001), a Retórica surgiu enquanto disciplina a partir de 

uma reflexão sobre a linguagem. Os autores nos contam que, no século V a. C., na Silícia, 

alguns súditos haviam sido proibidos de fazerem uso da palavra. Tendo se conscientizado do 

quanto a palavra é importante, os sicilianos Córax e Tísias criaram a Retórica. 

 A linguagem começou a ser ensinada como um “discurso” e não como “língua” 

(Ducrot & Todorov: 2001: 79). Naquela época, a eloqüência era bastante necessária, devido 

às exigências da democracia (por exemplo, as pessoas precisavam defender suas próprias 

propriedades). Em lugar da força física utilizada até então, como instrumento de defesa, 

passou-se a exigir a força simbólica: somente aquele que tivesse eloqüência no falar, 

convencendo os grandes júris populares sobre a justiça do pedido, ganharia a causa. 

 Tornar o discurso eficaz para convencer o outro passou a exigir que se conhecesse as 

partes do discurso. Aristóteles (384-322 a. C), nessa época, funda uma escola de eloqüência, 

na qual se ensinava sobre os princípios da arte oratória, e escreve, em 1959, “Arte Retórica e 

arte poética”.   

 É importante atentar às partes que compõem o sistema retórico ou, podemos dizer, as 

operações essenciais da arte retórica: a) inventio – a busca do que se quer dizer; b) dispositio 
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– coloca em ordem o que se quer dizer; c) elocutio – a escolha da maneira de dizer; actio – 

visa a persuadir com base na emoção; e d) memória – conta com a memória para retenção e 

improvisação do discurso. O trabalho conjunto dessas operações mostra que aprender a 

exprimir-se é também aprender a pensar. 

 Também, a teoria de Aristóteles atenta a dois processos de raciocínio que o orador 

utiliza para, a fim de persuadir o auditório, descobrir e organizar os seus argumentos: um 

processo lógico, o convencer, e outro psicológico, o comover. Tanto o convencer como o 

comover, utilizam-se de três espécies de provas fornecidas pelo discurso, que podem ser 

encontradas: a) no caráter moral do orador, b) nas disposições que se criam no ouvinte e c) no 

próprio discurso pelo que ele demonstra ou parece demonstrar.  

 Aristóteles (1998:19) afirma a sua teoria em relação à Retórica e diz que “seu fim não 

é persuadir, mas ensinar o possível”.  Apesar disso, com o passar do tempo a Retórica passou 

a ser banalizada, tornando-se sinônimo de uma simples coletânea de técnica de persuasão. 

 Klinkenberg (1997), da Universidade de Liége – Bélgica (a exemplo de Mosca, 1997), 

defende que há lugar para uma retórica contemporânea já que, desde a antigüidade, o objeto 

da retórica é o discurso. Sendo que, hoje, o discurso é constituído pelas “formas 

contemporâneas da força simbólica” (Kinkernberg, 1997: 12), o autor afirma a necessidade de 

uma ciência que, para além de ensinar a decifrar as palavras e a decifrar suas letras, ensine as 

pessoas a lerem os discursos ao seu redor.  

 Sendo assim, como explica Klinkenberg (1997), essa ciência é praticada, hoje, sob o 

nome de Retórica, mas também sob outros nomes, cujas pesquisas ora se interrogam sobre 

o(s) motivo(s) de uma determinada formulação – e não outra – desencadear o assentimento do 

público, ora estudam as razões pelas quais um mesmo enunciado produz, ao mesmo tempo, 

vários significados distintos.  
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 4.2.3.1     Nova Retórica 

 Perelman (1996) é o grande representante das teorias retóricas modernas a partir dos 

anos 60. Os estudos da Nova Retórica, desenvolvidos pelo autor em seu livro Tratado da 

Argumentação – escrito em co-autoria com Olbrechts-Tyteca –, preocupam-se, sobretudo, 

com a estrutura da argumentação, tendo o cuidado de analisá-la tanto no discurso oral quanto 

nos textos impressos modernos. Essa teoria torna-se de grande importância para as questões 

desenvolvidas neste trabalho específico devido ao enfoque dado ao ouvinte ratificado (ou 

auditório particular).  Conforme os autores (1996: 21), “como a argumentação visa obter a 

adesão daqueles a quem se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório23 que procura 

influenciar”. 

 A fim de obter a adesão de seus ouvintes às suas proposições iniciais, o orador, 

segundo os autores, utiliza-se de premissas que servem de base à sua conclusão. Porém, os 

ouvintes podem não aderir às premissas que o orador lhes apresenta, seja por perceberem o 

caráter unilateral da escolha das premissas, seja por ficarem contrariados com o caráter 

tendencioso da apresentação das mesmas. A partir dessa primeira discussão, Perelman & 

Tyteca (1996) mostram a importância do acordo por parte do auditório, tanto em relação ao 

ponto de partida da argumentação como ao seu desenvolvimento. Assim, o acordo é analisado 

em três âmbitos: a) acordo referente às premissas: há objetos de acordo que podem servir de 

premissas, como os fatos, as verdades, os valores, as hierarquias etc.; b) acordo referente à 

escolha das premissas: consiste na escolha dos elementos que serão utilizados como 

argumentos, bem como na escolha das técnicas a serem utilizadas; e c) acordo referente à 

apresentação das premissas: visa a impressionar a consciência dos ouvintes e a orientar-lhes 

o espírito. A importância desse estudo das premissas é mostrar o empenho do orador em 
                                                 
23 Para Perelman & Tyteca (1996) auditório é o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 
argumentação.  
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buscar as manifestações explícitas ou implícitas de uma adesão com a qual possa contar. 

 É interessante, também, a discussão que eles apresentam sobre as premissas: 

elementos que servem de ponto de partida para a argumentação e requerem atenção a sua 

seleção e adaptação para que a argumentação seja eficaz. Caso alguém mencione algum fato, 

por exemplo, deve sempre refletir se esse fato servirá para confirmar ou invalidar o argumento 

por ele utilizado naquela situação. Um determinado tipo de auditório pode admitir um 

conjunto de coisas que outro auditório não admite. Essa necessidade de atentar à escolha das 

formas de expressão demonstra, conforme os autores, que a incompreensão não é mais 

considerada como “acidente evitável”, e sim como a “própria condição da linguagem” (1996: 

140).            

 Os estudos de Perelman & Tyteca tornam-se de grande importância para a presente 

pesquisa que analisa discursos em ambiente de conflito. Em situações de divergência de 

opiniões, naturalmente, um falante procura adesão às suas teses e, para isso, procura maneira 

de convencer o outro. Esses modos de convencer envolvem um esforço por parte do orador 

para “calcular” quem é o seu ouvinte, de maneira a selecionar o que dizer e qual a maneira de 

dizer, procurando dar ao ouvinte uma orientação mais clara. Uma vez que argumentar implica 

empenho do orador para obter a adesão de seus ouvintes, podemos dizer que a argumentação 

implica consideração pelo outro. O campo da argumentação envolve uma escolha pelo 

possível, possível este que vai sendo acordado por meio da interação entre os sujeitos. 

Conseqüentemente, pode-se considerar a argumentação como um caminho para lidarmos com 

as situações de conflito. Nas palavras de Perelman & Tyteca (1996: 18, 61):   

                    Com efeito, para argumentar, é preciso ter apreço pela adesão do interlocutor, 
   pelo seu consentimento, pela sua participação mental. (...) Cumpre observar, 
   aliás, que querer convencer alguém implica sempre certa modéstia da parte de 
   quem argumenta, o que  ele diz não constitui a “palavra do Evangelho”. (...) 
   Ele admite que deve persuadir,  pensar nos argumentos que podem influenciar 
   seu interlocutor, preocupar-se com ele,  interessar-se por seu estado de espírito 
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   (...) O recurso à argumentação supõe o estabelecimento de uma comunidade 
   dos espíritos que, enquanto dura, exclui o uso da violência.  
 
 Finalmente, é importante mencionar que a Nova Retórica abandona a preocupação dos 

antigos teóricos com a necessidade de provas para convencer, persuadir, e aceita o fato de que 

a argumentação e a persuasão passam, antes, pelo verossímel. Nesse sentido, o diálogo e a 

discussão – e não a violência (física ou simbólica) – ganham o seu lugar na interação, 

considerando o que é possível de ser verdadeiro (não o verdadeiro absoluto) e os diversos 

pontos de vista que, naturalmente, causam conflitos entre os interlocutores. 
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 5. ANÁLISE DO CORPUS “A” 

 

 
Mas devemos defender-nos de toda palavra, toda linguagem que nos 

desfigure o mundo, que nos separe das criaturas humanas, que nos 

afaste das raízes da vida. 

                       Érico Veríssimo 

 

 

 Foi apresentada, na Introdução, minha preocupação com o espaço a ser constituído 

para a argumentação, nas situações específicas que caracterizam conflito em sala de aula. 

Procurei pontuar que é por meio do uso da linguagem, em situações concretas de interação, 

que é possível que o professor e seus alunos constituam juntos esse espaço.  

 As condições em que os enunciados são produzidos, bem como o seu contexto mais 

amplo são constitutivos dos sentidos do dizer e são esses sentidos constituídos que podem (ou 

não) colaborar para a criação de um espaço favorável à argumentação. 

 Neste capítulo, trago para serem analisados os fragmentos selecionados a partir das 

observações das interações de 3º ano do Ensino Médio, na escola “A”. Sendo que os dados 

não falam por si, inicio esta parte de cunho interpretativo, a partir das materialidades dos 

discursos descritas nos fragmentos. 

 Esclareço que, neste capítulo de análise, no item 5.1, os fragmentos serão analisados à 

luz da teoria dos Atos de Fala desenvolvida por Austin (1929), e será também utilizado o 

modelo de análise de Ducrot (1977). No item 5.2, será analisada a Imagem que os 

interlocutores constroem um do outro e de seu referente em determinada situação, seguindo a 

perspectiva de Pêcheux (1993). No subitem 5.2.1, serão feitas algumas considerações sobre a 
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perspectiva do sujeito condicionado à sua situação sócio-histórica. Todas essas partes serão 

perpassadas pelos estudos da Nova Retórica (1996).  

 Trago aqui, para as análises específicas deste capítulo, a transcrição de alguns 

fragmentos do corpus “A”. 

 

Fragmentos 

[F.1]  ((final de uma aula do professor titular: a aluna1 conversava durante a 

explicação do professor)) 

Prof.   você vai mudar de lugar... SENte-se aqui ((tom autoritário)) 

Aluna.1 POR QUÊ? exPLIca o porquê ((tom autoritário)) 

Prof. porque eu QUEro que você SENte aQUI ((tom autoritário)) 

Aluna.1 isso não é explicação... 

((o professor não insistiu com a aluna.1 e apontou o dedo para o aluno.1, com 

quem ela estava conversando))  

Prof.  então... voCÊ muda de lugar ((tom autoritário)) 

((o aluno obedeceu, mudando de lugar; outros alunos reclamaram ainda na 

mesma aula)) 

Aluno2 professor... o senhor não pode dizer que não estamos copiando a 

matéria SÓ porque estamos conversando um pouco 

Aluna.2 é impossível ficar a aula toda sem falar nenhuma palavra... o 

senhor também estava conversando uma hora... 

((não houve continuação do assunto)) 

 

[F.2]  ((final de uma aula de sexta-feira: os alunos, irritados, reclamaram)) 

Aluna.1 profeSSOR... CHEga... estamos canSAdos... hoje é sexta-feira... 

((o professor não deu atenção e continuou a pedir para alguns alunos 

conjugarem verbos oralmente)). 

Aluna.2 QUE isso... professor... que Saco... CHEga... estamos  

canSAdos... 

((o professor continuou não dando atenção e dispensou os alunos alguns 

minutos após o horário normal de término da aula)) 
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[F.3]  ((início da aula da professora eventual, na falta do professor titular))  

Prof. eu vou ser professora eventual... eventual é diferente de 

substituta... se o professor X estivesse de licença eu poderia 

substituir e continuar a matéria dele... eu gostaria que vocês 

separassem uma parte do caderno porque eu sempre vou 

continuar a minha matéria... vai ter ponto positivo para somar na 

nota que o professor X der 

Aluna  mas POR QUÊ ele falta tanto? 

Prof.  não sei 

Aluna  ah... mas assim é difícil... né? trabalhar com dois professores? 

Prof.  não... eu vou dar dicas para o vestibular 

Aluna  mas não vai ter continuação da aula do X? 

Prof.   eu vou ter continuação... eu vou dar gramática 

((todos os alunos reclamaram)) 

Aluna  qual é o nome da senhora? 

Prof.  Y. 

 

[F.4] ((início de uma aula da professora eventual, em uma outra falta do professor 

titular)) 

Aluno.1 professora... hoje é aniversário do Leonardo... tá liberado prá 

cantar parabéns prá ele? 

Prof.  mais tarde eu deixo... 

((o texto já estava na lousa - é o mesmo dado para a turma anterior -. A 

professora não falou para os alunos copiarem, mas eles já sabiam que deviam 

fazê-lo. Durante o tempo em sala de aula, todos os alunos ficaram copiando o 

texto e conversando muito)) 

Aluno.2 hoje é dia de copiar coisa da lousa... 

((a professora não fez nenhum comentário sobre a matéria e não deu aula. E 

assim terminou “a aula”. A professora também “não lembrou” de cantar 

parabéns para o Leonardo)) 
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[F.5]  ((final de uma aula do professor titular)) 

Aluno  professo::r... o sina::l... acabou a aula... 

Prof. OPA... perceba o seu papel como aluno... o menos importante é 

ficar prestando atenção no sinal e o mais importante é prestar 

atenção na aula 

 

[F.6]  ((início de uma aula do professor titular; ele iniciou arrumando as carteiras em 

fileiras e bem espaçadas e disse aos alunos)) 

Prof. sala de AUla não É aproximação de eVENtos... é lugar de 

aprendizagem individual... quanto MAis longe cada um estiver 

do outro... MElhor  

 

[F.7] ((frases escritas pelos alunos em uma redação cujo título foi “O Ensino Médio 

em Escola Pública”)) 

• Alguns professores ganham para não fazer nada, faltam, faltam e 

ganham tomam o lugar dos recém-formados... (aluna no 27); 

• Os alunos aprontam sim, mas tem os que estudam e esses não têm 

ouvidos para expor os seus problemas (...). Há professores que deixam 

o profissionalismo de lado e levam para o lado pessoal, aí quem é 

prejudicado? Claro que o aluno (aluna no 47); 

 Diante do embasamento teórico referenciado no quarto capítulo, passo, então, a 

analisar os fragmentos dos discursos produzidos pelos professores e alunos da escola “A”. 

  

 5.1 Os atos de fala 

 A partir do interesse em analisar o sentido constituído em determinadas seqüências de 

fala, considero importante, para isso, investigar os atos que são realizados na fala. 
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 5.1.1 Presença do enunciado performativo 

 Primeiramente, pretendo reconhecer a presença do performativo no enunciado “você 

vai mudar de lugar” do Fragmento 1 [F.1] do corpus “A”, cujo ato é realizado no momento do 

enunciado. 

 Os critérios utilizados para a análise feita neste item foram utilizados por Austin 

(1962: 59-62) para provar os enunciados performativos. No exemplo dado em [F.1], 

• se o ato é, de fato, performativo, há a realização de uma ação;  

• uma ação só pode ser efetuada por um sujeito (o “eu” do enunciado);  

• se, ao enunciar, o sujeito realiza uma ação, há algo que está sendo feito por ele no 

momento da enunciação24, portanto, no tempo presente; há um ato realizado na própria 

fala;  

• O ato ilocucionário pode ser parafraseado e explicitado por uma fórmula performativa. 

Sendo assim, “você vai mudar de lugar” poderia ser substituído por “eu afirmo que você 

vai mudar de lugar” ou “eu ordeno que você mude de lugar” ou “eu aconselho que você 

mude de lugar” ou “eu permito que você mude de lugar”, ou “eu o desafio a mudar de 

lugar” etc. Encontramos, então, o ato de afirmar, ordenar, aconselhar etc. O ato 

ilocucionário exprime a intenção do enunciador e, em nosso caso, o enunciador é o 

mesmo quem realiza a ação; 

 O próximo item nos dará pistas do ato específico produzido em [F.1]. 

 

 

 

                                                 
24 Segundo Austin (1962:63), se o verbo estiver no tempo passado (por exemplo: “eu disse”, “eu ordenei”), o ato é 
considerado constatativo (que descreve uma ação) e não performativo.  
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5.1.2 Modo imperativo e prosódia 

 Para Austin (1962: 59, 73-76), todo verbo no modo imperativo é um performativo. 

Porém, “um ‘imperativo’ pode ter vários sentidos (conforme demonstrado no item anterior): 

pode ser uma ordem, uma permissão, uma exigência, um pedido com empenho, uma sugestão, 

uma recomendação, uma advertência (‘vá e você verá’), ou pode expressar uma condição ou 

concessão ou ainda uma definição...”. Tomando [F.1] como exemplo, qual seria, então, o 

sentido produzido pelo enunciado “você vai mudar de lugar...”?   

 Para chegarmos ao sentido “real”, é importante que consideremos não só a superfície 

do texto (o enunciado), mas também a enunciação que nos dará pistas do sentido produzido 

pela fala do enunciador. Neste caso, “o significado dos atos ilocucionários só pode ser 

apreendido se levarmos em conta os aspectos prosódicos” (MATEUS et. alii, 1989: 346-347). 

Por se tratar de língua falada, o contexto nos permite saber sobre a entonação usada pelos 

enunciadores (no caso, professor e aluna), a qual nos dá pistas sobre suas emoções (ou a falta 

de emoção): sentimento de alegria, raiva, ironia, desespero, desprezo etc.  

 Em “você vai mudar de lugar”, a elocução é realizada em um ritmo bem acelerado, em 

uma curva entonacional ascendente e descendente. O ritmo acelerado é manifestado também 

pela elevação da voz do enunciador. Constatamos que o imperativo, neste caso, tem a força de 

uma ordem. Portanto, o professor ordena, de maneira autoritária, que a aluna.1 mude de lugar. 

 Ao abordar questões que envolvem o uso de imperativos, Perelman & Tyteca (1996) 

explicam que, contrariamente às aparências, o imperativo não tem força persuasiva, todo o 

seu poder vem da ascendência da pessoa que ordena sobre a que executa: é uma relação de 

forças que não implica adesão alguma. Percebemos, então, em [F1], que os sentidos 

produzidos pelo ato de fala do professor, não colaboram para a constituição de um espaço no 

qual o professor e a aluna pudessem desenvolver estratégias de argumentação por meio de 
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diálogos – o que poderia levar o professor a encontrar uma maneira de obter a adesão da 

aluna. Cabe aqui lembrar que Perelman & Tyteca (1996) defendem, no lugar da força, o uso 

de premissas, a serem elaboradas pelo orador como empenho para obter uma adesão com a 

qual possa contar.  

 Ao falar sobre a “ascendência da pessoa que ordena sobre a que executa”, estamos 

falando, então, do lugar social ocupado pelos interlocutores. Cabe aqui citar uma reflexão de 

Bourdieu (1983: 75-81) em relação aos lugares ocupados por professores e alunos: 

A escola é um mercado dominado pelas exigências imperativas do professor 
que é legitimado para ensinar o que não deveria ser ensinado se todo mundo 
tivesse oportunidades iguais para adquirir esta capacidade (...). O professor é 
uma espécie de juiz de menores em questões lingüísticas: tem o direito de 
correção e de sanção sobre a linguagem de seus alunos.  
Para que o discurso professoral comum, enunciado e recebido como óbvio, 
funcione, é preciso uma relação de autoridade-crença, uma relação entre um 
emissor autorizado e um receptor pronto a receber o que é dito. É preciso que 
um receptor pronto a receber seja produzido, e não é a situação pedagógica 
que o produz. (...) É preciso haver uma linguagem legítima.  
(...) Por que em certas condições históricas, em certas situações sociais, 
ressentimo-nos com angústia ou mal estar, desta demonstração de força que 
está sempre implícita ao se tomar a palavra em situação de autoridade ou, se 
quisermos, em situação autorizada, sendo o modelo desta situação a situação 
pedagógica?  
 

 Como explica Bourdieu, para que o discurso produzido pelo professor funcione, é 

preciso que ele tenha algo a mais do que uma autorização para falar (dada por sua própria 

posição de professor). É necessário que haja uma linguagem legítima, ou seja, uma linguagem 

coerente com as ações praticadas, o que pode “produzir” ouvintes prontos a receber o que foi 

dito.  

 

5.1.3 Ato perlocucionário: objetivo x resultado real 

 Conforme citado anteriormente, para Searle, o ato perlocucionário é conseqüência do 

ato de ilocução. Em [F.1] já temos o ato produzido pelo enunciador, como se segue: 
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 Enunciado     ato de ilocução  

 a) “você vai mudar de lugar” [F.1]  de ordem (“eu ordeno que você mude 

       de lugar”) 

 b) “sente-se aqui” [F.1]   de ordem (“eu ordeno que você sente 

       aqui”) 

 

 Agora, vejamos os possíveis efeitos que esses dois atos tiveram sobre as ações, os 

pensamentos ou as crenças dos ouvintes. Segundo Austin (p.118), o ato perlocucionário pode 

alcançar o êxito de seu objetivo, ou pode obter um resultado diferente do esperado. 

Novamente, é preciso considerar a enunciação, como no item anterior: 

 Objetivo do ato de perlocução  resultado real do ato de perlocução 

 a) conduzir a obedecer   rebeldia, discórdia                                            

 b) conduzir a obedecer   rebeldia, discórdia 

 

 Conforme observado, o objetivo esperado pelo enunciador (o professor) não foi 

alcançado nas duas situações dadas. Neste exemplo, a interação é marcada por ordem x 

contra-reação. Ao ordenar que a aluna.1 mudasse de lugar, o professor provavelmente 

esperava a obediência dela. Porém, ela – ao invés de obedecer – retruca com uma pergunta 

pedindo explicação para aquela ordem. Ainda neste mesmo fragmento, ao responder sobre a 

razão de sua ordem, o professor não obteve adesão por parte da aluna: 

 Prof.   você vai mudar de lugar... SENte-se aqui ((tom autoritário)) 

Aluna.1 POR QUÊ? exPLIca o porquê ((tom autoritário)) 

Prof. porque eu QUEro que você SENte aQUI ((tom autoritário)) 

Aluna.1 isso não é explicação... 

 

 Se o ato de perlocução, conforme Searle, é resultado do ato de ilocução, é possível 

pensar, por exemplo, que a rebeldia e discórdia da “aluna.1” em [F.1] é conseqüência do 
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autoritarismo do professor (comprovado por meio das condições de produção daqueles 

discursos: professor com o objetivo de conduzir a obedecer, usando-se de uma ordem – de 

maneira autoritária).  

 Entretanto, é preciso apontar aqui que Searle parece considerar somente o conteúdo 

imediato do enunciado. Então, se o professor diz “você vai mudar de lugar, sente-se aqui”, 

para Searle, o professor dá uma ordem e a conseqüência é que seu enunciado realmente 

aconteça. Searle parece não considerar que todos os outros atos produzidos pelo professor, 

bem como as condições em que aqueles enunciados foram produzidos, criam sentidos que 

podem fazer com que a ordem não seja obedecida, ou mesmo, compreendida.  

 

5.1.4 Doutrina da infelicidade (falha e abuso) 

 Segundo Austin (1962: 25-52), um performativo não deve ser julgado como 

verdadeiro ou falso, mas pode ser considerado feliz ou infeliz. Um performativo torna-se 

infeliz em duas situações: a primeira quando há uma falha (misfire), ou seja, quando um 

procedimento não pode ser aceitável (exemplo: dizer em uma brincadeira “eu escolho o 

George”, sendo que o George não está brincando); neste caso o ato de fala torna-se nulo. A 

segunda situação de infelicidade ocorre quando há um abuso (abuse) de procedimento 

(exemplo: dizer “eu prometo” quando não se tem a intenção de fazer o prometido); neste caso, 

o ato não é anulado, porém, há a insinceridade e a quebra de contrato. 

 Gostaria de chamar a atenção para o Fragmento 4 [F.4] do mesmo corpus, no qual 

podemos identificar um abuso de procedimento. O enunciado “Mais tarde eu deixo” tem 

como ato de ilocução uma promessa, porém a enunciação mostra que a mesma não foi 

cumprida. Neste caso, a interação professor–aluno é marcada por pedido do aluno x promessa 

não cumprida da professora.  



83 

 

 Veremos, no item 5.2., que esta atitude da professora eventual influenciará na 

construção da sua imagem, feita pelos alunos. Em relação a isto, Perelman & Tyteca (1996:  

338-339) dizem: 

(...) um ato é, mais do que um indício, um elemento que permite construir e 
reconstruir nossa imagem da pessoa, classificar esta em categorias às quais se 
aplicam certas qualificações (...). O valor que atribuímos ao ato nos incita a 
atribuir um certo valor à pessoa (...). Por ato, entendemos tudo quanto pode ser 
considerado emanação da pessoa, sejam eles ações, modos de expressão, 
reações emotivas, cacoetes involuntários ou juízos (...).  

  

5.1.5 Implícitos 

 Nesta parte, chamo a atenção para alguns enunciados implícitos do corpus, ou seja, 

interessa saber o que os implícitos dizem, quais os possíveis efeitos causados por eles. Na 

perspectiva de Ducrot (1977: 12-13), “deixando de lado a concepção de Saussure, a língua 

não é só definida como um código, isto é, como um instrumento de comunicação. Ela perde 

sua inocência e é considerada como o estabelecimento das regras de um jogo”. Para ele, o 

fenômeno da pressuposição deve ser compreendido como um “quadro institucional” que 

regula o debate dos indivíduos; nem todos os conteúdos expressos são expressos de maneira 

explícita; o que é dito no código nem sempre é totalmente dito. Vemos exemplos de discursos 

em que é possível haver uma significação implícita, ao analisarmos [F.1], por exemplo, e 

também [F.2] e [F.3]:   

 Em [F.1], ao ser repreendida por estar conversando durante a explicação do professor, 

a aluna.2 diz: “o senhor também estava conversando uma hora”. Aqui, a aluna parece querer 

reduzir sua responsabilidade a essa significação literal, pondo a significação implícita sob a 

responsabilidade do ouvinte, o professor. O implícito pode ter sido reconstituído pelo 

professor de várias maneiras, como: “se o senhor estava conversando uma hora, por que nós 

também não podemos fazê-lo?” ou “por que o senhor pode conversar e nós não?”. Notamos, 
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então, que o professor ordena que a aluna.1 mude de lugar devido a sua conversa com o 

colega, porém, a aluna.2 reage dizendo que o professor também havia conversado. Apesar da 

tentativa de argumentação da aluna.2, não há acordo entre eles e o assunto não tem 

continuação. Neste caso, está implícita também a imagem que aluno e professor fazem um do 

outro (veja no item 5.2). 

 Segundo Ducrot (1977: 14), 

uma origem possível para a necessidade do implícito prende-se ao fato de que 
toda afirmação explicitada torna-se, por isso mesmo, um tema de discussões 
possíveis. Tudo que é dito pode ser contradito. De tal forma que não se 
poderia anunciar uma opinião ou um desejo sem expô-los ao mesmo tempo às 
eventuais objeções dos interlocutores. 
 

  Essa afirmação de Ducrot pode ser identificada tanto em [F.2] quanto em [F.3]: 

 Em [F.2], diante da reclamação dos alunos, já irritados, para que a aula fosse 

encerrada, o professor silenciou e continuou a aula interrompendo-a apenas minutos após o 

término programado. Este silêncio pode ter tido a motivação de, entre outras coisas, evitar um 

conflito e ter de lidar com ele depois.  

 Em [F.3], ao perguntar o motivo de tantas faltas de seu professor titular, a aluna teve 

como resposta da professora eventual o “não sei”. Esta resposta pode ter sido dada pela 

professora, a fim de não anunciar sua opinião ou seu conhecimento sobre o fato e obter as 

eventuais objeções dos alunos.  

 Os fragmentos [F.2] e [F.3] são marcados por reclamação dos alunos x silêncio do 

professor e por pergunta da aluna x silêncio do professor, respectivamente. Conforme Ducrot 

(1977: 18), a pessoa interrogada vê impor-se a ela a obrigação de responder. Porém, vemos 

que nas situações analisadas, diante da pergunta da aluna, o professor, ao contrário do 

esperado, não responde.  
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 Ao discutirem sobre “os âmbitos da argumentação”, Perelman & Tyteca (1996) 

alertam para que não nos esqueçamos de que “ouvir alguém é mostrar-se disposto a aceitar-

lhe eventualmente o ponto de vista”. Há um discurso, segundo os autores (1996: 61-62), que 

visa à adesão dos espíritos e esse discurso pressupõe a discussão e o diálogo: 

Consentir na discussão é aceitar colocar-se do ponto de vista do interlocutor, é 
só se prender ao que ele admite e não se prevalecer de suas próprias crenças, 
senão na medida em que aquele que procuramos persuadir está disposto a dar-
lhe seu assentimento. ‘Toda justificação’, diz E. Dupréel, ‘já é, por essência, 
um ato moderador, um passo rumo a mais comunhão das consciências’ (...).  
 

 A manutenção do diálogo é possível quando há espaço para a argumentação; a atitude 

do professor em manter o diálogo mostraria um cuidado com o outro do discurso. Perelman & 

Tyteca dizem (1996: 23), também: 

Cícero demonstra que convém falar de modo diferente à espécie de homens 
‘ignorantes e grosseira, que sempre prefere o útil ao honesto’ e à ‘outra 
esclarecida e culta, que põe dignidade moral acima de tudo’. Quintiliano, 
depois dele, dedica-se às diferenças de caráter, importantes para o orador. 
 

 Notamos que não há esse cuidado do orador (o professor) diante de seu auditório (os 

alunos). Diante de um auditório inflexível, o professor preferiu ser também inflexível. 

 

5.2 As imagens 

 A partir das análises feitas até aqui, podemos perceber uma imagem que vai sendo 

formada de um sujeito para com o outro, e também desses sujeitos para com o seu referente. 

A importância de termos estudado os atos de fala para, aqui, haver o estudo das imagens está, 

dentre outras coisas, no entendimento de que há uma ação por trás do dizer, o que pressupõe 

um compromisso com o dito por parte do enunciador diante de seu ouvinte; sendo assim, 

entendo que a atitude do enunciador em relação ao compromisso para com o seu enunciado 

reflete diretamente na formação de sua própria imagem. 
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 As considerações a seguir são as percepções que tenho em relação às imagens 

formadas pelos próprios sujeitos dos fragmentos analisados. Estas considerações estão 

baseadas no conceito de imagem elaborado por Pêcheux (1993).  

 

Imagens formadas pelo professor (analisadas em [F.1] e [F.2]): 

 Como vimos em 5.1.2, há uma especificidade em [F.1] no qual, ao dizer “você vai 

mudar de lugar, sente-se aqui”,  o professor dá uma ordem. Para Ducrot (1977: 17-18), o ato 

de ordenar exige uma certa hierarquia entre aquele que comanda e aquele que é comandado. 

Isso parece ser indício de que a imagem que o professor faz de si mesmo é a de quem 

comanda a aluna e, ainda, a de quem está em condições de dar aquela ordem. Sendo assim, a 

imagem que ele faz da aluna é a de que ela pode ser comandada e, ainda, que deve ser 

conduzida a obedecer. Em [F.2] a imagem que o professor faz de si é a de quem tem o direito 

de não responder à aluna e de ultrapassar o horário normal de encerramento da aula. O 

assunto a que se referem os enunciadores em [F.1] é a conversa. A imagem que o professor 

parece fazer da conversa entre os alunos durante sua explicação da matéria é a de que ela é 

inadmissível.  

 Para Perelman & Tyteca (1996: 23-24), 

Todo orador que quer persuadir um auditório particular tem de se adaptar a 
ele. (...) é muito comum acontecer que o orador tenha de persuadir um 
auditório heterogêneo, reunindo pessoas diferenciadas pelo caráter, vínculo ou 
funções. Ele deverá utilizar argumentos múltiplos para conquistar os diversos 
elementos de seu auditório. É a arte de levar em conta, na argumentação, esse 
auditório heterogêneo que caracteriza o grande orador.  
 

 Assim, vemos que as imagens, possivelmente formadas pelo professor, não colaboram 

para a comunhão entre ele e seus alunos. 
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Imagens formadas pelos alunos (analisadas em [F.1] e [F.3]): 

 Em [F.1] parece que a imagem que os alunos fazem de si mesmos é a de igualdade 

perante o professor, na medida em que a aluna.1 é tão autoritária quanto ele, e na medida em 

que a aluna.2 questiona a conversa dele em um outro momento. A imagem que os alunos 

parecem fazer do professor é a de quem não ocupa o lugar que pensa ocupar (de autoridade). 

A aluna.1 não aceita a ordem dada pelo professor, não aceitando sua autoridade. Também, em 

[F.3], fica claro a não aceitação da professora eventual por parte da aluna, que parece não 

reconhecer o lugar da professora. Em relação ao referente, a conversa paralela, os alunos 

mencionados parecem achar que ela pode ocorrer no momento da explicação do professor.  

 Perelman & Tyteca (1996: 362) nos mostram a importância da opinião que se tem 

sobre o orador: 

levando em conta as relações que existem entre a opinião que se tem do 
orador e a maneira pela qual se julga seu discurso, os antigos mestres de 
retórica tiraram daí conselhos práticos, recomendando aos oradores darem 
uma impressão favorável de suas pessoas, atraírem a estima, a benevolência, a 
simpatia de seu auditório; seus adversários deviam, em contrapartida, 
empenhar-se em desvalorizá-los, atacando-lhes a pessoa e as intenções. 
Com efeito, o orador deve inspirar confiança; sem ela, seu discurso não 
merece crédito (...). 
 

 Nesses fragmentos do corpus “A”, é claro notar que o orador (professor) não inspira a 

confiança de seu auditório. Por outro lado esta seria uma oportunidade para que o auditório 

(os alunos) usasse de argumentos que servissem para questionar a postura do professor 

chegando assim, talvez, a algum acordo. Percebemos, então, que ambos, orador e auditório, 

não estão preparados (ou não dão importância) para que um espaço seja criado para a 

argumentação. 

 Cabe aqui uma reflexão maior sobre o referente – a conversa paralela. Como vimos, a 

imagem que o professor tem do referente (a conversa) é que ela é totalmente inadmissível 

durante sua explicação da matéria. Em contra-posição, a imagem que o aluno faz da conversa 
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é que ela pode ocorrer durante a explicação do professor. Há, portanto, um conflito de 

opiniões – o que gerou naquela situação dada o não respeito à opinião do outro e a não 

continuidade do diálogo. Porém, é justamente essa situação de conflito que torna possível a 

prática da argumentação. Infelizmente, a oportunidade de se exercitar a negociação por meio 

da argumentação não foi aproveitada. 

 Uma outra reflexão que é importante ser feita refere-se ao fato de o aluno opor a 

conversa à cópia, mas não à aula ou à concentração. Ele argumenta que ficaria conversando, 

mas que não deixaria que a conversa atrapalhasse sua cópia (ver [F.1]) . Certamente, ele não 

poderia dizer que a mesma conversa não atrapalharia sua concentração. Parece que o mais 

importante é ele estar conseguindo copiar, mesmo que não esteja concentrado na aula; assim, 

parece que a conversa ou o “bate-boca” é mais valorizado que a razão, o conhecimento. Da 

mesma forma, o professor parece não valorizar a razão, uma vez que ele silencia não 

contribuindo para um avanço na compreensão do que seja uma aula e a relação com o 

conhecimento. Ao silenciar, o professor evita sim o “bate-boca”, porém, perde a oportunidade 

de constituir um espaço de debate sobre o assunto – o qual envolveria, também, a escolha dos 

meios adequados para fazê-lo.  

 Finalizando esta parte, a impressão ou imagem que o professor dá de si mesmo é a de 

distância de seus alunos. Suas palavras são pistas para a construção dessa imagem, conforme 

em [F.6]: 

Prof. sala de AUla não É aproximação de eVENtos... é lugar de 

aprendizagem individual... quanto MAis longe cada um estiver 

do outro... MElhor  

 

 As palavras de Perelman & Tyteca (1996: 363) nos ajudam a refletir sobre isso, 

se a pessoa do orador fornece um contexto ao discurso, esse último, por outro 
lado, determina a opinião que dela se terá. O que os antigos chamavam de etos 
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oratório se resume à impressão que o orador, por suas palavras, dá de si 
mesmo. 
 

  Sendo o ethos considerado já como um forte argumento que pode criar (ou não) uma 

disposição no auditório, em nosso caso, o ethos do professor não consiste em um argumento 

que colabora para a sua comunhão com os alunos. 

 

 5.2.1 O assujeitamento 

 Em uma reflexão mais subjetiva sobre os itens 5.1 e 5.2, parece-me que os discursos, 

tanto dos professores quanto dos alunos daquelas determinadas turmas de 3o ano do Ensino 

Médio, são respostas às imagens que eles formam um do outro. Essas respostas parecem estar 

condicionadas aos “mecanismos de controle de discursos” (GERALDI, 1997).  A imagem 

que os alunos vão formando do(a) professor(a) é uma imagem negativa (veja [F.7]) que 

parece ser resposta às atitudes do professor que: é autoritário ([F.1]);  não dialoga com os 

alunos ([F.2]); falta muito ([F.3]); quebra as regras acordadas sobre o horário do término da 

aula ([F.2]); não cumpre o que promete ([F.4]); só passa matéria na lousa ([F.4]) etc. O 

professor, por sua vez, parece formar uma imagem também negativa em relação aos alunos, 

pois esses: são respondões ([F.1]); não respeitam o lugar do professor ([F.1] e [F.3]); 

reclamam do horário de aula ([F.5]); reclamam das faltas do professor titular ([F.3]) etc.                   

 Embora, nas situações observadas, exista uma pequena progressão de diálogos (a troca 

de turnos comprova isso) e, também, embora exista alguma argumentação (os alunos, por 

exemplo, respondem, discordam, reclamam, perguntam), os discursos produzidos não 

propiciam ações responsáveis por amenizar os conflitos. Ao contrário disso, as imagens 

formadas acabam por determinar, nestas situações, as ações que regem a interação entre eles. 

Em nosso caso, as imagens são negativas e as ações também são negativas (o autoritarismo, o 

não ouvir, as faltas, o não-respeito à posição do professor, o não ensinar, o não responder 
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etc.).                                                                                                                                             

 É possível entender, com Geraldi (1997), que o lugar que o professor ocupa (sua 

apropriação do saber) é um mecanismo de controle de seu discurso. Uma vez que a posição do 

professor é a de quem detém o saber e deve ensinar o aluno (e o aluno, portanto, deve seguir o 

professor), ele não reage bem quando o aluno ameaça a sua face respondendo de maneira 

inadequada, não respeitando a sua posição. Em vez de considerar a situação como 

oportunidade para expor seu ponto de vista e ouvir o outro, amenizando o conflito, ele tenta 

manter a sua posição a qualquer custo.  
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 6.  ANÁLISE DO CORPUS “B” 
 

       
        Os olhos não vêem coisas, mas figuras de coisas 

       que significam outras coisas. 

                                Ítalo Calvino 

 

 

 No capítulo anterior, foram analisados fragmentos do corpus “A”, selecionado a partir 

das observações realizadas em 2003, em uma escola pública de uma região nobre de São 

Paulo. Após as análises obtidas, tornou-se importante investigar as mesmas questões em 

outra(s) escola(s) que atende(m) a públicos de diferente nível social, a fim de chegarmos a 

uma representatividade que nos permita enxergar melhor como todas aquelas questões/ 

problemas têm sido tratadas.  

 Este capítulo traz as análises de fragmentos do corpus “B” selecionados a partir das 

observações em escola pública da periferia de São Paulo, em 2005 – a escola “B”. 

Diferentemente do corpus “A”, neste é possível perceber que ocorrem mais diálogos e, 

também, diálogos mais longos entre a professora e seus alunos. Torna-se possível investigar 

os sentidos produzidos pelo uso de diversos recursos verbais, não-verbais e supras-

segmentais, nas interações em sala de aula. 

 Assim como nas análises do corpus “A”, interessa procurar demonstrar os sentidos 

produzidos por meio dos diversos enunciados, cujos efeitos podem ou não colaborar para a 

constituição de um espaço no qual os interlocutores se desenvolvam na prática das diversas 

maneiras de convencer o outro, em situações de conflito.  

 Para tanto, as análises terão como base as contribuições da Análise da Conversação e 

da Análise do Discurso. Será dado enfoque às teorias de Grice (1982) e de Lakoff (1998), que 
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procuram demonstrar, respectivamente, que: a) respeitar o princípio de cooperação, atrelado à 

clareza, objetividade, sinceridade e pertinência na conversação, conduz a uma comunicação 

eficaz, e b) a polidez colabora para que a ofensa seja evitada, afirmando e estreitando as 

relações. Sendo que esta pesquisa aborda situações de conflito, as quais tornam-se uma 

oportunidade para a exposição e o embate das opiniões, buscar as condições idealizadas por 

esses autores pode favorecer a criação de um espaço propício para a prática das estratégias do 

discurso argumentativo.  

 Também, será dado enfoque aos estudos sobre a face (GOFFMAN, 1970), a partir dos 

quais podemos verificar se os interlocutores escolhem por preservar ou ameaçar a face um do 

outro, o que colabora (ou não) para que a argumentação tenha lugar na interação professor–

aluno.  

 No âmbito do discurso, as análises procurarão demonstrar que os implícitos, as 

imagens, a polifonia, a ironia, são marcas que interagem e nos auxiliam na constituição dos 

sentidos produzidos. As análises partirão das materialidades discursivas para a interpretação 

dos sentidos.  

  

6.1. Clareza ou preservação do lugar de poder?  

 Conforme Grice (1982), há regras de clareza necessárias para que, em uma 

comunicação, haja a transmissão eficaz da informação. Uma delas é que se tome cuidado com 

o modo como é dito ou como deve ser dito: é preciso ser claro, não ser ambíguo, não ser 

obscuro, ser breve. Outra regra, é que se preze pela qualidade daquilo que se diz: é preciso 

dizer somente o que se acredita verdadeiro.  

 Nos fragmentos 1, 2 e 3, a seguir, há indícios de que a professora se preocupa com o 

modo de dizer. Por se tratar de língua falada, a gravação das interações nos permite analisar 
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não só a superfície do texto (o enunciado), mas também o contexto de enunciação que permite 

verificar a ocorrência de Marcadores Conversacionais (MARCUSCHI, 1989). Dentre eles, 

estão os elementos suprassegmentais, como a pausa, a silabação, os vários tipos de entonação 

etc. 

 

Fragmento 1 

((professora parada esperando os alunos ficarem quietos; os alunos do fundo estavam 

cantando a música do Palmeiras)) 

1   Aluno1  (...) o psora a senhora é palmeirense?(   ) 

     Prof.                vamos combinar uma COISA? faltando DEZ minutos pra terminar a 

   AULA cês falam  tudo o (    )cês quiserem sobre o palmeiras... mas  

   SÓ::: depois... agora é proibido falar de futebol   

5    Aluno1  certo 

      Prof.                CERTO? (...) (abram as apostilas) na página quatro, meus queridos... 

   O MO-DER-NIS-MO... hoje nós vamos ver o modernismo (     ) e eu 

   quero vocês com a boca BE::M fechada... entenderam? TO-DOS  

   ((comentários)) primeiro nós vamos ler o texto e assim que for      

10   necessário eu vou explicando as coisas pra vocês ((o aluno  

   Wellington estava conversando)) Oh:::: WellingtON... AQUI  

   (professora aponta para uma cadeira perto dela)) 

       Wellington tem que levar caderno? ((Wellington pergunta enquanto muda de  

   lugar)) 

15    Prof.  não... não precisa 

 

 Uma primeira análise do fragmento 1 pode nos conduzir a pensar que alguns recursos 

foram utilizados pela professora, a fim de obter clareza em sua informação. Ao fazer uso da 

Entonação Enfática, alterando sua voz, ela consegue sustentar o seu turno conversacional e 

impedir que os alunos a interrompam e atrapalhem sua comunicação. Com o uso de 

alongamento da vogal, na linha 8, ela tanto consegue manter o seu turno quanto deixar claro o 
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modo como os alunos deveriam “fechar a boca”. A Silabação pode ter sido utilizada para 

deixar claro qual matéria seria estudada, quais alunos deveriam ficar calados. 

 Em uma situação ideal, na qual não há conflito, os recursos utilizados pela professora 

poderiam ter como finalidade a obtenção de clareza, conforme idealizado por Grice (1982). 

Assim, o diálogo entre a professora e os alunos estaria afirmando o acordo tácito que há entre 

eles de cooperarem para o cumprimento do intercâmbio conversacional no qual ambos 

estariam engajados. Um indício disso, pode ser a linha 5 na qual um dos alunos utilizou o seu 

turno para mostrar concordância para com a fala dela. 

 Entretanto, o contexto enunciativo do fragmento citado revela um conflito entre a 

professora e os alunos, qual seja: eles a estavam atrapalhando, pois cantavam uma música em 

momento não apropriado; em desacordo, a professora usa de um argumento para convencê-los 

(ou persuadi-los?) a não cantar naquele momento (linhas 2 a 4).  

   Embora tenha utilizado a palavra “combinar” (linha 2), a professora não combina com 

os alunos, mas dita as regras de como deveria ser o comportamento deles. Sendo que não 

houve demonstração de argumentos para defender-se sobre a razão/motivo de cada regra 

citada, conforme Perelman & Tyteca (1996), a professora teria persuadido os alunos. Refletir 

sobre a diferença entre convencer e persuadir poderá esclarecer os sentidos produzidos por 

esses enunciados; conforme os autores (1996:30): 

Para quem se preocupa com o resultado, persuadir é mais do que convencer, 
pois a convicção não passa da primeira fase que leva à ação. 
Em contrapartida, para quem está preocupado com o caráter racional da 
adesão, convencer é mais do que persuadir. Para Pascal, o autômato é que é 
persuadido, (...) com muita freqüência, a persuasão será considerada uma 
transposição injustificada da demonstração (itálico meu). 
 

 Por meio dessa citação, é possível entender que pode não ter ocorrido uma “adesão 

racional” por parte dos alunos: eles ouviram os comandos da professora e, nas linhas 11 a 14, 

ela até consegue que o aluno mude de lugar. Mas, parece que a adesão que ela obtém é apenas 
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à sua perspectiva, ao seu ato ilocutório, uma vez que não houve a exposição de premissas, por 

parte dela, para algum acordo, já que iriam “combinar”. 

 Dessa forma, os recursos utilizados (entonação enfática e silabação) passam a não ter 

mais o sentido literal de manter a clareza da informação, mas, sim, parecem ser utilizados 

para preservação da face da professora – na verdade, para a preservação de sua autoridade. 

Usando tais recursos, ela consegue permanecer mais tempo com o turno, impedindo a contra-

argumentação do aluno – é como se ela estivesse dizendo: não adianta discutir, será assim e 

pronto. Nesse caso, o certo utilizado pelo aluno.1 (linha 5) parece ter apenas o sentido de 

monitoramento/atenção à fala da professora, mas não de concordância. 

 Vejamos no segundo fragmento o possível uso da Máxima de Qualidade: 

 

Fragmento 2 

 ((alunas conversando durante a explicação da professora)) 

1     Prof.   Da-ni-E-LE::: você não tem aquelas regrinhas do que tem que fazer... 

  do que não tem que fazer na sala de  aula... não? por acaso você está 

  infrinGINdo duas dessas normas... tá? 

       Aluna   (   ) 

5     Prof.   então dá pra ficar ((levou dois dedos de um canto ao outro da boca, 

  fazendo gesto para que a aluna ficasse calada)) 

       Aluno   (   ) 

       Prof.   não... pode deixar que a polícia sou eu mesmo... então vamos lá...  

       Daniele   dá 

10   Prof.   qual é o seu nome? 

       Daniele  Daniele 

  

 A Máxima da Qualidade é defendida por Grice (1982) como uma regra para se obter 

clareza na conversação, de maneira sincera, na medida em que se diz somente o que se credita 

ser verdadeiro. No fragmento 2, nas linhas 1 a 3, a professora parece ter dado aos alunos, em 
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um outro momento, as normas de comportamento em sala de aula. Ela, então, estaria 

mantendo a qualidade da interação quando exige a cooperação da aluna Daniele, uma vez que 

estaria pautando seu argumento no que é verdadeiro: as regras dadas no início do semestre. 

Essas regras poderiam ter sido acordadas por ambas as partes (professora e alunos) em um 

contrato pedagógico no início do semestre, ou, poderiam ter sido impostas pela professora 

e/ou escola.  É preciso investigar uma das interações, na qual as regras tenham sido o tópico 

discursivo, conforme relatado no fragmento 3. 

 

Fragmento 3 

 ((trata-se de uma interação no início do semestre, em que a professora comenta uma lista de 

regras – lista entregue em todos os 3os anos para que os alunos a colassem no caderno)) 

1     Prof.   o:: meNInos e meNInas... agora vamos prestar atenÇÃ::O nas regras(   ) 

       Aluno.1   tá faltando regra? 

       Prof.   tá? qual que tá faltando? 

       Aluno.1    do jogo e da (palavra) 

5     Prof   tá... isso aí é acordo... não é regra... é acordo... 

       Aluno.2   vou reivindicar... hein? 

       Prof.   acordo (   ) ((todos comentam juntos))... (   ) não tem jeito 

       Alunos   (   ) 

       Aluno.2   vou reivindicar... hein professora? 

10   Prof   as regrinhas aí... cheGAR na SAla de AUla no horário correto 

       Aluna   tá  

       Prof   tá? não retirar as carteiras do lugar... não jogar lixo no chão... não  

  chupar chicletes em nenhum lugar de da SA-la de aula  

          [ 

       Aluno.3         embaixo da cadeira 

15   Prof   de português... e da escola também... tá?  

       Aluno.3   pode grudar? 

       Prof   não senhor 
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       Aluno   (   ) 

       Prof   não trazer lanche... biscoito... salgadinho... sucos ou similares (   ) 

        [ 

 20  Aluna        (   ) 

       Prof   o único líquido permitido é á:gua em garrafa plástica 

       Aluno.3   refrigerante? 

       Aluno.3   (isso) daqui pode? 

       Prof   Á-gua em garrafa plástica 

25   Aluno     (   ) 

       Prof     é o único permitido 

       Aluno.4   suco em garrafa plástica 

       Prof   água em garrafa plástica 

       Aluno.5   (   ) gatorade 

30   Prof   água em gaRRAfa PLÁStica 

       Alunos   (   ) 

       Prof   não conversar na hora da explicação da maté::ria ou na hora em que 

  eu estiver dando algum reca::do ou tirando dúvidas do grupo ou de 

  alguém... na verdade isso daqui é pra não atrapalhar... (...) 

 

 Vemos na linha 1 que a professora dita regras para os alunos, tendo consciência de que 

regras são diferentes de acordos (linha 5). Uma aluna, ao tomar o turno (linha 11), mostra um 

possível respaldo para que a professora continue a falar. Ao repetir a palavra tá da aluna 

(linha 12), a professora parece querer dizer que está próxima aos alunos, fazendo o que eles 

precisam, como se fossem iguais no que desejam ou pensam. Isso estaria de acordo com 

Lakoff (1998), quando a autora defende o comportamento amigável (“M3”) cujo objetivo é 

fazer com que o ouvinte sinta-se bem. Também, caso fosse esse o sentido da repetição do tá 

por parte da professora, seu procedimento caracterizaria uma polidez positiva (BROWN & 

LEVINSON, 1978) e, de fato, estaria colaborando para a aproximação entre eles criando 

possibilidades para a prática de estratégias argumentativas. 
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 Entretanto, o deboche e as brincadeiras dos outros alunos (linhas 14, 16, 22, 23, 27, 

29), o tempo todo, denunciam que não há adesão por parte deles às regras citadas pela 

professora e, ainda, denunciam o desrespeito para com o lugar dela. Dessa forma, as regras 

são verdadeiras só para ela. Tanto é assim, que os turnos do aluno (linha 6 e 9) revelam sua 

intenção de expor sua opinião contrária às ações da professora; mas ela não dá atenção – é 

uma tentativa frustrada de tomada de turno por parte do aluno. 

 A partir disso, em resposta à Máxima de Qualidade, do fragmento 2, podemos dizer 

que a professora pauta a sua fala (linhas 1 a 3) naquilo que acredita ser verdadeiro para si, 

mas, não naquilo que é verdadeiro para os alunos. Este pode ter sido o motivo do não 

cumprimento das regras por parte da aluna Daniele. 

 No fragmento seguinte (4), que faz parte da mesma interação citada no fragmento 3, 

um aluno demonstra que não está desatento aos atos de fala da professora, que para ele têm o 

sentido de punição às possíveis “infrações” (linha 19) que eles poderiam cometer.  

 

Fragmento 4 

1      Prof. quem mais chegou na segunda aula? ((comentários)) ((toca o sinal)) mais 

alguém chegou na segunda aula? esTAmos entenDIdos? hein? tá vendo isso 

daqui óh::? cada um de vocês vai ter uma ficha dessa que vai ficar comigo na 

pasta preta... 

5      Aluno ficha? 

        Prof. ficha individuAL... é aqui que eu vou estar anotando as pontuações...  se 

sua folhinha estiver branquinha assim no final do semestre.... tá  linda (   ) 

        Aluno professora? 

        Prof oi   

10    Aluna (   ) 

        Prof é a mesma coisa que está escrito na de vocês... só que tem a::: os dias  da do 

(diálogo)... tá? 
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        Aluna ah tá... 

        Prof é a mesma coisa (  ) 

15    Aluno (  ) 

        Prof  ah::? 

        Aluno mandaram perguntar se a senhora trabalha na CET 

        Prof CET? por quê  na CET? por quê? 

        Aluno porque a senhora só pensa em infração ((risos)) 

20    Aluno (  ) os pontos 

        Prof. não... eu não trabalho aí não... não... mais eu não vou ser sacana que  

  nem/  que nem os ma/ marronzinhos não... viu? tô esperando uma  

  multa... num dia de chuva o danado... se se esconde... trânsito um   

  horror... (acabo) no meio da faixa de pedestre... até o dia vinte e         

25  pouco eu recebo... primeira multa da minha vida ((imitando choro)) 

        Aluno  professora... eu pago essa multa pra senhora se a senhora me passar de ano 

        Prof.  ah-ah:: (   ) passar de ano de graça... como você vai pagar? 

        Aluno  (   ) 

        Prof.  menininhos e menininhas... vamos aos textos 

 

 Nas linhas 17 a 19, o aluno introduz o tópico CET (Companhia de Engenharia de 

Tráfego) perguntando se a professora trabalha nesse local; quando ela o questiona, ele explica 

o motivo da indagação: “porque a senhora só pensa em infração”. O sentido da pergunta do 

aluno foi constituído durante aquela interação e está assentado naquelas condições de 

produção dos discursos: professora impondo aos alunos várias regras de comportamento, 

ameaçando anotar o nome daqueles que, porventura, as infringissem. O tópico CET seria só 

um pretexto para um outro tópico: o aluno parece estar usando de implícitos que querem dizer 

não concordo com a sua atitude; o “só” (linha 19) parece indicar que ele pensa que a 

professora está exagerando, sendo pessimista demais ou sendo chata. Há um conflito 

estabelecido; entretanto, o aluno não o expressa de maneira declarada. 
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 A professora, por sua vez, inicia sua resposta mantendo o tópico CET (linha 21) como 

se não tivesse entendido o sentido real da pergunta. Mas, logo diz que não vai ser “tão sacana” 

quanto os “marronzinhos” e isso demonstra que ela estava, sim, entendendo a reclamação do 

aluno. Estranhamente, na continuidade (linhas 22 a 25), ela volta ao tópico CET.   

 Por que motivo a professora não daria importância aos implícitos trazidos pelo 

enunciado do aluno (linhas 17 e 19), respondendo como se ele utilizasse as palavras CET e 

infração no sentido literal (linhas 21 a 25)? Certamente, entrar no discurso do aluno 

implicaria manter um espaço para a argumentação, no qual as regras do jogo teriam de ser 

expostas e negociadas. 

 A resposta dissimulada da professora neste fragmento, e o não dar ouvido ao aluno.2 

que dizia “vou reivindicar”, no fragmento anterior, são indícios de que ela não tem a intenção 

de criar um espaço para a argumentação. Caso tivesse, como nos lembram Perelman & Tyteca 

(1996: 40), seria  

(...) normal levar em conta suas reações [do aluno], suas denegações e suas 
hesitações e, quando constatadas, não há como esquivar-se: cumpre provar o 
ponto contestado, informar-se de suas objeções (...). 
 

 No fragmento anterior (3), o resultado dos atos de fala da professora parece ter sido a 

inibição do aluno que parece ter receio de continuar o que já havia iniciado. Ao dizer “vou 

reivindicar” (linhas 6 e 9), ele já estava reivindicando, mas o marcador hein demonstra sua 

intenção de que seu tópico (a reivindicação) tivesse continuidade. Entretanto, a professora não 

acolhe o turno do aluno. O modo de enunciar da professora, como ouvinte do aluno, aponta 

para o  lugar de poder ocupado por ela, o que acaba por determinar a ação do aluno: um início 

de argumentação de forma tímida. Isso parece comprovar que, como dizem Perelman & 

Tyteca (1996: 27): “é, de fato, ao auditório que cabe o papel principal para determinar a 

qualidade da argumentação e o comportamento dos oradores”. 
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 Neste fragmento 4, a autoridade da professora permanece e continua mantida a ameaça 

de que ela iria anotar as infrações dos alunos na tal pasta preta (linha 4). 

 

6.2. Polidez: sinceridade ou abuso?  

 Para Lakoff (1998), em uma conversação é mais importante evitar a ofensa do que 

conseguir o objetivo de clareza. Desta forma, a polidez é importante para se evitar as ameaças 

à face entre os interlocutores – o que, certamente, demonstraria um cuidado para com o 

ouvinte endereçado dando chances para que ele demonstre suas opiniões. Duas Máximas de 

Polidez são: faça com que o ouvinte sinta-se bem – comporte-se amigavelmente; e não 

incomode. Nos fragmentos 6 e 7, a seguir, a superfície do texto nos mostra enunciados que 

poderiam ser caracterizados como expressões de polidez. Vejamos, após a análise, quais as 

pistas que temos para o entendimento do sentido produzido por esses enunciados. 

 

Fragmento 6 

((duas alunas estavam conversando durante a explicação da professora)) 

1    Prof.  Ja-mi-LE... não dá pra você deixar pra conversar mais tarde... por   favor? 

      Jamile  ela me perguntou um negócio... só fui responder professora  

      Prof.  esse negócio é a respeito da aula?  

      Jamile  é  

5    Prof.  e por que que ela não perguntou pra mim? 

      Jamile  porque ela achou melhor perguntar pra mim ((rindo)) 

      Prof.  então óh... toda dúvida (   ) a respeito da aula é comigo... ok? 

       [ 

      Alunos       (   ) 

      Prof.  (...) vocês não estão fazendo exercícios (....) qual era mesmo a sua   

10 dúvida? ((dirigindo-se à aluna que conversava com Jamile)) 

      Aluna  (nada psora) 
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      Prof. nada né? só ela podia responder... 

 

 Em uma análise da superfície do texto neste fragmento, podemos depreender que a 

professora, diante do desrespeito da aluna que conversava durante sua explicação (linha 1), dá 

indícios de que deseja fazer com que a ouvinte sinta-se bem, optando pela polidez diante das 

ameaças a sua face. Ou seja, na linha 1, ela usa a expressão por favor diante da conversa da 

aluna durante a aula; na linha 3, a professora comporta-se amigavelmente repetindo o mesmo 

vocábulo negócio usado pela aluna no turno anterior; na 7, ao usar o ok, demonstra que se 

importa com o acordo a aluna.   

 Entretanto, o tom de voz da professora nos dá pistas do verdadeiro sentido dos 

aparentes recursos de polidez utilizados por ela em seus turnos. A gravação nos permite 

recuperar o tom de impaciência e irritação ao pronunciar por favor, negócio e ok. Estamos 

diante de uma “falsa polidez”. 

 A máxima não incomode (“M1”) também está supostamente sendo utilizada no 

fragmento a seguir: 

 

Fragmento 7 

((aluna conversando durante a explicação da professora)) 

1      Prof.   JA-MI-LE de novo eu vou ter que chamar a sua atenção? 

        Jamile   o que que tem EU professora? ele tá falando tudo bom e eu tô falando 

  tudo bem ((risos)) 

        Aluno.1   calma Jamile 

5      Jamile   todo mundo conversa (   ) ((alunos imitam a voz de Jamile)) 

        Aluno.2   só não pode chorar 

 

 Conforme Lakoff (1998), a Máxima de Polidez não incomode é demonstrada quando 

alguém pede permissão antes de se interessar pela posição do outro, ou, antes de formular 
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uma pergunta pessoal. Na linha 1, a professora poderia ter chamado a atenção da aluna 

diretamente, pois esta estava conversando durante a explicação da matéria. Porém, com o 

enunciado: “JA-MI-LE, de novo eu vou ter que chamar a sua atenção?”, a professora já está 

chamando a atenção da aluna, mas de uma maneira indireta, o que demonstraria polidez. 

Entretanto, mais uma vez, o seu tom irritadiço revela uma falsa polidez e parece inibir a aluna.  

 Até esta parte do corpus “B”, assim como no “A”, nessas situações de conflito, não há 

espaço para que os interlocutores se arrisquem e se desenvolvam na prática da argumentação. 

É possível entender que a falta de resposta da professora quando o aluno.2 diz que vai 

“reivindicar”, sua falsa polidez, seu tom irritadiço e irônico etc., poderiam ser uma forma dela 

reagir ao desrespeito dos alunos, ao deboche, à bagunça etc. Mas, por que não se escolhe 

argumentar por meio de palavras, exercitando o manejo do discurso e criando um espaço de 

respeito mútuo? 

 Vejamos no item 6.3, a seguir, fragmentos nos quais é possível identificar um espaço 

sendo constituído para que o aluno se desenvolva na escolha de argumentos. 

  

6.3. Quando a interação constitui um espaço propício para a escolha de 

 argumentos 

No fragmento que se segue, temos um exemplo de interação que, apesar de a 

professora e o aluno envolvido não terem previamente o mesmo conhecimento partilhado 

sobre o conteúdo da matéria, permite o avanço do conhecimento do aluno por meio do par 

perguntas e respostas.  
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Fragmento 8a 

((em uma aula sobre o Cubismo, na qual a professora mostra figuras em uma transparência 

projetada na parede)) 

1       Prof.  a:: pintura cubista ela parte do princípio de que o pintor ele  

   tem que representar a realidade sob TO-dos os ÂNgulos.. e pra ele 

   representar a realidade sob todos os ângulos ele de-com-põe a  

   figura... né? ele reparte essa figura... em vários ângulos usando as        

5   formas  geométricas... tá? depois ele vai montando essa figura  

   tentando mostrar o objeto representa::do... a figura representada sob 

   todas as formas... todos os ângulos que a gente poderia enxergar essa 

   figura... logicamente nós vamos ter figuras sobrepostas... uma parte 

   sobreposta... posta por cima da OUtra... criando uma aparente 

10   anarquia... não é não? é ou não é? ((ninguém respondeu)) O::-OI::::: 

   eu perguntei... não é NÃO? 

        Aluno.1   é 

   [ 

        Aluno    o quê? 

        Prof.   perguntei se vocês concordam 

           [  

15    Aluno.1           é::: é anarquia professora        

        Prof.   ah:: tá::... então você pode me dizer onde é que está a anarquia ali?  

        Aluno.1   está ali no meio ((risos)) 

        Prof.   o que é ali no meio... o que que tem LÁ no meio 

        Aluno.1   um monte de tubo 

20    Prof.   um monte de quÊ? 

        Aluno   de tubo  

        Prof.   e eles representam o quê? 

        Aluno   (   ) 

        Prof.   o quÊ? 

25    Aluno.1   tá escuro 

        Prof.   ah... tá escuro... mas você está vendo algumas formas 

        Aluno.2   tem uma vaca lá em cima 
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        Prof.   tem uma vaca... estou vendo a vaca ... é um peDAço da vaca... o que 

  mais? 

30     Aluno   (   ) 

         Prof.   olho... né? 

         Aluno.3   tem um cara ali no chão com (   ) ((risos)) 

         Prof.   o que que representa essa (   )? 

        Aluno.3   tem uma vaca ali oh... 

35    Prof.   vocês sabem o que que representam essas figuras? 

        Alunos   (   ) 

        Prof.   ah...ah é aquela figura espanhola 

        Aluno.4   o que a vaca tem a ver com isso? 

        Aluno   arriba... arriba ((cantando)) 

40    Prof.   ué... você já ouviu... você sabe muito bem que a vaca ou o BOi (...) 

  na Espanha é um animal (   ) 

        Aluno    tourada (   ) 

        Prof.   gente... por causa dessa guerra (   ) Pablo Picasso saiu da da da  

  França da Espanha e nunca mais voltou à Espanha enquanto o   

45                                FRAnco...  

 

No decorrer de todo esse fragmento, é possível observar, na organização do fluxo de 

mensagens emitidas, que a professora constrói um diálogo com seus alunos, de maneira a 

demonstrar que a participação deles é importante. As ações que vão sendo desenvolvidas por 

eles, face a face, são como um projeto conjunto de co-produção de sentidos (MARCUSCHI, 

1999). Parece haver, também, um “propósito comum” ou uma “direção mutuamente aceita” 

no sentido de Grice (1982:86). 

Na primeira parte desse fragmento de aula, os alunos parecem se esforçar para 

escolher seus argumentos sobre a obra cubista. A princípio (nas linhas 12 e 15), o aluno.1 só 

repete a tese defendida pela professora de que a obra cubista “cria uma aparente anarquia”. Já 

nas linhas 17, 19, 27, 32 e 34, tanto o aluno.1 quanto os outros dão seus próprios argumentos 
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procurando provar onde estava “a anarquia”. Os argumentos dos alunos vão sendo escolhidos 

a partir das perguntas da professora, como podemos observar novamente no corpus: 

“O::OI::::: (linha 10); “não é NÃO?” (linha 11); “perguntei se vocês concordam” (linha 14); 

“então você pode me dizer onde está...?” (linha 16); “o que que tem lá...?” (linha  18); “um 

monte de quÊ?” (linha 20); “e eles representam o quê?” (linha 22); “...o que mais?” (linhas 

28 e 29).  

Na linha 16, a professora usa o marcador “ah:: tá::” que demonstra sua atenção e cujos 

alongamentos de vogais ajudam os alunos a se soltarem; também, suas repetições após as 

palavras dos alunos, como na linha 28, cooperam para o desenvolvimento do tópico 

discursivo. Apesar de não terem previamente o mesmo conhecimento partilhado, os alunos 

dão sinais explícitos de que estão compreendendo: “é::: é anarquia” (linha 15), “está ali no 

meio” (linha 17),  “um monte de tubo” (linha 19), “de tubo” (linha 21), “tem uma vaca lá em 

cima” (linha 27), “tem um cara ali no chão” (linha 32). 

E, ainda, nas linhas 43 a 45, a professora insere um novo tópico a partir das respostas 

já dadas pelos alunos, o que mostra acolhimento às opiniões deles. 

É possível pensarmos que, ao abrir um espaço para a argumentação dos alunos, a 

professora estaria ameaçando a face deles devido ao fato de expô-los um diante do outro. 

Porém, cabe aqui nos atermos novamente aos aspectos prosódicos, mais especificamente à 

entonação, que nos permite saber sobre as intenções do falante. Nas linhas 10, 11 e 16, os 

enunciados “O::OI:::::; “ não é NÃO?” e “ah:: tá::” são pronunciados pela professora em um 

tom amigável, que aproxima o aluno e parece ajudá-lo a não se sentir intimidado. Assim, 

essas expressões caracterizam a Máxima de Polidez “M3” (LAKOFF, 1998: 273), cujo efeito 

pretendido é que o ouvinte esteja cômodo e, ainda, esse efeito “dá lugar ao tu que expressa 

solidariedade.” 
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Em sua interação com os alunos, a professora poderia ter optado por dar todas as 

respostas prontas, mas ela preferiu contar com a participação deles por meio do diálogo. É 

nesse sentido que Lakoff defende que é mais importante evitar a ofensa do que obter clareza, 

isto é, é mais importante permitir que o ouvinte tome suas próprias decisões (“M2”) e fazer 

com que ele sinta-se bem (“M3”). 

 Considerando que no jogo interacional as regras são estabelecidas durante o próprio 

jogo e que a preservação da face dos interlocutores é condição para que uma interação seja 

levada a um bom termo, neste fragmento 8a é possível perceber que há vários indícios de que 

a professora e aqueles alunos decidiram preservar a face um do outro, colaborando para as 

várias trocas de turnos e, conseqüentemente, para a prática da argumentação, convencendo um 

ao outro sobre o assunto discutido. 

 Entretanto, nem sempre é assim: há interações em que um dos interlocutores, para 

preservar sua própria face, decide ameaçar a face do outro. O estranho é quando, em uma 

mesma interação, o espaço que parecia estar sendo constituído para que a argumentação 

ganhasse o seu lugar passa a não ser verdadeiro, como veremos a seguir. 

  

6.4. Quando o espaço para a Argumentação parece não ser verdadeiro

   

Fragmento 8b 

((continuação do diálogo com o “aluno.3” do Fragmento 8a. A professora comenta sobre 

Pablo Picasso mostrando um quadro do pintor, por meio de uma transparência)) 

                               [ 

       Aluno.3         tenho um quadro desse cara aí psora 

       Prof.   mais É um quadro meu amor... esse é O quadro 

       Aluno.3    eu TEnho um QUA-DRO 

       Prof.   qual quadro... como é o nome? 
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50   Aluno.3   eu não sei ((todos riem)) 

       Prof.   um quadro do Picasso... você tem? ((tom irônico)) 

       Aluno.3   ahah: (não) sei se é verdade::iro 

       Prof.   ah:: provavelmente não... né? ((tom irônico)) 

       Aluno.3   por que não? 

55   Prof.   querido... porque você não tem cacife pra ter um quadro do Picasso 

   ((todos riem))  

       Aluna   en-gra-ça-di-nho 

       Aluno   traz o quadro pra eu averiguar aí (   ) 

               [  

       Prof.               NInguém tem aqui GEnte 

60   Aluno   traz o quadro pra eu averiguar se (...) 

       Prof.   (...) você você tem uma representação... não é nem uma cópia... é  

  uma representação... 

       Aluno   é uma cópia...  

       Aluno   é uma réplica 

65   Prof.   é uma representação (   ) ÓH... eu também tenho... aliás... nós temos 

  aqui na parede um monte de quadro (   ) é representação...(   ) gente... 

  deixa eu... que horas sã::o? 

       Aluno   sã::o oito e vinte 

 

 Em 8b, é possível notar que já na linha 46, quando o aluno refere-se ao pintor Pablo 

Picasso como “esse cara aí”, existe uma ameaça à face da professora. A ameaça ocorre, pois: 

a) o aluno fala, tirando dela o poder do turno; b) ele transforma Picasso em “esse cara”, 

saindo do registro padrão; e c) ele demonstra uma proximidade maior do que a professora 

supõe. A professora, como uma maneira de atenuar o efeito da ameaça a sua face, comete um 

primeiro AAF (ato ameaçador da face) quando, na linha 49, pergunta qual é o nome do 

quadro que o aluno diz ter; essa pergunta caracteriza um AAF, pois expõe o aluno diante de 

seus colegas de classe (o resultado é que todos passam a rir dele). Na linha 51, ela comete 
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uma outra ameaça à face do aluno, ao perguntar em tom irônico: “um quadro de Picasso... 

você tem?”. O uso da ironia, por parte dela, pode ser visto como uma forma de atenuar o 

efeito da ameaça feita pelo aluno na linha 46. 

 Na continuação do diálogo, o aluno parece não entender muito bem o que estava 

acontecendo e responde que não sabe se o quadro que possui é verdadeiro (linha 52). O 

marcador né utilizado pela professora, na linha 53, demonstra sua expectativa a respeito do 

entendimento do aluno de que o quadro que ele possui não é verdadeiro, porém, ele pergunta 

“por que não?” (linha 54), demonstrando não ter entendido. Novamente, na linha 55, a 

professora ironiza chamando o aluno de “querido” e dizendo que ele não teria dinheiro 

suficiente para possuir um quadro original do pintor (o resultado, novamente, é o deboche dos 

colegas).  

 A partir disso, é possível pensar que a professora deseja atenuar a ameaça à face do 

aluno, dizendo “NInguém tem aqui GEnte” (linha 59), pois, ao perceber que sua ironia poderia 

quebrar a interação com seu ouvinte endereçado (o aluno), ela atenua, colocando tanto a si 

mesma como a todos os outros alunos em posição de igualdade àquele aluno usando o 

“Ninguém”. Nesse caso, parece que ela, ao amenizar sua fala, decide preservar a face do 

aluno obtendo também a preservação de sua própria face. 

 Entretanto, em NInguém tem aqui Gente (linha 59), o ninguém utilizado pela 

professora refere-se apenas aos alunos e não a ela, já que no turno 61 ela usa o você 

impessoal, genérico. Caso a intenção fosse deixar claro que ela também não tem um quadro 

verdadeiro de Picasso, poderia ter dito, na linha 61, “nós temos uma representação...”. 

Quando ela refere-se a nós, na linha 65, é para afirmar que “nós temos um monte de quadro”. 

 Como o objetivo da aula não era, provavelmente, discutir o conceito de quadro nem os 

vários usos e os vários sentidos da palavra quadro, a professora usou essa palavra para 
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nomear uma transparência e ainda com artigo definido (linha 47). Isso é comum – tanto é que 

eu, como analista dos dados, ao transcrevê-los, também usei a palavra quadro quando 

comentei o tópico da aula, no início da transcrição deste fragmento (tanto eu como a 

professora poderíamos ter utilizado o enunciado uma transparência por meio da qual será 

representado um quadro do pintor...). Tanto a ocorrência na fala da professora quanto a 

absorção na minha escrita da palavra quadro, para referir a um objeto que não é o quadro de 

Picasso, mostram que o aluno também estava autorizado a dizer “tenho um quadro desse 

cara...” – a menos que esperemos que todas as pessoas expliquem tudo o que estão tentando 

dizer; a menos que acreditemos que é possível dizer tudo. Por que, então, a professora não 

autoriza o aluno a dizer como ela? 

 Seguindo Ducrot (1987), passamos a perceber mais de uma voz em um mesmo 

enunciado da professora. Vejamos: nem ela tem um quadro para mostrar, nem o aluno tem um 

quadro em casa. Por que então o conflito? Tudo é indício de que é porque ela não pode ver o 

seu conhecimento (o que ela trouxe) banalizado. Como ela não pode dizer isso diretamente, a 

saída passa a ser negociar o sentido (e o uso) de quadro: por não poder dizer “um qualquer 

como você não pode ter um quadro de Picasso...”, ela diz: “este traço de sentido de quadro 

(algo que reproduz) está interditado – por mim – para você” e “eu exijo que, para você, 

somente a referência direta seja autorizada”. Mas o aluno não tem “um quadro de Picasso” 

no sentido que ela autoriza para a fala dele. Ele tem “um quadro de Picasso” no sentido que 

ela autoriza para si.  

 A fim de preservar a sua própria face, ela ameaça a face do aluno, pois ele pode ter 

mais conhecimento para expor sobre o autor e, assim, continuar ameaçando, deixando claro 

que o que ela apresenta não é novidade. Parece, então, que, como estratégia, ela esquece que 

está usando a palavra quadro para nomear um objeto que não é o quadro do Picasso e 
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“proíbe” o aluno de usá-la também. A estratégia utilizada pela professora é a ironia (linhas 51, 

53 e 55).  

 Conforme Ducrot (1987), a ironia mostra a pertinência lingüística da noção de 

enunciador. A professora (o locutor) é a fonte do discurso, mas, as atitudes expressas neste 

discurso são atribuídas a uma outra voz (a do enunciador). O enunciado da linha 61 mostra 

que a professora decide não deixar claro que tanto ela quanto os alunos não tinham o 

verdadeiro quadro de Picasso. Assim, ela (o locutor) se distancia da outra voz (o enunciador) 

e não assume nenhuma das posições. Sua hesitação (linhas 65 a 67), demonstrada por meio 

das pausas e alongamentos, parecem indicar sua intenção de ganhar tempo para o 

planejamento de sua fala. 

 Por que a professora não conduziu a interação de outra maneira, contribuindo para a 

negociação e o processo de ensino/aprendizagem? Uma outra atitude dela poderia ser aceitar o 

direito de o aluno usar a palavra quadro no mesmo sentido que ela usou, acolhendo a fala 

dele. Ao descobrir que os alunos não têm muito claro o que é um original, uma cópia, uma 

réplica etc., ela poderia montar uma aula sobre isso, utilizando-se do par perguntas e 

respostas, argumentando nesse sentido de maneira explícita. A seguir há um exemplo de 

possíveis enunciados da professora: 

   — É mesmo!? E qual é? 

   — Que figura ele tem? Você lembra? 

   — Alguém se lembra o nome pela descrição do fulano? 

   — Depois nós vamos procurar em um livro com as reproduções... e você 

        olha na sua casa para descobrir o nome. 

 

 Nesta parte do fragmento do corpus “B”, percebemos que a professora e o aluno falam 

o tempo todo e, naturalmente, seus enunciados geram conflito. Porém, no lugar do conflito 

culminar em um espaço de discussão, a situação é levada “para o pessoal”. O deboche da 
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professora não ajuda em nada o desenvolvimento do aluno na prática das estratégias de 

argumentação. No final, o conflito é evitado de uma maneira camuflada.  

 Neste caso, podemos dizer que o conflito ocorre explicitamente por motivo de uma 

discórdia em relação à palavra correta a ser utilizada: “quadro” ou “representação” e 

implicitamente devido à imagem que a professora tem do aluno e de si mesma. Voltamos a 

pensar sobre o que diz Geraldi (1997) sobre os “mecanismos de controle de discursos” que 

estão presentes nas respostas às diversas questões que sustentam as imagens que professores e 

alunos formam um do outro. A imagem que a professora tem de si (a de quem deve ensinar o 

aluno) e a imagem que ela tem do aluno (a de quem está ali para aprender) parece fabricar o 

seu discurso autoritário.                                                                                                  

 Da mesma maneira, conforme as análises dos outros fragmentos mostraram, a atitude 

autoritária da professora (ela impõe muitas regras em vez de acordos, quando dizia que iriam 

combinar; é irônica; ameaçadora; etc.) parece fazer com que os alunos formem uma imagem 

negativa dela, pois, esperavam que ela fosse coerente, verdadeira, acolhedora da opinião deles 

etc. O ciclo continua: “se você ameaçar a minha face, eu ameaço a sua”. 
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 Considerações finais 

  

 O objetivo desta pesquisa foi investigar a existência de um espaço favorável à prática 

da argumentação, em situações específicas de conflito, na interação professor–aluno. As 

análises, portanto, tiveram seu foco no próprio processo de interação face a face.  

 Foi esclarecido o sentido da palavra conflito, abordado neste trabalho e as possíveis 

causas de sua existência na interação professor–aluno. Sendo a interação mediada pela 

linguagem, foi importante atentar para a natureza da linguagem e suas implicações nas 

situações de conflito em sala de aula.  

 O contexto envolveu a interação professor–aluno em salas de aula de Língua 

Portuguesa. Por um lado, existe a posição de professor, legitimada pela sociedade: é aquele 

que detém o saber e que deve ensinar o aluno. Por outro lado, temos o aluno, que está em sala 

de aula para aprender do professor. Neste contexto, os conflitos ocorrem naturalmente pelo 

próprio fato de os interlocutores entrarem em interação face a face, por meio da linguagem.   

 As situações de conflito foram escolhidas para análise neste trabalho a partir de 

observações realizadas em uma primeira escola pública – a escola “A”. Tornou-se 

imprescindível, para mim, investigar mais a fundo como tem sido trabalhada a questão do uso 

da linguagem nessas determinadas situações. Por isso, uma escolha minha foi partir para as 

observações em uma outra escola que atende a um público de diferente nível social – a escola 

“B”.  

 Procurei esclarecer, durante exposição feita no primeiro capítulo, que não se trata de 

defender que haja sempre acordos entre professores e alunos. Mas, ao contrário, que as 

situações de tensões devem ser aproveitadas para que eles aprendam a interagir argumentando 
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a favor de seus pontos de vista e que, por meio do diálogo e da discussão, procurem encontrar 

pontos em comum, pois assim, talvez, cheguem a um acordo.   

 Este trabalho não se limitou a descrever as situações de fracasso no uso de estratégias 

interacionais na relação professor–aluno, em situações de conflito. Mas apontou a prática dos 

recursos de argumentação, defendida pela Nova Retórica, como de suma importância em tais 

situações, pela maneira que instiga os interlocutores a argumentarem dialeticamente, 

valorizando a posição do ouvinte. Minha hipótese foi a de que a prática efetiva da 

argumentação, ligada à arte de convencer e à consideração pelo outro, representa uma saída 

para as situações de conflito enfrentadas por professores e alunos. 

 Vale ainda lembrar que esta pesquisa não pretendeu investigar se o processo 

ensino/aprendizagem teve lugar efetivo em sala de aula, portanto não me propus a analisar o 

conteúdo dado nas aulas de Língua Portuguesa, nem se a aprendizagem, de fato, ocorreu. 

Assim, não me ative ao fato de professores e alunos estarem usando as variações lingüísticas 

tidas como corretas/canônicas ou não. Interessei-me, apenas, por investigar os efeitos 

produzidos pela língua em uso (durante a conversa sobre o conteúdo da matéria ou sobre 

assuntos “fora da matéria”). 

 Passo, a seguir, aos resultados de análise e, logo depois, a algumas reflexões de ordem 

teórica e de ordem prática para a sala de aula.  

 A abordagem interacional em sala de aula nos permitiu observar que os sentidos 

constituídos, por meio da linguagem, dos modos de dizer e das condições de produção dos 

discursos influenciam as ações dos interlocutores. 

 Tanto as análises do corpus “A” como a do “B” comprovaram a existência de muitos 

conflitos na interação professor–aluno. A autoridade do professor, conforme demonstrado, foi 

ameaçada pelos alunos que foram indisciplinados, falaram durante a exposição dos 
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professores, não concordaram com regras impostas, reclamaram do horário de término da 

aula, reclamaram das faltas do professor etc. Da mesma maneira, os professores ameaçaram a 

face dos alunos: foram autoritários, não ouviram as reclamações e pedidos, não cumpriram 

promessas, restringiram a aula à matéria passada na lousa, foram irônicos, irritadiços, não 

deixaram os alunos exporem suas opiniões etc. Em relação ao fato de serem escolas que 

atendem a alunos de diferentes níveis sociais, esse aspecto não se mostrou relevante nas 

análises dos dados; pelo menos, não houve como provar que em escolas com alunos de níveis 

sociais mais altos existam menos conflitos.        

 Na perspectiva deste trabalho, os conflitos poderiam ser saudáveis, pois não é negativo 

o fato de haver discórdias entre professores e alunos em sala de aula. Entretanto, os problemas 

começaram a aparecer quando foram analisados a maneira de tratar os conflitos e os efeitos 

produzidos. Por exemplo: em algumas ocasiões, os professores procuraram evitar o conflito, 

ora não respondendo a alguma pergunta do aluno, ora não expondo, de maneira explícita, as 

questões contraditórias.        

 Também, nas interações, nas duas escolas, foi possível observar tentativas de 

negociação, mas que não tiveram sucesso. Por exemplo, na escola “A” – fragmento [F1], o 

professor e seus alunos não chegaram a um acordo em relação ao assunto “conversa em sala 

de aula”. Na verdade, não houve abertura para que os pontos de vista dos alunos continuassem 

a ser expostos. O professor não continuou a conversa. Os alunos, por sua vez, ficaram 

reclamando da ordem do professor para que eles não conversassem durante a aula. Na escola 

“B”, é pertinente trazer aqui o exemplo no qual o aluno.2 dizia que iria “reivindicar”, no 

fragmento 3, pois a professora estava ditando muitas regras de comportamento para a classe. 

Entretanto, a tímida tentativa de argumentação do aluno não ganhou ouvidos por parte da 

professora. 
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 Foi possível observar, portanto, que professores e alunos, de alguma maneira, 

argumentaram em sala de aula (eles reclamaram, perguntaram, deram opiniões, responderam). 

Entretanto, tanto a escolha dos próprios argumentos como a maneira de utilizá-los tornaram-

se ameaças à face um do outro. A falta de um espaço constituído por meio da linguagem, na 

interação entre eles, não permitiu que aqueles argumentos fossem acolhidos e, logo depois, 

aperfeiçoados nos modos de dizer. Conforme as análises procuraram demonstrar, o ambiente 

favorável à argumentação não chegou a ser constituído na interação professor–aluno. A 

seguir, relaciono os principais impasses para que esse espaço tivesse lugar em sala de aula.  

 Os professores pareceram não atentos ao contexto mais amplo de produção de seus 

discursos – o que refletiu diretamente nas imagens que os alunos formaram deles. Na escola 

“A”, as análises do quinto capítulo mostraram que a incoerência por parte do professor fez 

com que sua autoridade não fosse legitimada pelos alunos, apesar de o ser pela 

escola/sociedade. Por exemplo, o professor faltou muito (conforme [F3] e [F7]) e depois não 

respeitou o direito dos alunos em relação ao término do horário de aula ([F2] e [F5]). A 

denúncia da aluna no fragmento [F7] também foi um dos indícios da imagem negativa que os 

alunos formaram em relação ao professor “A”. 

 Na escola “B”, a professora pareceu amigável, deixando os alunos falarem bastante e 

até atrapalharem o ambiente em sala de aula, desrespeitando-a, inclusive. Essa liberdade que 

ela deu aos alunos não tem a ver com a criação de um espaço consciente, favorável à prática 

de recursos argumentativos em situações conflitantes. Quando o aluno ameaçou o lugar de 

poder da professora (no caso do fragmento 8b), ela partiu para a ameaça à face dele a fim de 

defender a dela.           

 Foi possível chegar à conclusão de que tanto o professor “A” quanto a professora “B” 

não se atentaram ao fato de que há um conjunto de fatores que são constitutivos de sentidos e 
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que regem os discursos e as interações em sala de aula. Essa conclusão é resposta à minha 

indagação no segundo capítulo – item 2.1: o que leva as situações de conflito em sala de aula 

a não serem bem-sucedidas, no sentido de se atenuar ou solucionar os conflitos? O não 

cuidado com os aspectos lingüístico-discursivos que interagem na constituição de sentidos 

parece ter feito com que a interação não colaborasse para a instauração de um espaço 

favorável ao embate das idéias.        

 Em relação à prática da argumentação em si, os impasses encontrados foram os 

seguintes: primeiramente, os professores pareceram não ter clareza da necessidade de fazerem 

uso constante de argumentos que sempre vão justificar os vários dizeres. Esta falta de cuidado 

com os argumentos parece vir da falta de noção de polissemia, inerente à linguagem. Essa 

concepção os levaria a entender as várias possibilidades de interpretação e, portanto, a 

necessidade de usar argumentos que justificassem o que se quis dizer. E, ainda, a necessidade 

de ouvir o que o outro quis dizer.       

 Também, os professores parecem não considerar os auditórios heterogêneos. Em sala 

de aula, houve aqueles alunos que ameaçavam a face dos professores e aqueles que os 

respeitavam. Os professores não mostraram convicção sobre a necessidade de manterem sua 

posição mais profissional diante dos dois tipos de auditório. Assim, no fragmento 3, do 

corpus “B”, por exemplo, a professora respondia amigavelmente (linha 12) quando a aluna 

concordava com a sua fala expressando um ‘tá’ (linha 11). Mas, no fragmento 6, foi 

impaciente com a outra aluna que estava conversando e as expressões por favor, negócio e ok  

(linhas 1, 3 e 7) foram pronunciadas em tom irritadiço.     

 Os alunos não usaram da oportunidade para questionar o professor. O aluno.2 do 

fragmento 3, por exemplo, disse duas vezes que iria “reivindicar”, mas não continuou 
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demonstrando qual era, de fato, a sua reivindicação. Embora, a situação deixasse claro o que 

ele estava querendo dizer, a professora não lhe deu ouvidos e tudo ficou por isso mesmo.  

 Quando houve argumentos, esses não foram escolhidos de maneira a convencer o 

ouvinte, na tentativa de amenizar os conflitos. Isso pode ser visto claramente em [F1] do 

corpus “A”. Ao responder porque eu QUEro que você SENte aQUI em tom autoritário, o 

professor não convenceu a aluna.1, pois não usou de provas lógicas, e não utilizou modos de 

dizer que a levassem a aderir sua fala (sua ordem, nesse caso).  

 O espaço interacional não foi favorável à construção e exposição de teses a serem 

defendidas nas conversas ou de premissas que serviriam de apoio ao raciocínio. A interação 

por meio da argumentação implica também haver réplica por parte dos participantes, sem que 

essa réplica tenha o sentido ofensivo. Ao que parece, qualquer revide do aluno foi 

considerado, pelo professor, como ofensa (ou ameaça a sua autoridade). Todos esses fatores 

também foram encontrados como resposta a mais uma de minhas indagações feitas no início 

desta investigação (relatada no segundo capítulo – item 2.1): por que, em determinadas 

situações, não se consegue ter espaço para negociação? 

 Esses resultados de análise obtidos, embora tenham respondido algumas de minhas 

inquietações, não me permitiram confirmar a hipótese desta pesquisa. Após constatar, na 

escola “A”, que não havia naquelas interações uma tentativa consciente, por meio da 

linguagem, de amenizar aquelas situações de conflito, segui investigando outras interações 

nas quais houvesse um espaço favorável à argumentação. Ao investigar a segunda escola, 

deparei-me com a mesma realidade, ainda que de maneira menos explícita.  

 Na segunda escola, houve, conforme a análise do fragmento 8a do sexto capítulo, uma 

parte da interação em que a professora abriu espaço para a exposição do aluno. Tratava-se de 

uma discussão sobre o próprio conteúdo da matéria: o cubismo. Foi possível notar que houve 
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um esforço mútuo para o exercício da argumentação e da construção do conhecimento – e este 

acontecimento evitou, naquele curto período da interação, que houvesse conflitos inúteis em 

sala de aula. Infelizmente, na mesma aula, a professora mostrou que a constituição desse 

espaço para a exposição das idéias trazidas pelos alunos não era prioridade. Sendo assim, não 

foi possível encontrar um espaço efetivo constituído por professores e alunos em sala de aula 

para a prática dos recursos argumentativos, de maneira a contribuírem para uma possível 

solução das situações de conflito. Acredito que essas mesmas questões devem continuar sendo 

investigadas em outras escolas. 

 Quanto às reflexões de ordem teórica, primeiramente, gostaria de refletir sobre a 

escolha das teorias por mim utilizadas nas análises. As características dos dados que 

compõem o corpus “A” e o “B” são bastante diferentes: no corpus “A”, chamou-me a 

atenção, logo no início das observações, que o professor, ao se pronunciar diante de seus 

alunos, parecia não considerar os efeitos produzidos por sua fala (incluindo o seu tom 

ameaçador que caracterizou o seu ato específico de ordem). A “teoria dos atos de fala” 

(AUSTIN, 1962) foi escolhida como base para as análises, justamente por mostrar que há atos 

por trás do dizer. O não compromisso para com os atos produzidos, bem como com os efeitos 

produzidos por eles, refletem diretamente na imagem que os alunos formam sobre o professor, 

afetando a interação entre eles – por isso, também, utilizei como base das análises a teoria 

sobre as “formações imaginárias” (PÊCHEUX, 1993) e sobre os “mecanismos de controle de 

discursos” (GERALDI, 1997). As imagens limitam os discursos, que limitam a interação. 

Dessa forma, o espaço favorável para diálogos produtivos por meio dos quais se poderia 

praticar os recursos da argumentação é inexistente. 

 Nos dados do corpus “B”, a professora, aparentemente, preocupava-se com as formas 

de dizer. Há, na superfície de seus enunciados, formas de polidez, de clareza e amenização às 
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ameaças à face do aluno. Esses usos foram o motivo de eu ter escolhido como base de análise 

as teorias que tratam sobre a clareza na conversação (GRICE, 1982), sobre a polidez na 

conversação (LAKOFF, 1998) e sobre a preservação da face (GOFFMAN, 1970). Os 

conflitos em sala de aula poderiam ser amenizados devido aos modos de dizer, idealizados por 

esses autores. Entretanto, a enunciação foi mostrando que as formas de polidez, clareza e 

preservação da face do aluno utilizadas pela professora não eram “verdadeiras”.  

 A partir dessas primeiras observações, é possível refletir um pouco mais sobre as 

teorias utilizadas. 

 

Os Atos de Fala 

 Como vimos, a teoria dos Atos de Fala, de Austin (1962), visa a explicitar os atos que 

um falante procede ao falar – o que é constitutivo dos sentidos produzidos. Atentar ao ato de 

dizer algo, ao ato produzido ao dizer algo e aos efeitos produzidos pelo fato de dizer algo, 

parece mostrar um compromisso para com o que se diz e seus efeitos. 

 Entretanto, conforme as análises demonstraram, torna-se relevante também considerar 

o contexto mais amplo no qual os discursos são produzidos. Não atentar a isso pode fazer com 

que o ato ilocutório (ato produzido ao dizer algo) seja verdadeiro apenas para o falante. Ao 

lembrarmo-nos do fragmento 1, vemos que, quando a professora disse para o aluno 

Wellington mudar de lugar, ele o fez, mas essa ação não indica que o aluno aderiu à 

perspectiva da professora, uma vez que ela não usou de argumentos que explicasse a sua 

ordem. Conforme Perelman & Tyteca (1996), ele pode apenas ter sido persuadido 

momentaneamente.  Portanto, para que se considere o ato, de fato, produzido ao dizer algo, é 

necessário investigar, para além do que foi dito, os acontecimentos que envolvem esse dizer. 
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 Uma outra observação a ser feita a respeito da mesma teoria é a seguinte: conforme 

Searle (1972), o ato perlocucionário é produzido como conseqüência do ato ilocucionário 

(conforme vimos no quarto capítulo – item 4.1.2). Dessa forma, por exemplo, a aluna.1, em 

[F1], teria respondido de maneira autoritária ao professor “A”, como conseqüência do ato 

produzido por ele – o de ordem – quando este disse: “...SENte-se aqui”. Porém o aluno.1, no 

mesmo fragmento, com quem a aluna.1 estava conversando, ao receber a mesma ordem do 

professor, obedeceu em silêncio.  

 Assim, parece não haver uma relação direta entre o ato produzido e o efeito causado. 

Isso parece ter relação com a singularidade do aluno, no caso, e com as escolhas que ele pode 

fazer nos momentos de conflito, independentemente da ação do outro. 

 

As máximas conversacionais 

 As máximas conversacionais, conforme Grice (1982), tornam-se muito importantes 

para este trabalho na medida em que se preocupam com a clareza nos modos de dizer, 

procurando situações ideais. Contudo, por meio das analises efetuadas, foi possível 

compreender que, em algumas situações, poderá haver clareza na superfície dos enunciados, 

mas não nos sentidos produzidos por eles.  Por exemplo: no fragmento 3, do corpus “B”, a 

professora estava sendo muito clara ao falar sobre suas regras de comportamento em sala de 

aula; entretanto, apesar de sua clareza, para os alunos ela não estava sendo coerente. Eles 

passaram a debochar de suas regras e um aluno ameaçou de que iria reivindicar. 

 Mesmo nos casos em que a superfície lingüística mostra expressões de clareza, é 

necessário atentar-se ao contexto mais amplo que faz parte da constituição dos sentidos 

produzidos pelos atos de fala. A enunciação sempre poderá denunciar uma incoerência por 

parte de um dos interlocutores, ou dos dois.  
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 Em relação às implicaturas conversacionais, conforme Grice (1982), elas, de fato, 

revelam que nem sempre dizemos tudo pelo código, o que comprova que a linguagem não é 

transparente. Ele considera, ainda, que as implicaturas incorrem em um erro, pois não 

obedecem à primeira regra conversacional: a máxima de quantidade (“faça com que sua 

contribuição seja tão informativa quanto requerida”). Entretanto é relevante observar que, 

conforme as análises demonstraram, as implicaturas não são exceções ou erros 

conversacionais. Elas são parte da linguagem e sempre, naturalmente, vamos incorrer em 

enunciados repletos de implícitos que interagem constituindo o sentido do enunciado. 

  

Concepção de linguagem e concepção de sujeito 

 Após as análises do corpus “A” e do “B”, foi possível constatar que, naquele contexto 

específico de relação professor–aluno, permaneceu, mesmo que inconscientemente, a 

concepção de que a linguagem é um código e sua principal função é a comunicação. Parece 

que, nas situações de conflito relatadas, os professores tentavam passar suas mensagens 

(ordens, regras de comportamento, explicações sobre substituições etc.) literalmente, isto é, 

sem considerar o contexto mais amplo de produção daqueles enunciados e os possíveis 

desentendimentos. Assim, eles pareciam esperar que sempre haveria receptividade/acordo por 

parte dos alunos à sua comunicação. 

 A reflexão sobre as concepções de linguagem torna-se importante, pois uma 

concepção “adotada” por um professor reflete nas estratégias utilizadas por ele na interação 

com seus alunos em sala de aula. Vejamos: uma vez que o professor entende que, na interação 

com seus alunos, a linguagem tem como principal função a de garantir uma boa comunicação 

de suas mensagens/informações (seja em relação ao conteúdo da matéria ou aos assuntos 

“fora da matéria”, como regras de comportamento etc.), ele vê como agressão (ou ameaça) o 
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fato de o aluno dizer algo que não está de acordo com a sua expectativa. Quando o aluno 

discorda de alguma instrução, comando ou mesmo quando ele demonstra um conhecimento 

diferente do trazido pelo professor, este se vê ameaçado. Em vez de essas situações, as quais 

estou chamando de situações de conflito, levarem ambos a um ambiente no qual se poderia 

argumentar sobre os diferentes pontos de vista, acabam ocasionando pelo menos duas 

situações: a) o aluno é barrado em suas opiniões e a construção do conhecimento não tem o 

seu lugar; e b) há a existência de insatisfações e atitudes de desrespeito.  

 Podemos relembrar aqui algumas situações nas quais os professores evitaram conflitos 

em sala de aula ou levaram os conflitos para o “campo pessoal”, parecendo ser indício de que 

esperavam sempre uma comunicação ideal, literal ou sem conflitos: 

1. corpus “A”, fragmento [F2]: silêncio para evitar o confronto;  

2. corpus “B”, fragmento 4: dissimulação para evitar ter de ouvir o aluno e 

 encarar o confronto; 

3.  corpus “A”, fragmento [F3]: a expressão “não sei”, para evitar falar a 

 verdade, o que poderia gerar conflito. 

 Conforme Koch (2003b: 14), a concepção de linguagem que alguém adota nos permite 

entender, também, como é o sujeito da linguagem. Ela diz: 

A concepção de língua como estrutura corresponde a de sujeito determinado, 
assujeitado pelo sistema, caracterizado por uma espécie de ‘não consciência’. 
O princípio explicativo de todo e qualquer fenômeno e de todo e qualquer 
comportamento individual repousa sobre a consideração do sistema, quer 
lingüístico, quer social.  
 (...) ele só diz e faz o que se exige que faça e diga na posição em que se 
encontra. Isto é, ele está, de fato, inserido numa ideologia, numa instituição da 
qual é apenas porta-voz: é um discurso anterior que fala através dele. 
 

 Isso parece ser uma pista para se concluir algo sobre a atitude do professor “A” 

quando, por exemplo, ele responde em tom autoritário “porque eu QUEro que você SENte 

aQUI” [F1], em resposta ao enfrentamento da aluna.1, também em tom autoritário. Ou da 
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atitude da professora “B”, quando ela diz em tom irônico “um quadro do Picasso... você 

tem?”, não aceitando que o aluno use a palavra quadro da maneira que ela se permitia usar.  

Ambos os professores falam de um lugar que ocupam, e falam do modo como aqueles que 

ocupam esse lugar são autorizados a falar. Preferiram manter o seu lugar, conforme 

legitimado pela escola, em vez de prestar atenção nos acontecimentos que seus enunciados 

estavam suscitando. 

 Caso a concepção fosse a de linguagem como interação e, portanto, também um lugar 

de conflito, certamente se aceitaria melhor as situações de conflito.  O “aceitar” não significa, 

de maneira nenhuma, conformar-se com as situações, deixando, por exemplo, o aluno fazer o 

que quer, na hora em que quer, e da maneira que quer. Mas, como exposto anteriormente, dar-

se-ia espaço para o exercício e possível aprendizado das diversas estratégias de argumentação. 

Não há como exercitar a argumentação se não houver desacordos, conflitos. 

 

O (não)assujeitamento  

 Conforme visto nas análises efetuadas, o sujeito pode ser, muitas vezes, condicionado 

pela ação do outro, pela imagem que ele tem do outro ou, ainda, pela imagem que o outro tem 

dele e pela imagem que ambos têm do referente – sendo que todos esses fatores limitam os 

seus discursos e suas interações. 

  Parece-me que o discurso da determinação do sujeito (ou assujeitamento) é reforçado 

por Searle (1972) quando diz que o ato de perlocução é conseqüência do ato de ilocução; 

como mencionado anteriormente, isso significa afirmar que, em nosso corpus “A”, a aluna.1 

em [F.1] respondeu de forma autoritária ao professor justamente porque este também foi 

autoritário. 
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  Contudo, a meu ver, não podemos afirmar que seja sempre assim, ou seja, não 

podemos considerar o discurso em um âmbito geral, mas sim individual – é preciso considerar 

a capacidade que cada um tem de agir conforme a sua singularidade. Afirmar um modelo de 

determinação é cair no pessimismo e considerar o sujeito incapaz de agir sobre a situação. A 

tendência a esse tipo de pensamento foi a razão de mais um questionamento no segundo 

capítulo – item 2.1.: corriqueiramente, costumamos dizer que a maneira de alguém falar 

causou aquela atitude negativa no outro. Isto é sempre uma verdade? A resposta está, parece-

me, na atitude do aluno.1, no mesmo fragmento [F1] do corpus “A”, com quem a aluna.1 

estava conversando, o qual, ao receber a mesma ordem do professor, obedeceu em silêncio. 

Diante da teoria de Searle, não poderíamos explicar esse ocorrido, pois, ao ordenar, o 

professor não conduziu ambos os alunos à mesma ação. 

 Assumo, então, aqui, uma crença na possibilidade de um não-assujeitamento. É 

preciso, a meu ver, considerar os sujeitos um a um, ou seja, a possibilidade e a capacidade 

que, em sua singularidade, o aluno e o professor têm de reagirem às situações vividas em sala 

de aula. Aos professores também cabe uma (re)ação. Conforme Geraldi (1997: 28), 

Enquanto a coerção (física ou simbólica) incide diretamente sobre as ações 
dos sujeitos, determinando-as ou proibindo-as, independentemente do grau de 
‘convencimento’ ou ‘persuasão’ dos agentes, a propósito das vantagens ou 
desvantagens de agir (ou deixar de agir) de uma determinada forma, as ações 
lingüísticas sobre o outro incidem sobre as motivações para agir. Como estas 
motivações podem ser de diferentes ordens e resultam dos diferentes modos 
de como cada sujeito se põe diante do mundo, alterar tais motivações demanda 
construir, pelo discurso e para o interlocutor, novas motivações que alterem as 
anteriores ou que as reforcem, já que a adesão dos sujeitos a suas crenças e a 
suas representações do mundo é sempre de intensidade variável. (itálico meu) 
 

 Ao invés de pensar sobre um sujeito que não tem saída diante da situação vivida, 

podemos pensar na possibilidade que ele tem de modificar esta situação. Se é possível, como 

diz Geraldi (1997), que se incidam no outro motivações para agir, é importante e é preciso 

que o discurso em sala de aula e sobre a sala de aula mude, influenciando as possíveis ações 
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dos sujeitos envolvidos. A possibilidade de desencadear no outro uma ação existe devido ao 

uso da linguagem – é uma construção que vai sendo realizada por meio do discurso.    

 Adoto, também, a perspectiva de Fairclough (2001: 91), para quem o discurso pode ser 

socialmente constitutivo, ou seja, pode contribuir para a construção das posições dos sujeitos, 

das relações sociais entre as pessoas e ainda, para a construção de sistemas de conhecimento e 

crença. É preciso, então, considerar a capacidade que os sujeitos, um a um, têm de agir 

socialmente por meio de seu discurso. Contudo, conforme o autor nos alerta, não se pode cair 

em nenhum dos extremos: de um lado, na determinação social do discurso e, de outro, na 

construção do social no discurso. Ele defende uma relação dialética entre o discurso (que tem 

implicação nos fatores sociais) e os fatores sócio-históricos (que implicam no discurso). 

Ainda conforme o mesmo autor (2001: 104), 

as pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas orações que 
resultam em escolhas sobre o significado (e a construção) de identidades 
sociais, relações sociais e conhecimento e crença.  
 

Olhando novamente para o nosso corpus, o enunciado “SEnte-se aqui”, por exemplo, 

poderia ter sido dito de outra maneira, como “você poderia sentar-se aqui?”. Conforme Brown 

& Levinson (1978), a segunda maneira caracteriza uma forma “convencionalizada” na qual, 

ao mesmo tempo em que se deixa clara a existência do conflito, também se expressa a 

intenção de demonstrar respeito à face do outro.  

 Defendo, então, a possibilidade de professores e alunos não terem as situações ao seu 

redor como uma “camisa de força” à qual eles não podem reagir. Assim, considero que é 

possível que façam escolhas em relação aos discursos que vão produzir, constituindo por meio 

deles um espaço propício para a argumentação. 

 Por que a argumentação?  Conforme Perelman & Tyteca (1996:50), 

O objetivo de toda argumentação, já o dissemos, é provocar ou aumentar a 
adesão dos espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma 



127 

 

argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão, 
de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou 
abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação, que se 
manifestará no momento oportuno.” (itálico meu)   
 

 Nessa citação, os autores também defendem que é possível, por meio do discurso, 

desencadear no ouvinte uma ação pretendida. Sendo as situações observadas neste presente 

trabalho – as de conflito – aquelas em que há a necessidade de “aumentar a adesão dos 

espíritos”, faz-se necessária a prática da argumentação eficaz. 

 Dessa forma, continuo a defender a necessidade de constituir um ambiente propício 

para a argumentação. No espaço de sala de aula, onde há a interlocução entre professores e 

alunos em condições de efetiva interação pessoal, é possível que ambos resistam ao círculo 

vicioso e irresponsável que poderia ser traduzido por: “eu ameaço a sua face porque você 

ameaça a minha”. É por meio da argumentação que se tem a possibilidade de encontrar pontos 

em comum e possíveis entendimentos, extremamente necessários para que haja uma possível 

amenização das situações de conflito.  

  Finalmente, gostaria de apontar algumas possíveis contribuições para a prática em 

sala de aula. Primeiramente, aponto para a necessidade urgente de professores que tornem 

legítimo o seu lugar de professor de Língua Portuguesa. Ao assumirem uma postura 

profissional (como um ator que, no momento de sua encenação, não se envolve nas emoções 

de sua platéia), estariam preenchendo o espaço público de sala de aula com o uso, 

teoricamente fundamentado, do objeto específico de sua disciplina – a linguagem, em seus 

modos de funcionamento e diversos efeitos de sentido. 

  Há um esforço a ser feito para o entendimento das concepções de linguagem; do 

próprio processo interacional, mediado pela linguagem; do discurso, seu contexto mais amplo 

de produção e os efeitos possíveis de serem constituídos; dos conflitos, suas causas e 

implicações; da prática da argumentação em situações específicas de conflito etc. 
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 Esse esforço parece estar ligado a, pelo menos, duas ações. A primeira é a formação 

do professor da escola básica. Todos os assuntos mencionados no parágrafo anterior devem, a 

meu ver, fazer parte do currículo programático dos cursos de formação inicial dos professores. 

É fato que existem propostas significativas de programas de capacitação de professores da 

rede pública de ensino, chamados de “formação continuada”25. Entretanto, a prática em sala 

de aula, conforme demonstrado nas análises, demonstra que há, ainda, um grande percurso a 

ser percorrido. Os ricos resultados das pesquisas etnográficas, por exemplo, que visam à 

interação em sala de aula (a exemplo das efetuadas pelo projeto NURC-SP), parecem não ter 

chegado até os professores de maneira a mudar sua prática.  

 Um dos problemas parece ser o curto tempo dedicado à discussão desses assuntos nos 

cursos de capacitação. Em minha prática pessoal como docente em um curso de “formação 

continuada” na cidade de São Paulo, nos meses de agosto e setembro de 2006, foi possível 

presenciar a angústia de alguns professores ao reivindicarem um tempo mais longo para a 

reflexão a respeito de assuntos como os discutidos aqui. A título de ilustração, retomo o 

depoimento, dado por escrito, de dois professores: 

O curso é excelente. Acho que o tempo é curto e portanto deveria ser 

um curso com mais tempo para reflexão e aplicação em sala. (Prof. no 

11)  

Quero levantar apenas uma possibilidade: por que não ministrar o curso 

em um maior número de aulas? Isto para podermos ‘digerir’ melhor os 

assuntos. (Profa. no  01) (grifo do professor)     

 

                                                 
25 São programas de capacitação e valorização dos professores da rede pública (estadual e municipal), 
idealizados a partir das diretrizes da LDB (Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , de 20/12/96 – art. 
63 e 67). 
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 É comum que reclamações/pedidos como esses figurem em cursos de capacitação, 

cuja carga horária é insuficiente para reflexões teoricamente fundamentadas, que levem a uma 

mudança da prática em sala de aula.   

 Outras pesquisas acadêmicas, como a de Lopes (2005), têm também apontado para a 

necessidade específica de os estudos sobre a argumentação comporem o currículo de 

formação de professores, pois esse tipo de discussão não fez parte da formação inicial de 

muitos deles. Contribuindo com as constatações de Lopes, reitero que tal necessidade é 

urgente não só para cursos de formação continuada, mas também para os cursos de graduação, 

nos quais o período para a formação dos professores é maior. 

 A outra ação ligada ao esforço a ser feito, agora por professores e alunos, tem a ver 

com a especificidade das situações de conflito, nas quais há divergência de idéias e, portanto, 

os modos de dizer precisam ser mais trabalhados em um esforço mútuo para se fazer entender 

e para entender o que o outro diz. 

 Entendo que há um trabalho a ser desenvolvido de maneira intensa em sala de aula, em 

uma reflexão sobre as estratégias do dizer, incluindo também as estratégias argumentativas. 

Trata-se de professores e alunos, em sua interação face a face, operarem sobre a própria 

linguagem, comparando expressões, transformando-as, investindo em novas significações por 

meio do experimento de novos modos de dizer. Essas ações são chamadas de atividades 

epilingüísticas (FRANCHI, 1991; GERALDI, 1997). 

 É preciso diferenciar as atividades epilingüísticas, daquelas chamadas de atividades 

lingüísticas e atividades metalingüísticas. Conforme Geraldi (1997: 15-26): 

a) atividades lingüísticas: praticadas nos processos interacionais, referem ao 
assunto em pauta, “vão de si”, permitindo a progressão do assunto. As 
reflexões que aqui se fazem, tanto no agenciamento dos recursos expressivos 
pelo locutor quanto na sua compreensão pelo interlocutor, não demandam 
interromper a progressão do assunto de que se está tratando. 
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b) atividades epilingüísticas: os interlocutores, tomando as próprias 
expressões usadas por objeto, suspendem o tratamento do tema a que se 
dedicam os interlocutores para refletir sobre os recursos expressivos que estão 
usando.         

 
c) atividades metalingüísticas:  são aquelas que tomam a linguagem como 
objeto não mais enquanto reflexão vinculada ao próprio processo interativo, 
mas conscientemente constroem uma metalinguagem sistemática com a qual 
falam sobre a língua. Trata-se, aqui, de atividades de conhecimento que 
analisam a linguagem com a construção de conceitos, classificações etc. 
      

 Conforme Franchi (1991), é somente após as atividades epilingüísticas – um trabalho 

intenso com e sobre a linguagem, em que os fatos da língua tornam-se carregados de 

significação – que o aluno vai conseguir categorizar e dar nome às expressões. O trabalho em 

sala de aula com as atividades epilingüísticas vem da concepção de linguagem como 

interação do sujeito com o seu próprio texto, surgindo daí as significações.  

 Ao procurar demonstrar a falta de um espaço favorável em sala de aula para a prática 

intensa de estratégias argumentativas, pretendo que seja suscitado o interesse de professores 

para que tal trabalho com a língua tenha lugar efetivo. A partir disso, fica claro, a meu ver, 

que há um conteúdo a ser contemplado nos currículos desenvolvidos pelas Leis de Diretrizes 

e Bases para a escola básica (conforme discussão no segundo capítulo, item 2.2.), a fim de 

que os alunos cheguem a construir argumentos eficazes.    

 Concluo dizendo que o espaço em sala de aula que privilegie a argumentação é algo a 

ser constituído – é um trabalho conjunto e consciente. Existe, portanto, a necessidade de nós, 

professores da escola básica, formadores de professores e estudiosos da linguagem, atuarmos 

como sujeitos que continuam trabalhando a fim de que uma realidade seja mudada. Esta 

realidade em nossas escolas envolve muitos conflitos – inevitáveis na interação professor–

aluno. Mas ela ainda nos permite uma ação que pode, a meu ver, produzir efeitos 

transformadores, o que inclui o desejo e a singularidade de cada um de nós.    
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ANEXO I 

 

TRANSCRIÇÕES DO CORPUS “A”   

 

1a. AULA – 14/03/03 – 6ª feira – 3º L – das 19h50 às 20h40  
Presença: 23 alunos (9 homens e 14 mulheres) 
 
((início de uma aula do professor titular; ele iniciou arrumando as carteiras em fileiras e bem  
espaçadas e disse aos alunos)) 
Prof. sala de AUla não É aproximação de eVENtos... é lugar de aprendizagem 

individual... quanto MAis longe cada um estiver do outro... MElhor 
((O professor chama os alunos por seus nomes; faz comentários lembrando onde cada um 
estava sentado na aula anterior; não deixa entrar um aluno que chegou após o horário limite; o 
aluno discute com o professor querendo entrar, mas não tem sucesso)) 
 ((Coloca matéria na lousa)) 
((Ao professor colocar na lousa a palavra “Deus” como substantivo concreto, um aluno 
comenta que não acredita em Deus. O professor não o reprime e indica-lhe um livro: 
Bertrand, Russell – “Por que eu não sou um cristão?”)) 
((Em outra situação o professor “A” também indica um filme para um aluno. Ele sita “O 
Triste fim de Policarpo Quaresma” , na TV a cabo)) 
((Como lição de casa o professor sugere a um aluno que ele procure o livro – aquele sobre 
Deus – e a outro aluno que encontre o plural da palavra fax)) 
((Esta turma L é bem mais animada e parece ter mais conhecimentos do que as outras turmas 
de M a P. Numa conversa com o professor “A”, ele disse-me que é proposital juntar nas 
primeiras turmas os melhores alunos; assim, as turmas A, B – que fazem parte do período 
matutino - são compostas pelos alunos com maior conhecimento, enquanto que as turmas O e 
P, por exemplo, são inferiores nesse sentido)) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2ª aula - 24/03/03 – 2ª feira - 3º M – das 21h00 às 21h50 
Presença: 31 alunos. 
 
((A professora substituta inicia a aula explicando que é a eventual do professor “A”. Ela ainda 
não havia dado nenhuma aula para esta turma, por isso passou a matéria toda na lousa: Regras 
Ortográficas)) 

 Prof.  eu vou ser professora eventual... eventual é diferente de substituta... se o  
  professor X estivesse de licença eu poderia substituir e continuar a matéria 
  dele... eu gostaria que vocês separassem uma parte do caderno porque eu  
  sempre vou continuar a minha matéria... vai ter ponto positivo para somar na 
  nota que o professor X der 

 Aluna  mas POR QUÊ ele falta tanto? 
 Prof.  não sei 
 Aluna  ah... mas assim é difícil... né? trabalhar com dois professores?  
 Prof.  não... eu vou dar dicas para o vestibular 
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 Aluna  mas não vai ter continuação da aula do X? 
 Prof.   eu vou ter continuação... eu vou dar gramática 
   ((todos os alunos reclamaram)) 
 Aluna:  qual é o nome da senhora? 
 Professora: Y. 

 
((Enquanto a professora copia a matéria na lousa, completamente calada, a maioria dos alunos 
fica conversando, alguns se levantam para ler cartazes colados na parede da sala. Um aluno 
arranca da parede uma folha de jornal que fala sobre a guerra, amassa-a e a joga no lixo. A 
professora está indiferente copiando a matéria)) 
 
((Após passar o texto na lousa a professora faz a chamada e os alunos continuam copiando e 
conversando muito. Já havia dado tempo o suficiente para os alunos copiarem o texto, porém 
ela não dá continuidade à aula; continua suas anotações numa agenda e os alunos 
conversando)). 
 
((Às 22h04min. todos os alunos saem, sem aula, sem nenhum comentário por parte da 
professora em relação à matéria. - obs.: a aula deveria terminar às 22h40min.)) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3ª Aula - 24/03/03 – 2ª feira – 3º N – das 21h50 às 22h40 
Presença: 14 alunos 
 
((início da aula da professora eventual “A”, em uma outra falta do professor titular)) 
Aluno.1 professora... hoje é aniversário do Leonardo... tá liberado prá cantar parabéns 

prá ele? 
Prof.  mais tarde eu deixo... 

((o texto já estava na lousa - é o mesmo dado para a turma anterior -. A 
professora não falou para os alunos copiarem, mas eles já sabiam que deviam 
fazê-lo. Durante o tempo em sala de aula, todos os alunos ficaram copiando o 
texto e conversando muito)) 

Aluno.2 hoje é dia de copiar coisa da lousa... 
((a professora não fez nenhum comentário sobre a matéria e não deu aula. E 
assim terminou “a aula”. A professora também “não lembrou” de cantar 
parabéns para o Leonardo)) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4a. AULA – 04/04/03 – 6ª feira – 3º L – das 19h00 às 19h50 
Presença: 20 alunos 
 
((O professor “A” chega na sala, não cumprimenta os alunos, começa a arrumar as carteiras 
bem espaçadas e enfileiradas e pede para um aluno distribuir as redações já corrigidas)) 
Aluna   professor... o senhor ainda não corrigiu aquele resumo? 
Prof.   ainda não... 
Aluna    tá demoRA::Ndo hein, profeSSOR... 
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((O professor pede para um aluno apagar a lousa, chama-o pelo nome e diz que ele é um 
colaborador)) 
((Percebo que normalmente o professor é bastante formal. Porém, às vezes, esforça-se para 
usar uma linguagem coloquial com os alunos. Exemplo: “por favor, né meu”. E muitas vezes 
tenta criar um clima descontraído: dá beijo na mão da aluna que está aniversariando – 
momento em que a classe se agita – e pede para um aluno fazer um discurso para a 
aniversariante – todos gostam)) 
((Comentários do professor em relação ao discurso do aluno para a aniversariante)) 
Prof.  Rafael... foi um desafio para a sua capacidade de improvisação... 
((Ele parabeniza as duas alunas aniversariantes)) 
Prof.   parabéns a vocês duas que fizeram aniverSÁrio... felicidades... continuem boas 

alunas 
Prof.  vamos rever as classes gramaticais ((coloca matéria na lousa)) 
((Dois alunos chegam atrasados e sentam-se no fundo da classe. O professor brinca com eles))  
Prof.  qual dos dois é o Cosme e qual é o Damião? 
Alunos: o quê? 
Prof.  os dois são semelhantes... vejam o teto... a semelhança está no teto 
((os dois alunos estavam usando boné. Todos riram, mas os dois alunos não acharam graça.)) 
((Enquanto escreve as frases na lousa, o professor dialoga com os alunos exemplificando as 
frases)) 
Prof.  o professor diz para um aluno... levante-se... fique ao centro... cante... imite 
  alguém... estas ordens serviram para exemplificar o verbo no imperativo... 
 
((O professor “A” dá exemplos para cada “caso” colocado na lousa. No exemplo abaixo, ele 
usa uma situação em sala para ensinar o conteúdo da matéria))  
((aluno pede para sair da sala para beber água; ao voltar o professor diz:)) 
Prof.  Roberto... espero que a sua cede tenha passado... 
((professor  pergunta para os alunos:)) 
Prof.  tenha passado... está em que modo? 
((O professor mesmo responde:)) 
Prof.  está NO subjuntivo... indica pos-si-bi-li-da-de 
((O professor pergunta quais são as vozes verbais. Os alunos não sabem responder. Ao invés 
de já dar a resposta ele coloca frases na lousa, usando os nomes dos próprios alunos, para que 
eles identifiquem os verbos. Exemplos colocados na lousa)): 
Carla olhou-se no espelho e encantou-se. 
Arine descobriu a forma da longevidade. 
Chris foi raptada por anjos celestiais. 
((Como os nomes eram reais, a classe se animava com as situações criadas pelo professor nas 
frases)) 
((no final da aula)) 
Aluno  professo::r... o sina::l... acabou a aula... 
Prof.  OPA... perceba o seu papel como aluno... o menos importante é ficar prestando 
  atenção no sinal e o mais importante é prestar atenção na aula 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



140 

 

5ª Aula – 04/04/03 – 6ª feira – 3º N – das 21h00 às 21h50 
Presença: 17 alunos  
 
((O professor, no início da aula, faz uma dinâmica perguntando sobre os novos horários da 
escola a partir da próxima semana. A classe anima-se com a inovação do professor que faz 
uma espécie de jogo para ver se os alunos estavam por dentro da mudança)) 
((Durante a aula o professor percebe que dois alunos estão sem caderno na carteira e pede 
para que eles retirem os cadernos das mochilas e anotem a matéria.)) 
((Um aluno, neste mesmo dia, lembra o professor que faltava explicar um ponto da matéria da 
aula passada. Comentário do professor:))  
Prof.   o Miguel... aluno SEMpre exem-plar... me lembrou... 
((O professor tenta levantar a auto-estima dos alunos)) 
Prof.  quem sabe fazer uma tabela? 
Aluno  o Miguel sabe 
Miguel  não... eu sou burro 
Prof.  não... se eu olhar para você... você tem aparência de inteligente 
Miguel  ah... obriGAdo profeSSOR... 
((A partir deste momento, no decorrer da aula, o Miguel responde a maior parte das perguntas 
de forma correta e segura)) 
((O professor interage a classe com livros, escritores, etc. Nesta aula ele trouxe um livro, 
mostrou-o aos alunos e escreveu uma frase dele na lousa: “Aquilo que a memória amou fica 
eterno” - Adélia Prado, poetisa)) 
 
6ª aula – 07/04/03 – 2ª feira – 3º N – das 19h00 às 19h50 
Presença: 13 alunos (11 homens e 2 mulheres)  
 
((O professor aceita sugestão do aluno em relação à chamada)): 
Aluno  professor... não é mais fácil ver quem está aqui? 
Prof.  é sim!  
((O professor havia começado chamando número a número, mas havia poucos alunos na sala. 
O professor fez, então, da forma sugerida pelo aluno)). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7a. AULA – 07/04/03 – 2ª feira – 3º L – das 21h00 às 21h50 
Presença: 23 alunos (13 homens e 10 mulheres) 
 
((O professor inicia fazendo perguntas para revisar a matéria dada na aula anterior. Um aluno 
reclama da iluminação, pois há lâmpadas queimadas na sala)) 
((O professor responde:)) 
Prof.  já solicitamos mudança em trinta e um de janeiro... até agora... na-da 
((Durante um momento na aula eu quis ler em silêncio um artigo de Sônia Kramer, a fim de 
encontrar alguma teoria que tivesse ligação com o que estava presenciando em sala. O 
professor aproximou-se e quis ver o meu texto. Ao ver o título da parte que eu lia, “Amar é... 
dar ênfase aos conteúdos, incentivar as crianças...”, ele comentou:)) 
Prof.  a GRA::Nde dificuldade nesta escola é que os níveis entre os alunos são 

completamente disparatados... o aluno deveRI::a ser aprovado de acordo com o 
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conhecimento do conteúdo DAdo... poRÉM... HOje... a escola entende que é 
melhor ir empurrando com a barriga e o aluno estar na esCO::la do que ser 
reprovado e ficar na rua... 

 ((quase no final da aula a aluna.1 conversava durante a explicação do professor)) 
Prof.   você vai mudar de lugar... SENte-se aqui ((tom autoritário)) 
Aluna.1 POR QUÊ? exPLIca o porquê ((tom autoritário)) 
Prof.  porque eu QUEro que você SENte aQUI ((tom autoritário)) 
Aluna.1 isso não é explicação... 
((o professor não insistiu com a aluna.1 e apontou o dedo para o aluno.1, com quem ela estava 
conversando))  
Prof. então... voCÊ muda de lugar ((tom autoritário)) 
((o aluno obedeceu, mudando de lugar; outros alunos reclamaram ainda na mesma aula)) 
Aluno.2  professor... o senhor não pode dizer que não estamos copiando a matéria SÓ  

porque estamos conversando um pouco 
Aluna.2 é impossível ficar a aula toda sem falar nenhuma palavra... o senhor também 

estava conversando uma hora... 
((não houve continuação do assunto)) 
((Ao comentar comigo sobre o fato ocorrido, o professor disse:)) 
Prof.  tem gente que tem bom senso... mas outros não tem... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8ª aula – 07/04/03 – 2ª feira – 3º M – das 21h50 às 22h40 
Presença: 9 alunos (4 homens e 5 mulheres) 
 
((final de uma aula de sexta-feira: os alunos, irritados, reclamaram)) 
Aluna.1 profeSSOR... CHEga... estamos canSAdos... hoje é sexta-feira... 

((o professor não deu atenção e continuou a pedir para alguns alunos 
conjugarem verbos oralmente)). 

Aluna.2 QUE isso... professor... que Saco... CHEga... estamos  canSAdos... 
((o professor continuou não dando atenção e dispensou os alunos alguns 
minutos após o horário normal de término da aula)) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9a. AULA – 29/04/03 – 3ª feira – 3º L – das 21h00 às 21h50 
Presença: 30 alunos (9 homens e 21 mulheres) 
 
((O professor “A” deu dois tipos de provas, um tipo para as turmas com aula antes do 
intervalo e outro para as turmas com aula após o intervalo)) 
((professor escreve na lousa as questões das provas e os alunos copiam)) 
((estas provas haviam sido marcadas para a semana anterior, porém o professor “A” faltou. Os 
alunos esperavam que o professor remarcasse a prova. Uma aluna comentou comigo no dia 
em o professor faltou)) 
Aluna  bom... CO::M cerTEza ele NÃO vai dar a prova já na PRÓxima aula... ele tem 

que terminar a matéria que ainda NEm terminou e aí vai remarcar a prova 
((O que aconteceu de fato é que o professor já chegou na próxima aula, seguida de sua falta, e 
aplicou as provas, que podiam ser com consulta. Alguns alunos, despreparados, não haviam 
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trazido o caderno para a devida consulta e disseram que não esperavam a prova já naquela 
aula por isso não estavam com o material adequado)) 
((Outros alunos reclamaram do fato de terem que copiar a prova da lousa:)) 
Aluno  professor... só pra copiar já vai meia hora... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10ª. AULA – 23/05/03 – 6ª feira – 3º L – das 19h00 às 19h50 
Presença: 11 alunos (4 homens e 7 mulheres) 
 
Prof.  por favor... cumpra uma missão nobre... ((pedindo para um aluno apagar a 

lousa)) 
((O professor preparou uma apostila com 4 textos a serem trabalhados em sala: 1. “Uma vela 
para Dario” – Dalton Trevisan, 2. “Apólogo brasileiro sem véu de alegoria” – Alcântara 
Machado, 3. “A Nova Califórnia” – Lima Barreto, 4. “Noite de Almirante” – Machado de 
Assis)) 
((Para adquirir a apostila cada aluno deveria pagar um real. Neste dia, sete alunos disseram 
quer não tinham o dinheiro naquela hora para comprar. Ficaram de trazer na próxima aula)) 
((Professor entrega as apostilas, mas não dá continuidade ao uso dela nesta aula. Ele pede o 
caderno de cada aluno para verificar se há a correção da prova e uma redação que ele pediu 
para fazer)) 
 
Prof. o quê aconteceu em vinte e três de maio de mil... novecentos e 

trinta e dois? revolução de trinta e dois... qual é a sigla 
homenageada? MMDC... paulistas lutando pela constituição 
liberal ... quando terminou? foi até nove de julho... 

((O professor continua contando a história; os alunos se interessam e fazem perguntas, houve 
o seguinte diálogo)) 
Prof.  Arine... sua letra é muito bonitinha 
Aluna  obriGAda profeSSOR 
Prof.  gostaria que você lesse o seu texto depois 
Aluna  em voz alta? ficou riDÍculo... 
Prof.  você tem medo? 
Aluna  eu não 
((O professor identifica as redações dos alunos que estão presentes, para corrigi-las. Os alunos 
ficam muito quietos olhando. Parece que estão bem cansados, pois é sexta-feira)) 
((O Professor devolve duas redações que não têm de vinte a trinta linhas conforme ele pediu 
e, depois, dividiu a classe em vários grupos de trabalho: a) alunos que deveriam completar 
suas redações; b) alunos que não fizeram a redação e deveriam fazer naquela hora; c) alunos 
que fizeram a redação e precisavam de orientação; o professor conseguiu ajudar 2 alunos 
lendo e corrigindo na hora suas redações)) 
((O professor deu algumas dicas para os alunos ao fazerem redações: a) é proibido o uso do 
verbo no imperativo; b) evitem ao máximo o verbo mais vazio de conteúdo que há: verbo 
TER (restrinja seu uso ao máximo de 2 vezes); c) nunca usem a palavrinha ONDE, pois 
normalmente as pessoas erram. Em seu lugar use EM QUÊ; d) nunca usem expressões 
coloquiais, tais como: aí, só que, você))                                                                             
((Neste dia a turma estava bastante comportada)).      
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11ª. AULA – 13/06/03 – 6ª feira – 3º L – das 19h00 às 19h50                                             
 
((No dia 20/05 o professor “A”  passou para os alunos uma poesia de Casimiro de Abreu 
como texto base para análise das características do Romantismo. Ele também pediu para os 
alunos decorarem a poesia, pois valeria ponto positivo))               
((Nesta aula de 13/06 uma aluna disse para o professor que decorou a poesia, então ele pediu 
que ela declamasse na frente da sala. A aluna declamou muito bem, usando gestos, expressões 
e entonação. O professor não deu nenhuma continuação à essa atividade; apenas deu o ponto 
positivo e, como ela era a única que apresentou naquele dia, ele já mudou de matéria. No final 
da aula perguntei para a aluna se o professor já havia feito análise da poesia e ela me disse))                      
Aluna  não... ele só passou na lousa e pediu para decorar...                                             
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO II 
 

TRANSCRIÇÕES DO CORPUS “B” 

1ª AULA - 14/02/05 – 2ª feira – 3o L - das 19h10 às 20h50 
Presença: 25 alunos 
 
((no primeiro dia de aula para esta turma, a professora explicava sobre o planejamento)) 
Prof.   (...) pensem no lado bom de vocês estarem no período da noite 
Aluno  vamos perder o Big Brother 
Prof.  de manhã... na quarta-feira eles têm todas as aulas... vocês vão ter todos os 
  dias... mas só duas horas ((referindo-se às turmas da manhã)) 
Prof.  também tem o lado bom... eu não falto 
Aluno  ah:::.. 
Prof.  eu sou chata... adivinha no quê? 
Aluno  letra... leitura 
Prof.  é... letra é bom... porque... se eu não entender... qual é a grande obrigação do a
  aluno? ((professora escreve na lousa o que os alunos falam: fazer lição, não 
  conversar (muito), trazer o material mínimo: caderno, lápis, caneta, borracha, 
  apostila))... por que não conversar muito? tem a ver com isso ((professora 
  aponta para o item “fazer lição”)) e o uso dos outros materiais 
Aluno  poder ser uma apostila para duas pessoas? 
Prof.  Não... a apostila é individual 
Aluno  Ah que saco... 
Prof.  qual a primeira obrigação do aluno? 
Aluno  vir à escola  
Prof.  ((prof fala sobre freqüência)) 
Aluno  vai ter educação física? 
Prof.  o aluno que não está trabalhando VAI TER que vir aqui ... se não vier você 
  perde o módulo... não tem dp... você perde o módulo 
  ((professora falando sobre o banheiro que será fechado durante as aulas)) 
Prof.  (    ) 
Aluno  mas... e se alguém estiver definitivamente precisando ir ao banheiro? 
Prof.  aí você está falando de uma exceção... alguma pergunta? 
Aluno  vai ter muita prova professora? 
Prof.  vai... ah... ((tom de satisfação))... a grade curricular mudou ((todos falando ao 
  mesmo tempo))... né? Não é MESMO? ((todos ficaram quietos)) 
Prof.  no ano passado vocês tiveram romantismo... simbolismo (..) 
Aluno  não tivemos NA-da disso 
Prof.  bom... era pra ter tido ... neste ano vamos estudar ((aluna que comentou fica 
  conversando))... depois se você disser que não tivemos isso... você vai ter 
  comigo... não sei se vocês vão gostar... as regras têm que estar bem claras... 
             não têm?  vocês vêm aqui pra aprender... não é? mas... alguns alunos esquecem  
             que vêm para aprender... lição é feita dentro da sala de aula... dificilmente vou 
  pedir para o aluno noturno uma lição de casa... porque vocês trabalham... por  
  isso... não pode conversar na hora da explicação... por que do uso do           
             dicionário? Se você não dominar é muito fácil alguém te enrolar... (...) 
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  ((o restante da gravação foi apagado)) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2ª AULA - 15/02/05 – 3ª feira - 3º M – das 19h10 às 20h50  
Presença: 26 alunos 
 
((trata-se do segundo encontro da professora com os alunos, em sala de aula, no início do 
ano)) 
((professora entra na sala, onde um aluno estava mexendo nos papéis em cima da mesa dela)) 
Prof.  (...) vo-cê não vai abrir a sua BOca (Júnior)... 
Aluno   ((risos)) ah...  
Prof.  é que (   ) aqui sabe... ficam xeretando aqui... gente sabe as regrinhas que eu 

falei ontem pra voCÊS? hein? lembram? 
Aluno.1 sim senhora ... 
Aluna  que regrinha? ah:: 
Prof.  a turmi:nha do do futebOL... cadê? 
Aluno.2 nóis... 
Aluno.3 a senhora falô que quarta-feira não tem aula... (   ) 
          [ 
Alunos           (   )  
Prof. na::da DIsso...  
Aluno.1 (   ) 
Prof. na quarta-feira tem a::ula... na sexta tem a::ula... a única coisa que eu prometi  
                 [   
Aluno                     isso aí psora  
Prof. pra você::s... 
                        [ 
Aluna (   ) 
Aluno.3           e a colaboração com a balada... como é que fica? 
          [ 
Prof.          e a gente pode ligar o rádio de vez em quando pra 

ouvir o placa::r:::  
Alunos (   ) 
Prof. ah::: agora eu aprendi... tá vendo? ((barulho))... eu apre:ndi... 
        [  
Aluno.3         e a ( ) balada... e aí? ((barulho)) 
Prof. e a::: a balada depo::is das o::nze... 
Alunos nã:::o 
Aluna  não tem graça 
Prof. se COmeçar a falta::r na sexta-feira (   ) 
        [  
Aluna        (   ) 
Aluno.4 professora... mas a senhora não (   ) colaboração? 
Prof.                eu tô colaborando com você::s 
Aluno.4 como quê (   )... 
Prof. uÉ... deixando vo-cês ou-virem o pla-car do jo-go na quarta-feira 
Alunos (   ) 
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Aluno.4 eu não assisto jo:go... eu faço o quê? 
Aluno.5 ué traz a TV e assiste novela... pô 
                                            [ 
Alunos                   ((risos)) 
Prof. não... não... por ma:is que eu esteja interessada em saber lá da Senhora do 

Intistino... 
Alunos ((risos)) 
Aluna (ai) pro... 
Prof. ah?... 
 (   ) 
Prof. ah não dá... não pega (aqui) direito... a TV até eu trago ela... mas pra ver novela 

nem pensar... na sexta-feira se tiver que dar prova eu vou dar prova realmente 
na se:xta-feira 

                                    [ 
Aluna   na sexta feira (   )... 
Aluno dá na (segunda) prova... 
Aluno (temo que discutir isso aí ainda...) 
Prof. será que eu falo GREgo ou vocês não estão querendo entender? ((barulho)) 
Aluna  eu entendi ((barulho)) 
Prof. QUEM que trabalha aqui? por acaso sexta-feira o expediente ((é)) mais cedo? 
Aluna é 
Aluno depende... se trabalha à noite... 
Aluna a escola é... 
                        [ 
Prof. é o quê? adventista? 
Aluna a escola é... 
Prof. tô falando trabalho 
Aluno ah... só que eu trabalho de sexta 
Alunos (   ) 
Prof. O:h:: adventista não tem nenhum amparo legal nas faltas de sexta... viu? 
Aluno por quê? 
Prof. porque nÃ:o 
Aluno  (   ) 
Aluno (   ) 
Prof. menino... que horas que acaba o:: 
Aluno às seis (né) 
Aluno seis... sete 
Prof (   ) então era seis e meia 
Aluno (   ) 
Aluno quando o sol se põe (   ) 
Prof. é:: para o adventista é quando o sol se põe... agora... às vezes... ele se põe antes 

das seis... é bem antes das seis 
Aluno professora...  
                        [ 
Aluno (   ) 
Aluno professora... 
Prof... acabou 
Aluno (   ) vai 
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Prof esses aqui são as regras... tá? que é a primeira maTÉria de vocês ((professora 
distribui cópia das regras e pede para os alunos colarem em seus cadernos))... 
só I:sso 

Aluno é pra copiar (   )? 
Prof não é pra copiar não... é pra colar no caderno 
Aluno eu não tenho cola não (   )... 
Prof. eu TE:nho ((risos)) 
Aluno vai estragar minha folha (   ) ((barulho)) 
Prof. (   ) farinha eu ponho no pão 
Aluno (   ) pão (   ) ((barulho) 
Aluno (   ) ((barulho)) 
Prof eu (não) vou cobrar isso aqui de vocês... 
                                                                                   [ 
Alunos       (   ) 
Prof é pra colar no caderno... eu vou cobrar NO caderno ((barulho)) 
Alunos (   ) 
Professora (   ) ((barulho)) ((comentários enquanto colam as folhas no caderno))... co:mo 

vocês choramin::gam... meu DE::us! ((barulho)) 
Aluno escola sem bagunça não é escola professora 
Aluna ah? 
Aluno escola sem bagunça não é escola 
Prof. tem que ser organizada a bagunça... né? 
Aluna tem que saber a hora de fazer bagunça e a hora de falar 
Aluno (   ) 
Prof oh... sim seNHOres... é a primeira... é a primeira matéria de vocês... 
Aluna ah não... 
Prof. é a primeira matéria de vocês... (   ) cobrando o semestre inteiro se vocês 

aprenderam ou Não... ((barulho)) é a única matéria que você pode:: ((aluno 
começa a cantar)) 

Aluno cabe aqui não professoRA... cabe aqui não 
Prof. como? claro que cabe é só você dobrAR ((risos)) ... tá Ótimo... (   ) não 

esqueçam que eu vou olhar o caderno de vocês 
Aluno (   ) prova? 
professora  (   ) 
Aluno (   ) ((barulho)) ((conversas)) 
Prof aí você perde (   )... quero coLAdo 
Aluno tá me chamando de descuidado... da vida? 
Aluna (   ) 
Prof na primeira folha... aQUI oh:: 
Aluna ah:: tá 
 ((barulho)) 
Aluno é a primeira matéria 
 ((barulho)) 
professora (   ) 
Aluno (   ) 
Prof olha (   ) 
Alunos (   ) 
 ((barulho)) 
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prof. pronto?  
Aluno (   ) 
Prof. (   )... na apostila não tem espaço para (os exercícios)... 
Aluno (   ) psora... vê como tá...  
Prof (   ) oi 
Aluno (   ) 
Prof. não precisa espalhar 
Aluno (   ) 
Prof. você tinha que colocar nas pontinhas 
Aluno (   )... vai ficar no meio (   ) 
Prof português... primeira aula... primeira aula... 
Aluno (   ) se tivesse cola aqui eu colava né... 
Alunos (   )  
Aluno você vai cobrar né psora 
Prof. é::: eu vou MESmo... pronto? 
Aluno coloquei dia quinze já 
Aluno caram:::ba... 
Prof. põe lá... dia QUInze... primeira aula... ou ontem dia quatorze... mas hoje... dia 

quinze... (   ) se faz alguma coisa 
Aluno a senhora vai cobrar... (   ) 
Alunos (   ) ((barulho)) 
Prof você pôs seu no... o nome no seu caderno? todos colocam o nome no caderno? 
Aluno (   ) 
Prof. (...) o::: meu que/ é Rian... né? 
Aluno é 
Prof. Rian... você não trouxe carderno? 
Aluno como assim? 
Aluno tá pensando que tá de férias... esse daqui oh... 
Alunos (   ) 
Prof Rian (   ) e o carderno? 
Aluna (   ) 
Prof. a turma é::: terceiro ano... quem tem número ((barulho)) ((comentários)) 
Prof (   ) 
Alunos (   ) 
Aluna professora eu não entendi 
Prof. já acabaram?... já?... cadê o seu cardeno meu querido?... he::in? você (  ) 
Aluno (   ) 
Prof. ((professora soletra seu nome para um aluno que pergunta como se escreve))...  
Aluno é inglês? 
Prof. nã::o 
Aluno é japonês? 
Prof. é::: é baiano mesmo... ah::: meu nome é metade do nome da minha mãe e outra 

metade do meu pai... 
Alunos (   ) ((comentários)) 
Prof. o:: meNInos e meNInas... agora vamos prestar atenÇÃ::O nas regras (   ) 
Aluno tá faltando regra? 
Prof. tá? qual que tá faltando? 
Aluno  do jogo e da (palavra) 
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Prof tá... isso aí é acordo... não é regra... é acordo... 
Aluno vou reivindicar... hein?  
Prof. acordo (   ) ((todos comentam juntos))... (   ) não tem jeito 
Alunos (   ) 
Aluno vou reivindicar... hein professora? 
Prof as regrinhas aí... cheGAR na SAla de AUla no horário correto 
Aluna tá  
Prof tá? não retirar as carteiras do lugar... não jogar lixo no chão... não chupar 

chicletes em nenhum lugar de da SA-la de aula  
       [ 
Aluno      e grudar na cadeira? 
Prof de português... e da escola também... tá?  
Aluno pode grudar? 
Prof não senhor 
Aluno (   ) 
Prof não trazer lanche... biscoito... salgadinho... sucos ou similares na sala de aula 
       [ 
Aluna       (   ) 
Prof o único líquido permitido é á:gua em garrafa plástica 
Aluno refrigerante? 
Aluno (isso) daqui pode? 
Prof Á-gua em garrafa plástica 
Aluno  (   ) 
Prof é o único permitido 
Aluno suco em garrafa plástica 
Prof água em garrafa plástica 
Aluno (   ) gatorade 
Prof água em gaRRAfa PLÁStica 
Alunos (   ) 
Prof não conversar na hora da explicação da maté::ria ou na hora em que eu estiver 

dando algum reca::do ou tirando dúvidas do grupo ou de alguém... na verdade 
isso daqui é pra não atrapalhar... (   ) 

Aluna (   ) 
Prof todo mundo sabe (   ) quando chegar atrasado procure não chamar atenção... 

deixe para cumprimentar os seus colegas depo:is... no final da aula (   ) 
Aluna protesto... é falta de educação entrar sem cumprimentar 
Prof falta de educação é você chegar atrasado... sair cumprimentando todo mundo e 

eu queRENdo dar aula... isso é falta de educação  
Alunos ((reclamam)) 
Prof (   ) falta de educação 
Alunos (   ) 
Prof nada disso... chegar atrasado... você chegou atrasado você dá um alô pra todo 

mundo e SENta depois você vem cumprimentar... beijinho... abraço... né? que 
vocês gostam... aperto de mã::o ((barulho)) ((comentário dos alunos))... (essas 
coisas) de vocês aí... tenha sempre o material MÍ...nimo necessário... apostila... 
caderno... caneta... lápis... ou caneta ou lápis... qualquer coisa... lápis... caneta... 
caderno... aposTIla é o mínimo... né? LEMbrem-se... to-dos os dias tem aula de 
português 
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Aluna pra quê? tortura agora? 
Alunos não sabe falar? 
Aluno (   ) 
Prof É de-ver do aluno e da aluna ter a matéria no caderno MEsmo que tenha 

faltado... procure saber o que foi dado na aula que você perdeu... LEMbre-se... 
atividade perdida é de responsabilidade sua e não da professora 

Aluno é da professora ((risos)) 
Alunos ((comentários)) 
Prof da atividade é... agora de perder a a atividade é do aluno... tá? 
Aluno (   ) 
Prof procure deixar sua vida pessoal fora da sala de aula... durante o período de aula 

sua atenção deve estar somente na aula... porTANto... desligue o seu celular e 
jamais atenda uma ligação dentro da sala de aula... se houver algum problema 
de família ou doente...  o que seja... avise a professora e se for o caso atenda a 
ligação FOra da sala de aula 

             [ 
Aluno                                  mas o celular não está desligado professora? mas o celular 

não esta desligado?  
Prof mas se você tiver um problema em família nesse dia... você vai falar assim... 

olha... tô com um problema e o celular vai ficar ligado (   ) 
Aluno e se for uma emergência?  
 
Prof tocou você atende... mas não fala (   ) 
Aluno (   ) 
Aluno e se for uma emergência surpresa? 
Aluno (   ) 
Aluno e se for uma emergência (   ) 
Prof se for uma emerGÊNcia... todas as emergências 
          [ 
Aluno          não é:: não tem aviso né? 
Prof ah não tem aviso... não há necessidade de tirar você da sala de aula porque se 

for isso vão ligar pra escola... emergência grave... tá? emergência grave... a 
família tem que ter... se não tem é melhor deixar o telefone da escola com a 
família.. 

Aluno (   ) 
Prof a família telefona pra escola ou vem alguém tiRAR você da sala de aula 
          [ 
Alunos          ((comentários)) 
Prof tá bom? 
Alunos (   )  
Prof ... vocês estão me entendendo MU::ito BEM o que significa isso... é 

namoradinho... namoradinha... amiguinho... amiguinha... fofoca... celular 
dentro da sala de aula... pra isso não pode ser 

Aluno (   ) 
Prof (ali) (  )... ah:: se faltarem no dia da avaliação... prestem bastante atenção 

nisso... se faltarem no dia da avaliação você fará avaliação substitutiva no 
mesmo dia da próxima avaliação... falTOU... na próxima avaliação você vai ter 
DUas avaliações no mesmo dia 
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Aluno nossa... 
Prof é:: é pra não faltar... nada de fazer prova enquanto o outros estão tendo aula 
Aluno (   ) 
Prof acabou essa mamata 
Aluno professora... 
Prof ah? 
Aluno  aí o:h (   ) 
Prof você vai receber a prova do DIa e a prova que você perdeu 
Aluno mas é (   ) 
Prof no DIa da prova... você (   ) 
Aluno faz duas provas (   ) 
Alunos (   ) 
Prof se todo mundo falTAR eu aNUlo a prova e é zero 
Alunos (   ) 
Prof escuta meu queRIdo... é aSSIM ou nada...  
Aluno aí é crueldade 
Prof é pra não faltar (   ) 
Aluno maldade... 
Aluno pode trazer atestado? 
Prof atestado da mesma forma... faltou... a prova vai ser dada junto com a próxima... 

é pra acabar esse negócio... não mas eu tenho atestado... mas eu quero (dividir) 
 
Aluno  (   ) 
Prof é no dia da outra prova 
Alunos  (comentários) 
Prof eu sei que vocês não gostaram ((risos)) eu sei ... eu tô tentando cercar vocês... 
Aluno a senhora é esperta hein professora? 
Prof é::: os a:nos pa::ssam... você vai tenho experiê::ncia (tom irônico) 
Aluno (   ) 
Prof é aí... continuando isso daqui... aí chegando a terceira ... a segunda avaliação 

você também teria um problema sério (   ) aí sabe o que vai acontecer? na 
terceira 

   [ 
Aluno  (   ) 
Prof não... 
Aluno  (   ) 
Prof  na terceira prova...  chi:: 
Aluno (   ) 
Prof.  ei... gente... primeiro deixa eu falar... depois vocês resmungam... tá bom? na 

terceira avaliação... tá? então teve a primeira e a segunda... aí  o (   ) faltou aqui 
na primeira... tá? chegou na segunda ele vai fazer a prime::ira e A segunda... 
ok? chegou na terceira... ele faltou... faltou aqui também... tá? é aquele aluno 
que vem praticamente em todas as aulas.... mas (   ) falta no dia da avaliação... 

Aluna por que será? 
Prof por que será né? e o que eu/ vai acontecer? na terceira:: ... na terceira prova... 

tá? ele não fez a primeira e não fez a segunda... então ele vai fazer a segunda e 
a terceira porque a primeira foi pro saco... é zero. 

Aluno professora... atestado...  
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Aluno ele pode trazer atestado né? 
Prof  se ele trouxer atestado ele vai (   ) 
Aluno ele faz as três... 
Prof não... se ele perDEU essa substitutiva ele vai perDER a primeira que ele ia 

fazer aqui ((mostra na lousa)) ele vai perder essa  
Aluno (   ) atestado (   ) aí dá  
Prof não senhor... ele vai (   ) 
Aluno  (   ) 
prof ele vai (   ) ele já perdeu (   ) que I-sso? TOdo dia de prova o cara tem um 

atestado? 
Aluno lógico... 
Prof a:::h:: 
Alunos ((reclamos)) 
Prof é por isso (   )  
Alunos (   ) 
Prof tem cara que (   ) e só falta colocar a data... né? 
Alunos (   ) 
Aluno mas... professora isso aí é pra fazer... em duas aulas só:: duas provas?  
Prof sim 
Alunos ((reclamos)) 
Aluna é difícil fazer uma só... e duas? 
Prof então? qual é a solução pra isso? 
Aluno não dar prova 
Prof não faltar no dia da prova 
Alunos ((reclamos)) 
Aluna difícil  
Prof difícil não faltar no dia da prova... né? (tom irônico) 
Alunos ((comentários)) 
Prof é isso aí daí é só isso... eu só tô avisando... não falta que o bicho vai pegar 
       [ 
Aluno       professora...professora... professora... 

professora. 
Prof oi 
Aluno então não vai fazer diferença entre faltar na prova se a senhora vai (   )  
Prof um zero sempre pesa... muito bem... décima primeira... durante a aula de 

português você deve estar envolvido só com o ma-te-ri-al só com o material 
necessário para a aula... por-tanto... não faça lição... trabalho de outras 
matérias.... e nem leia ou folheie jor-na-is... re-vis-tas ou similares... pois isso 
será considerado DES-res-pei-to com o professor... eu disse pra vocês que não 
pode trazer jornal ou revista? 

Aluna não  
Prof não é que não pode trazer... você pode trazer... você só não pode na hora da 

explicação da matéria e na hora de estar prestando atenção ou de estar fazendo 
a  lição... em vez de estar prestando atenção e estar fazendo a lição... ficar 
lendo jornal e revista... acabou sua liÇÃO acabou a explicaÇÃO? você pode 
fazer o que você quiser... leia a revista que você quiser. 

Prof.1 quem sabe um dia eu tenha uma::... uma sala dessa... boa noite... 
Alunos ((risos)) 



153 

 

Prof.1  minha querida... deixa eu te falar... tem como você me emprestar o ventilador? 
Prof não::: ele não está aqui... nem a TV... nem o rádio...  
Prof.1 (   ) não deixou de novo a chave... (   ) de passar para o pessoal 
Prof você agendou? 
Prof.1 tá... tá agendado... mas (   ) 
         [ 
Prof         se tivesse aqui... vê 
Prof.1 não... tá a chave do:: 
Prof. se lembra aquele mico (   ) que aconteceu comigo? eu (   ) as chaves (   ) 

((barulho)) onde é que nós estávamos mesmo? ah:: décima segunda e 
importantíssima... tudo fica mais fácil e qualquer problema pode ser resolvido 
se houver respeito e (democracia)... essa é importan::te... a gente não pode 
chegar a (   ) aGOra... (cria-se) regras... (   ) vai se adequando às necessidades... 
agora... preste atenção aqui... hoje... hoje... hoje... hoje... TOdos vocês estão 
com (   ) integração de vocês hoje? 

Alunos dez 
Prof. aqui tem cinco pontos e eu não vou tirar ponto nenhum... (   ) um dia em que 

vocês estão muito tagarelas ((barulho no trânsito))... nós temos dez aulas por 
(semana)... é facinho chegar aos (   ) né? bem facinho... aí depois... conversa e 
desrespeito... dois ponto... já expliquei ontem pra vocês que antes de eu matar (   
) gritar... (   ) você vai estar sendo avisado (   )... falta de material... três 
pontos... cader:::no... e começa a partir de amanhã... a partir de amanhã é a 
contagem... tá? ((barulho))... aí vocês têm a porcentagem de pontos... de tanto a 
tanto... ((alguns alunos começam a chegar depois do sinal para a segunda aula)) 
((muito barulho)) ((conversas entre os alunos e com a professora)) QUEm 
chegou agora pra segunda aula? Levanta a mão... um... dois... três... quatro... 
cinco... seis... tá? é prá vocês que estão chegando agora... eu acabei de ler e 
explicar as nossas regrinhas que ontem a gente converSO::u... ((barulho)) 
((professora fala individualmente com um aluno que se aproxima dela e 
pergunta algo))... sexta-feira é balada... depois das onze (   ) se começar a faltar 
na sexta é prova na sexta... todo mundo que chegou atrasado já (   ) já?... 
ótimo... quem cala consente...  silêncio 

  ((barulho no corredor)) 
Aluno professora? 
Prof oi? 
Aluno você costuma dar sarau também? 
Prof. não... sarau (   ) 
Aluno não vai ter alguma coisa (   ) 
Prof... quem mais chegou na segunda aula? ((comentários)) ((toca o sinal)) mais 

alguém chegou na segunda aula? esTAmos entenDIdos? hein? tá vendo isso 
daqui óh::? cada um de vocês vai ter uma ficha dessa que vai ficar comigo na 
pasta preta... 

Aluno ficha? 
Prof. ficha individuAL... é aqui que eu vou estar anotando as pontuações... se sua 

folhinha estiver branquinha assim no final do semestre.... tá linda (   ) 
Aluno professora? 
Prof oi   
Aluna (   ) 
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Prof é a mesma coisa que está escrito na de vocês... só que tem a::: os dias da do 
(diálogo)... tá? 

Aluna ah tá... 
Prof é a mesma coisa (  ) 
Aluno (  ) 
Professora  ah::? 
Aluno mandaram perguntar se a senhora trabalha na CET 
Prof CET? por quê na CET? por quê? 
Aluno porque a senhora só pensa em infração ((risos)) 
Aluno (  ) os pontos 
Prof. não... eu não trabalho aí não... não... mais eu não vou ser sacana que nem/ que 

nem os ma/ marronzinhos não... viu.? tô esperando uma multa... num dia de 
chuva o danado... se se esconde... trânsito um horror... (acabo) no meio da faixa 
de pedestre... até o dia vinte e pouco eu recebo... primeira multa da minha vida 
((imitando choro)) 

Aluno professora... eu pago essa multa pra senhora se a senhora me passar de ano 
Prof. ah-ah:: (   ) passar de ano de graça... como você vai pagar? 
Aluno (   ) 
Prof. menininhos e menininhas... vamos aos textos 
Alunos já? 
Prof já... eu falei que não ia dar aula ontem... hoje eu... 
Alunos (   ) nos conhecendo 
Prof. ah:: vocês tem um semestre inteiro pra se conhecer.... você tem o intervalo 

inte::iro (   ) 
Aluno eu sou tímido 
Aluna (   ) no intervalo 
Alunos ((comentários)) 
Prof a::h então é porque não estão querendo se conhecer... 
Aluna não... é pouco... 
Prof. se quisessem se conhecer vocês se procurariam no intervalo... 
Alunos ((reclamos)) 
Prof. (   ) 
Alunos (   ) 
 ((um aluno assobia)) 
Aluno oh::: professora o que é isso aqui? 
Prof eu não SEI 
Aluno professoRÁ? Professora? ((barulho no trânsito)) 
Prof (   ) quem não tava aqui ontem ficou sabendo (   ) todo dia 
Aluno todo dia? 
Prof. to-do DIa...  
Alunos nossa (  ) ((risos)) 
Prof  é:: é uma liçãozinha BÁ::sica... é nós vamos ter mu::ito tempo 
Aluna (   ) 
Prof (   ) ((barulho)) ((várias vozes))... quem é que não estava ONtem aqui? 
Aluna eu 
Aluno eu 
Alunos (   ) 
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Prof. vocês viram que aqui aí em baixo tem um quadrinho? nesse quadri::nho... é o 
quadrinho de PON::tos... da pontuação... Hoje... todos vocês têm QUAnto de 
integração? 

Alunos DE::::Z 
Prof. só vai depender de vocês continuarem tendo DEZ até... JUlho 
Aluno legal... 
Prof e aí então as coisas que vocês deverão fazer ou não (   ) pra poder continuar 

com essa (   ) tá? mesmo assim a pontuação... ela está bem bonitinha porque eu 
fiz de um a vinte e cinco correspondem a alguns números que na verdade é 
ma::is ou menos aquilo que vocês podem faltar... tá? àquilo que vocês são 
amparados por lei em faltar... tá? só que vocês sabem se vocês faltarem e 
perderem atividades... vocês também vão estar perdendo bastante coisa... não 
é? tem aquela no::ta que é das atividades... tem a nota de pontuação... a nota 
das atividades e a nota da avaliações... inclusive eu tinha tirado algumas coisas 
e tinha colocado (   ) vocês vão somando os PONtos... cada falta um PON::to... 
(    ) dois po:::ntos  

  [ 
Aluna  o professora 
Prof. e quando não tem o material... trê:::s PONtos 
Aluno       (   ) 
Prof. aí vai somando e chega lá (  ) nos pontos... tá bom?... essa folhinha aqui... cada 

um de vocês vai ter a sua... uma ficha individual... por-que quando tiver algum 
problema eu vou estar anotando aqui  

          [ 
Aluno          (   ) 
Prof. paciência (   ) traição...tá ? ó:: ultrapassou o limite eu vou te avisar... avisar... 

avisar... até o dia que você vai saber que você (   ) tá? éh:: quem vai pegar a 
apostila comigo... aqueles que não vão pegar emprestado do colega?  

Aluno eu faço professora também... quem quiser comprar comigo já pode pedir 
Prof eh::: o que que é isso? 
Aluno é mais barato  
Prof tá bom... só que pra isso você vai ter que ter a matriz e a matriz você vai  

esperar então quem comprar uma e te emprestar 
           [  
Aluno           não... a senhora passa pra mim (   ) 
           [ 
Prof                      é lógico que 

não ((risos)) é lógico que NÃO... isso é velho... né? quem for comprar (   ) pra 
mim pra eu ter uma idéia de quantas apostilas são ((barulho)) 

Aluno quanto custa a da senhora? 
Prof sete reais  
Alunos (   ) 
Prof sete reais 
Prof. bem... hoje nós vamos comeÇAR a o aquecimento do nosso curso... é light... 

be::m light... vou dar uma folhinha pra vocês onde estão alguns textos que a 
gente vai lembrar os tipos de composição ou os tipos de redação ((alunos 
conversando)) a NArraÇÃO... a descriÇÃO e a? qual é a outra que falta? DIs-
ser-ta-ção... todos assinaram? todos? (   ) 
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Aluno (   ) 
Prof o quê? a apostila? assim que eu mandar fazer eu aviso.... tá? o::: o lado: correto 

da gente começar a ler a apostila é onde está o NÚ-mero 
Aluno isso daqui é nosso? 
Prof. não... é seu agora... na hora da aula 
Aluno olha só... 
Aluno (   ) encaderneção::: perfeita 
Prof. o que que é isso? vocês tem algu:ma... 
      [  
Aluno      (   ) que a gente trabalha 
Prof onde é que vocês trabalham? 
Aluno em Santo André... (   ) emprestou a máquina lá 
Prof bo:m tá bem (suspeito) ((risos)) 
Aluno (   ) 
Prof a é? 
Aluno (   )  
Prof (   ) faça a sua propaganda 
Aluno quanto a senhora tá cobrando professora? 
Prof sete 
Aluno  oh... pra vocês (   ) 
Aluno a senhora tá cobrando sete? 
Prof é 
Aluno  então tá bom (   ) 
Alunos (   ) 
Aluno (   ) 
Prof é meu tio avô é são paulino 
Aluno o professora  
Prof. (  ) técnico do São Paulo ((discussão sobre futebol))... (   ) quando se faz 

comentário a respeito do que aconteceu... tá? cada um não vai estar defendendo 
seu ponto de vista...  se foi correto... se não foi correto... por que foi correto? 

Aluno ((barulho)) palhaçada... foi palhaçada (   )  
Prof ainda (que foi) palhaçada (é necessário convencer) porque que foi palhaçada 

certo? (   ) argumen/ 
Aluno argumentação 
Prof. nesse texto que não precisa ser escrito (   ) a disser-tação... tá? então nós vamos 

ficar o tempo todo fazendo de-scri-ÇÃO.. narraÇÃO... dis-ssertaÇÃO e não 
precisa estar escrito... tudo o que a gente fala é texto... tudo o que a gente vê é 
texto... uma fotografia é um texto...  

Aluno por que professora? 
   [ 
Prof              mas isso é um papo pra uma o::utra aula... é uma outra aula 
        [ 
Aluno        fiquei curioso agora 
Prof ficou curioso? ótimo (   ) mas vamos voltar ao nosso texto escrito 
Aluno (   ) 
Prof. o trabalho de vocês vai ser ouvir... ler e responder... tá? (   ) eu vou estar lendo 

os textos e vocês vão (responder) o que é que vai predominar em cada um 
deles... se a narraÇÃO... se é descriÇÃO... se é dissertação... e POR quê? tá? 
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Alunos (   ) 
Prof olha... tem aquela nota que é dada na minha observação:: 
         [ 
Aluno         (   ) 
Prof aquela ali sabe quando a gente dá uma... sabe aquele dois lá... aquele item dois 

lá (   ) sabe o item dois lá (   ) o dia que você ganhar essa nota ela vai (   ) e não 
só por causa disso mas você já está chamando atenção pra uma coisa (   ) você 
não acha? 

Aluno oh... concordo... dá dois (   ) quatro 
Prof. oh então (   ) dois 
Aluno (   ) já dois já professora?  
Prof NÃ:::O ((risos)) ((professora lê o primeiro texto)) 
Alunos DES-cri-ção 
Prof. descrição é o QUE pre-va-lece... a gente vai lendo o parágrafo e vai 

imaginando como é esse Frederico Pa-ciência... ele é uma pessoa mui-to 
leGAL né? vamos lá... dois... alguma dúvida aí... alguém tem alguma dúvida 
do que é texto descritivo? não? hein (   )?  

Aluno (   ) 
Prof entendeu (   ) dois ((professora lê o segundo texto))  
Alunos narrativo 
Prof mu:-:ito bem... mas... tem mais alguma coisa aí... não tem não? 
Alunos (   ) 
Prof vocês vêm o texto tem todo um (  ) narrativo que o autor quer nos contar nesse 

quadro não é? (   ) mais ele quis se valer também de uma pequena descrição de 
quem é esse cidadão que ganhou o ( )... tá? então o texto ele é 
predominantemente narrativo mas com alguns elementos des-critivos... Ó-
timo... três ((professora lê o terceiro texto)) 

Alunos dissertação 
Prof dis-ser-TA-ção... alguma dúvida aqui nesse texto de dissertação que ele está é:: 

desenvolvendo a sua idéia... tentando passar a idéia dele... tentando nos 
convencer? 

Alunos (   ) 
Prof de que essa ah:::  
   [ 
Aluna   (   ) 
Prof tudo isso... ele está tentando nos convencer... não nos convencer... a idéia dele 

é de que os votos nulos e o protesto do artista plástico (  ) eles têm algo em 
comum que é a desilusão... tá? da política... dos políticos  

Alunos (   ) 
Prof (   ) a mortalidade infantil... ela tem o quê? um descaso dos políticos em 

resolver (   ) essas crianças morrem (  ) o número de crianças mortas chegam 
chega... né? até a chocar a gente (  ) o que são essas nuvens? a bomba de 
Hiroshima e Nagasaki (   ) certo? vamos lá para o quarto ((a professora lê o 
quarto texto)) 

Alunos (   ) 
Prof (   ) título... ((barulho)) 
Aluno (   ) 
Prof (   ) 
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Aluno (   ) 
Prof e então? 
Alunos (   ) 
Aluno descrição 
Prof descrição do quê? 
Aluno dissertação 
Prof dissertação 
Aluno por quê? 
Prof por quê? era isso que eu ia te perguntar 
Aluno (   ) a:: 
Prof a posição do es do escritor... e posição do escritor é que lançar um anúncio  

seria o quê? (  ) é um romance (  ) nesse trechinho (  ) a respeito da do funÇÃO 
de uma das funções (  ) é mostrar para (   ) a realidade... mesmo que seja 
através de ficção através de um romance... são idéi/são histórias ficcionais não 
são reais... mas que estão mostrando a realidade... né? estão mostrando (  ) 
conformismo da denúncia da e:: do social das injustiças sociais que estava 
acontecendo a exploração dos poderosos... né? (  ) em relação aos 
trabalhadores... ok?...  (  ) denúncia da injustiças sociais... demonstrar não só a 
a:: os romances eles marcam também (  ) a forma que as pessoas eram 
manipuladas (  ) ((barulho)) nesse trechinho pequenininho que está aí (  ) ((lê 
um pedaço do texto)) está usando a literatura tam-BÉM pra abrir os olhos dos 
seus leitores... chamar atenção não só para o texto que ele está escrevendo... a 
história que ele está contando... mas também pra aquela realidade (  ) alguma 
dúvida quanto a esse texto ser dissertativo? por-QUÊ ele é dissertativo? (  ) 
quem quer ler o cinco... hein? Ele é tão grandão... 

Aluno eu professora... deixa eu ler? 
Prof leia ((aluno lê o quinto texto)) 
Alunos   dissertação 
Aluno trans... é trans... alguma coisa assim.... transcrevendo 
Prof transcrevendo? O que que é isso? 
Aluno tá aqui ó:: (   ) 
Alunos ((risos)) 
Prof (   ) isso era pra você estar fazendo  
      [ 
Aluno      (   ) 
      [ 
Prof.      se o exercício não fosse orAL 
Alunos ((risos)) 
Prof. quem acha que é? 
   [ 
Aluna   dissertação 
Prof. quem acha que é dissertação? Por quê?  
Aluna  (   ) 
Aluno acho que é descrição... é descrição... por quê? quer que eu mostre no texto? 
Prof. ah:: 
Aluno ((aluno lê uma parte do texto))  
Alunos (   ) 
Aluno é lógico 
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Prof. (   ) foram o quê? perseguidos... o que prevalece aqui é a narração 
Aluno tá vendo? falei pra você que é... você não quis acreditar oh 
Prof. E:U não acreditei? 
Aluno é lógico... (briguei) aqui com você 
Prof. (  ) ((professora lê uma parte do quinto texto)) tá contando história... (  ) 

indígena... de como foi a relação dos primeiros indígenas... né? daqueles que 
foram os primeiros habitantes  (   ) o seis quem vai ler o seis? 

Aluno professora eu quero ler grande 
Prof. o grande?. .. você quer ler o (   ) 
     [ 
Aluno       quero ler o dez o dez... depois  (  ) quero ler o dez 
Prof. tá bom...  ninguém vai ler o seis? 
Aluno tem que fazer uma média... sou ruim de português (   ) 
Prof. então tá bom ((professora lê o sexto texto) 
Alunos (   ) 
Prof. (tá aí assim) bem escancarado? a descrição... né? aí não tem dúvida... o que foi 

qual é mesmo o comentário que você fez? 
Aluno (   ) 
Prof. ei:: não estou entendendo nada (   ) 
Aluno (   ) 
Prof. tá vendo o nome do autor aí? 
Aluno Vidas Secas? 
Alunos (   ) 
Prof. ele foi transformado em filme também... tá? Vidas Secas... na verdade... foi 

primeira vez publicada nos jornais... tá? em forma de con:tos... Graciliano 
Ramos fez isso porque ele estava precisando de dinheiro... era uma forma de 
ele ganhar dinheiro (   ) ele escreveu esses contos... e ele... tanto é que em cada 
capítulo de Vidas Secas... né? depois foi transformado em romance ele tem 
início... meio e fim... só que depois ele percebeu que aqueles contos... eles 
poderiam ser reunidos de uma forma que fosse uma narrativa... né? uma 
narrativa (   ) 

((final da observação/gravação)) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3ª aula -  dia 21/03/05 – 2ª feira – 3º L – das 19h10 às 20h50 
Presença: 30 alunos 
 
((Professora fazendo a chamada no início da aula)) 
Prof.  ((Wellington cantando a música do Coríntians)) Wellingto::n? 
Aluno  rapidinho professora 
Prof.  que rapidinho cara... TOdo DIa? ((barulho dos alunos entrando em sala)) 
Prof.  Eduardo 
Aluno  aqui 
Prof  Elisabeth  ((professora continua chamando os nomes)) 
Prof.   GabriEle 
Aluna  eu 
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Prof.   você também tirou umas férias? 
Aluna professora (a estrada) toda parada... comé que eu ia chegar aqui? (a estrada) 

toda parada... 
Prof.   desde a hora da chuva, cê tava trabalhando? 
Aluna   eu trabalho lá no Jabaquara 

((barulho – todos falando)) 
Aluno   (...) ela não tem carro 
Aluna  ninguém merece 
Prof.  (   ) 
Aluno  justiça professora 
Prof.  justiça (   )  
Aluno  estava tomando água professora 
Prof.  estava tomando água... acabou a aula e você não voltou da água 
Aluno  (   ) 
Prof.  Gesiane 
Aluna  aqui  ((professora continua fazendo a chamada)) 
  ((aluno canta a música do Coríntians, todos falam durante a chamada)) 
prof.  vocês dois... fora 
aluno  tá brava professora... tá brava professora 
  ((continuação da chamada, do barulho e das conversas paralelas)) 
prof.1  oi queRI::dos... X ((nome da professora))... posso dar um recadinho pra eles? 
Prof.  pode 
Prof.1  oitenta centavos a apostila...  
Alunos  (   ) 
Prof.1  vamos lá... vamos lá... 
Prof.  aGOra? (   ) 
Prof.1  é rapidinho... rapidinho 
Prof.  não... não vou dar (   ) 
Aluno  professora 
Prof.1  ((professor recolhe o dinheiro de alguns alunos e anota os nomes na lista)) 
  ((professora parada esperando os alunos ficarem quietos; os alunos do fundo 
  estavam cantando a música do Palmeiras)) 
Aluno 1 (...) o psora a sra é palmeirense? (   ) 
Prof.  vamos combinar uma COISA? faltando DEZ minutos pra terminar a AU-LA 

vocês falam tudo o que (   )cês quiserem sobre o palmeiras, mas SÓ::: depois... 
agora é proibido falar de futebol 

Aluno  certo 
Prof.  CERTO? 
Prof.  peguem a apostila de vocês e abram...  
Alunos  ((conversas)) 
Prof.  na página quatro, meus queridos... O  MO-DER-NIS-MO... hoje nós vamos ver 

o modernismo (   ) e eu quero vocês com a boca BE::M fechada... entenderam? 
TO-DOS ((comentários)) primeiro nós vamos ler o tex::to e assim que for 
necessário eu vou explicando as coisas pra (vocês)  ((o aluno Wellington estava 
conversando)) OH:::: Wellington? AQUI... ((professora aponta para uma 
cadeira perto dela)) 

Wellington  tem que levar caderno? ((Wellington pergunta enquanto muda de lugar)) 
Prof.  não... não precisa 
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Aluno  ah… pára mano 
Prof.  chi:: 
Aluno  ah:: 
Prof.  (   ) o modernis-mo... pá:-gina quatro... vejam bem... nós falamos nas aulas 

passadas (sobre) o pré-modernis:mo no Bra-sil... agora nós vamos falar sobre o 
Modernismo na Europa pra poder entender o que que foi o Modernismo na 
Europa e aquilo que ele vai influenciar o modernismo NO Bra-sil... CERto?  

 ((professora interrompe a explicação da matéria para falar sobre a data da 
prova)) 

Prof. éh::: depois não se esqueçam que tem uma coisinha escrita na lousa lá::... tá::? 
vamos falar da prova (   ) eu vou dar a prova NA segunda com es-sa maté-ria 
tam-bém... Certo? (está) marcadinho aí...  

 ((alunos não fazem comentário; professora lê um texto do livro)) vocês sabem 
o que significa (pérola) em pó? é simples... é bem parecido com o nome...  

aluna (    ) 
prof. (    ) o que que é essa (pérola) em pó? vocês já ouviram falar nesse termo... já 

ouviram em outras aulas... em história... (   ) é uma época em que você tem (   ) 
esse desenvolvimento (   ) dinhe:iro em muito desenvolvimento em muita 
(frescura) também a gente está se referindo à burguesia... às cla:sses socia:is 
mais altas... a gente não está se referindo ao povo... tá? então a Europa teve 
realmente um período de gra:nde desenvolvimento tecnológico e muita é:: 
desenvolvimento também da cultura... da das relações sociais das fe:stas das de 
tudo o que é bom... né? todas as as coisas boas... os prazeres que a vida pode 
oferecer... mas os prazeres que a vida pode oferecer para aqueles que podem 
pa-gar... ok? vamos continuar aqui... ((professora continua a leitura do texto)) 
“esse período foi o de mais notável crescimento econômico da história devido a 
grande expansão industrial e tecnológica... a eletricidade... o óleo e o petróleo 
como fontes de energia... a invenção do automóvel... do (   ) o telefone... a 
máquina de escrever... o gravador... o cinematógrafo que nada mais é do que o 
ciNEma...  e o telégrafo... a consolidação do jornalismo e da propaganda 
representam algumas das conquistas desse momento... no início do século 
vinte... final do século dezenove... início do século vinte na Europa... a 
industrialização foi acompanhada de um grande aumento da população 
urbana... em 1900 já havia onze metrópoles com mais de um milhão de 
habitantes dentre elas Londres... Paris... Nova Iorque e Berlim... política e 
economicamente era a Europa que dominava o mundo... as mudanças trazidas 
pela indústria causaram grandes transformações sociais... a sociedade (   ) era 
agora bastante hí-bri-da”... 

aluna o que é isso? 
prof. híbrida? que é misturada... que tem vá:rias é::: clas-ses... deixa eu continuar... 

((professora continua a leitura do texto, de um livro)) então é aí que está essa 
hibridez... vamos dizer assim né? por que que ela é híbrida?... não é Uma só 
classe social SÖ... são mais classes sociais que têm influências na sociedade 
né... umas poderosas de (  ) né? as poderosas elites e O::utras (   ) é a 
burguesi::a não é (   ) o grande denominador comum é a riqueza, entretanto, 
((continua a leitura do texto)) isso daí é muito fácil da gente entender... toda 
vez que há um desenvolvimento tecnológico... que a ciê::ncia alcança que 
invenções são criadas para benefício dos Homens... né? dos seres humanos... 
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logicamente que não são todos que têm acesso a essas conquistas... tá? e a dese/ 
desigualdade vai aumentando portanto vai aumentando cada vez mais e quem é 
pobre não vai conseguir... quem é rico já tinha muito e agora vai ter muito 
mais... então... as desigualdades sociais vão aumentando e aí ta::mbÉM uma 
insatisfação daqueles que não têm condições... principalmente porque o 
desenvolvimento tecnológico leva a quê.. especificamente?... (fica) muito claro 
isso... quando se inventou o robô pra trabalhar nas fábricas... o que aconteceu 
com os homens? 

Aluna (   ) desempregados 
Prof. desemprego... então a todo desenvolvimento tecnológico corresponde à mão-

de-obra que pode ser? 
Aluna descartada 
Prof. descartada... e aí a gente vai ver surgir uma revolta controlada... tá? o a a a o 

socialismo que a gente já morre (   ) na metade do século dezenove a gente vai 
ver chegar ao século vinte e chegar ao poder com o quê? com a revoluÇÃO 
russa em mil... novecentos e dezessete... tá? vamos continuar? ((continua a 
leitura do texto)) vejam bem... até hoje toda vez que a gente vai estudar um 
período literário a gente sempre associa ele com um contexto histórico... certo? 
social e histórico... não é assim? desde que a gente começou a estudar 
Literatura Portuguesa (   ) 

Prof. Ja-mi-LE... não dá pra você deixar pra conversar mais tarde... por favor? 
Aluna ela me perguntou um negócio... só fui responder professora  
Prof. esse negócio é a respeito da aula?  
aluna é  
Prof. e por que que ela não perguntou pra mim? 
Aluna  porque ela achou melhor perguntar pra mim ((rindo)) 
Prof. então óh... toda dúvida (   ) a respeito da aula é comigo... ok? 
       [ 
Alunos         (   ) 
Prof.  (...) vocês não estão fazendo exercícios (....) qual era mesmo a sua dúvida? 

((dirigindo-se à aluna que conversava com Jamile)) 
Aluna  (nada psora) 
Prof. nada... né? só ela podia responder... MUi:to bem... o contexto... né... que eu 

estava falando (   ) período literário associado a um contexto histó:rico  e 
social... isso não é diferente do modernismo... por quÊ? o que vai acontecer nas 
ar-tes... não só na (   ) mas nas artes de um MOdo geral aGOra no início do 
século dezenove (   ) no início do século vinte é justamente isso e o artis-ta ele 
é sempre uma pessoa que está a frente de seu tempo... ele capta as 
transformações da sociedade mais rápido e de uma maneira muito mais 
urgente... né? mais forte do que as pessoas comuns... nós mortais... reles 
mortais... né? trabalhadores... eles percebem isso eles preSSENtem isso... então 
o que é que vai acontecer? por causa desse período primeiro de uma 
sociedade... de uma elite cada vez mais rica que não sabe nem como gastar o 
seu dinheiro... né? (vive) de superficialidades nós vamos ter também uma ah:: 
uma instabilidade (   ) que vai gerar uma primeira guerra mundial... mil... 
novecentos e dezessete a mil... novecentos e dezoito vai devastar a Europa... 
nunca em nenhum momento a humanidade tinha visto uma guerra... um 
conflito armado de tão grandes proporções e isso assusta as pessoas... não é? a:: 
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a a possibilidade de eu viver hoje e não viver no momento seguinte e 
amanhecer morto faz com que eu queira é a viver a vida intensamente enquanto 
eu estiver vivo ou seja... os meus valores é:::... filosóficos... religiosos... é::: 
sociais as relações sociais todas elas são afetadas... né? ah... o mundo vinha 
num processo de crescimento e a sociedade vinha num processo de crescimento 
relativamente (   ) final do século dezenove início do século vinte (   ) um 
público lógico no meio de todas as crenças... né? anteriores não sofreram abalo 
forte... e como é que o artista vai representar isso? bem é um momento de 
insatisfação... é um momento de dúvida é um momento de ansiedade então eles 
vão expressar a arte... na arte a forma como eles estão enxergando o mundo... 
um mundo que está se desfazendo... um mundo que deixou de ser aquela coisa 
certinha... previsível... pra ser algo que agora a gente não sabe (   ) e é esse os 
movimentos que a gente tem no modernismo e esse movimento modernismo 
ele teve como mola propulsora uma coisa chamada vanguardas européias... 
vanguarda vem do francês (  ) são aqueles que nas guerras são os primeiros a 
avançar... né? os soldados (   ) chamados buchas de canhão aqueles que vão na 
frente aBRINdo a a abrindo mesmo o caminho para pra que o exército... né? 
pra que as outras tropas venham atrás e (   ) e de certa forma esses (   ) eles 
foram isso mesmo... né? eles se colocaram em uma posição a-gre-ssi-va em 
relação à sociedade... agressiva em relação à arte tradicional... buscando a o o 
desmantelamento de toda e qualquer arte tradicional... quando eu estou falando 
em arte estou falando da música... da pintura... da escultura... da arquitetura... (   
) da literatura... tá? e todas as formas de arte... tá? essas vão ser as (   ) não 
foram mu::itas (   ) só que aquelas que mais nos interessam que mais têm 
continuado... né? por algum tempo foram mais marcantes são as que a gente 
vai continuar conversando sobre elas... voltando ao texto agora ((continua a 
leitura do texto)) instabilidade... não é? o que que é algo instável? algo que 
você não POde (   ) você não sabe o que vai ser no dia seguinte em todos os 
níveis e a fragmentação o que que é FRAgmentação? 

Aluno (   ) 
Prof. o que que é algo fragmentado? algo que está em pedaços... o homem agora ele 

é um uma coiSI::nha dentro do eixo da sociedade ele faz parte desse eixo ele 
vai é:: ser uma coisinha mínima aí o homem vai se tornar não mais pro social... 
mas para o indivíduo (   ) vai querer se satisfazer a si mesmo... ele vai 
PERceber que ele é apenas um dentre vários... ele não se vê mais como (   ) 
como indivíduo (   ) isso significa a destruição da crença em grandes (   ) 
((professora continua a leitura do texto)) né?... NAda mais É COmo era antes... 
né? nada muitas (   ) nada será como antes (   ) isso gera a instabilidade... uma 
NOva forma de expressar esse mundo é necessário o interesse agora recai sobre 
a parte... o fragmento... não mais sobre o todo porque o todo ((continua a 
leitura do texto)) agora eu vou apagar a luz ((tô morrendo de calor)) e nós 
vamos ver mais ou menos isso que está na apostila de vocês tá? na trans-pa-
rência...  

Aluno (vai queimar) 
Prof. por quê? você jogou alguma macumba aqui nesse negócio? (  ) nada é 

impossível de acontecer ((barulho enquanto a professora liga o retroprojetor)) 
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 ((alguns alunos estavam reproduzindo as apostilas compradas da professora, 
vendendo-as por um preço melhor; professora tira a apostila de uma aluna que 
a estava recebendo do aluno “vendedor” naquele momento e a guarda)) 

Aluno dá::::: ((falando para a profesora)) 
Prof.  seu safA::do... depois eu quero ver como é que ficou esse  negócio...  
Alunos  (   ) 
Prof. é né? ...agora que que eu faço com tudo aquilo que eles encomendaram e não 

pagaram? (seus vagabundos)    
        [  
Aluno        (tá na mão...) 
Prof. vou ter prejuízo? tá vendendo por quanto? 
Aluno dez real ((risos)) 
Prof. Ei... a-g-o-ra NÃO ((dizendo para que o aluno não entregasse a apostila na 

quela hora))     
Aluno  péra aí psora (   ) vou devolver pra menina ali 
 [ 
Aluno agora não ((imitando a professora))   
Prof. ah... deixa eu ver (quem é a traidora) 
Aluno não tem nome ainda 
Prof. ah:::: 
Aluno  é tudo bem bolado psora 
Prof. ah:: ((puxando a apostila para si)) está confiscada até segunda ordem 
                [  
Aluno                ah psora  
Prof. vai sentar 
Aluno dá uma apostila aí 
Aluno  dou até duas pra ela... ó lá a menina está com duas 
Aluno vende uma aí  
Prof. (   ) vai sentar... vai 
Aluno a senhora não vai saber quem é ((tom de deboche)) 
Prof. (   ) mas que foi uma traição o que vocês fizeram foi... porque não deviam ter                      
 encomendado 
 [ 
Aluno ah? 
Prof. não deviam ter encomendado 
Aluno (a gente tem que) ganhar o dinheiro da gente... né? 
Aluno (    ) 
Aluno ei professora...  professora... tem que garantir o leitinho das crianças... né? 

professora  
           [ 
Prof.           o problema é 

quando vocês encomendam eu faço uma posição de quantos e sempre faço a 
mais... o aluno sempre pede mais... entendeu? (   ) vamos lá continuando 
então... o que que as vanguardas têm EM comum? todas as vanguardas? 
pessoalzinho da segunda aula... proibido converSAR... da primeira também... 

Aluno professora... esse negócio aí está cheio de bicho ((referindo-se aos siris que 
estavam no vidro do retroprojetor... devido ao calor e cujas sobras refletiam na 
parede)) 
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Prof ah::: que bom... só você viu... ninguém tinha percebido... 
Aluno (   ) ((risos)) 
Prof eu já cometi um assassinato ((referindo-se a ter matado um dos insetos)) 
Alunos (   ) 
Aluna ih::: está na menopausa 
Aluno (   ) 
Aluno está passando mal 
Prof é::: sabe-se lá o que aconteceu... deixa ele pra lá... enTÃO o que que as 

vanguardas têm em comum... todas elas?  
                [  
Aluno                                                           (   ) professora  
Prof. desorganização pro-po-sital da (   ) 
               [  
Aluno               professora 
Prof. e em especial da arte (   ) oh CA-RA... não pode encher o saco não 
Aluno não vou encher o saco não professora... vou embora ((aluno sai da sala de 

aula)) 
Prof. áh::: ... o que que é essa desorganização proposital da cultura (   ) a arte tinha 

que (   ) tradicional agora não vai (   ) então eles queriam derrubar... acabar com 
essa arte... acabar com o mal dessa arte... (   ) já era... passadista (   ) eu vou 
mostrar a arte que eles vão trazer (   ) deformação proposital ((professora lê o 
texto)) as vanguardas vão fazer exatamente o contrário... vão DE-for-mar essa 
realidade formando-a em alguns em algumas ocasiões mais feita do que ela já 
é... né? e ((leitura do texto)) 

Alunos solta ele professora... solta ele... deixa ((referindo-se aos siris que invadiam o 
vidro do retroprojetor)) 

Aluno sem coração a senhora... hein... professora? ((referindo-se ao fato de a 
professora ter matado um siri)) 

Prof. TÄ... voltando lá... tirando os bichinhos... os bichinhos não fazem parte da aula 
((professora lê o texto)) agora me digam uma co:isa.. e:: onde é que a gente tem 
hoje em dia::... um acesso assim muito fácil atÉ::... essa integração das artes? 
(terceira dimensão::) a mú-si-ca::... hein? (isso não lembra vocês de nada?) 
não?  

Aluna fala (   )  
 [  
Prof. o computador gente... 
Aluno  eu falei... a internet 
 [ 
Aluna ele falou 
Prof. falou? 
Aluna falou  
Prof. por que você não falou ALto sem medo de ser feliz? 
Aluno  vergonha 
Prof. ah:: não tenha vergonha... ((barulho do trânsito)) o máximo que pode acontecer 

é eu falar... não é bem assim... vamos ver... essa é a pri-mei-ra van-guarda... aí 
vocês vão dizer assim... não tô lendo nada... tô enxergando nada ((tom de 
deboche... imitando os alunos)) nem eu... então vamos pra cá porque a gente 
consegue ler sim ... tá? ((referindo ao texto cubista que estava escrito na 
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vertical)) o que que vai acontecer na literatura... que características é a gente 
percebe na literatura cubista... ou seja... na vanguarda cubista que (bicho) que 
interfere na literatura... em especial na::: poesia? primeiro... o humor... quando 
a agente fala em humor a gente não está falando em humor gargalha:::da 
diversão::... nada disso... o humor que a gente dá aquele sorrizinho mais ou 
menos amarelo (   ) ele é visto como algo meio agressivo mais não tão 
agressivo assim... desmoralização... uma linguagem mais ou menos caótica 
((leitura do texto))... por quê? porque depois a gente toma contato com o 
cubismo... a gente percebe que o poeta... que o escritor que ele não vai colocar 
mais nada na folha de papel que não tenha um objetivo que não tenha um 
sentido... então... agora passa a fazer parte da poesia o papel... o tipo de letra 
que se usa... (   ) a forma como essas palavras estão colocadas no papel e a 
disposição gráfica dessas palavras... tudo isso tem um objetivo nesse sentido... 
então... além de eu LER a poesia eu tenho também que ver a poesia... fazer a 
leitura visual da poesia... tá? continuando ((continua a leitura do texto)) não 
preciso repetir a palavra todo mundo já sabe (a palavra)... por exemplo... Paula 
falTOU e Camila também... certo? Paula faltou e Camila também... certo? eu 
tenho aí duas orações... Paula faltou::  segunda oração?... e Camila também... 
mas aí vocês falam pra mim... mas duas orações? eu só tenho um verbo... qual 
é o verbo? faltou... por que que a segunda oração não tem verbo? precisa do 
verbo? 

Alunos não 
Prof. facilmente a gente sabe do que que se esta falando... a Carolina TAM-bém fal-

tou... isso é uma elipse... os cubistas vão levar isso ao estremo... eles não vão 
fazer elipse só dessas palavrinhas facilmente identificadas não... algumas 
elipses num texto cubista podem fazer com que você não entenda a droga do 
texto (   ) ler novamente até você ver o que é que está faltando (   ) tá... então o 
que é que vai exigir do leitor agora? uma  interação com a poesia... não é só o 
escritor... o poeta que faz o texto... você também tem que participar... tá? outra 
coisa... inversão de palavras... são os neologismos... mas vejam bem... esses 
neologismos essas invenções de palavras elas só vão ter sentido dentro do 
poema... fora do poema elas não existem... tá? ((lê o texto)) então vamos tentar 
(   ) GENte o nome dessa poesia está em francês... tá? é (CHÓ) é (CHO) essa 
poesia ela tem que ser lida na ver-ti-cal... a gente tá acostumado a ler na 
horizontal... essa poesia especificamente a gente tem que ler na vertical... 
VEjam que essa vertical é uma vertical bem inclinadinha não é? o que que isso 
lembra a gente? 

Aluno a chuva 
Prof. a chuva... então (confere)... o conteúdo da poesia... tá? está associada à forma 

da chuva... o nome o título da poesia (CHO) ali do lado tem um uma tradução 
literal (   ) tradução literal (   ) agora eu vou mostrar pra vocês (   ) eu vou 
mostrar pra vocês uma obra cubista... uma pinTUra cubista... quem já viu 
(isso)? 

Alunos eu 
Prof. isso muito bem... qual é o nome dessa (   ) hein? 
Aluno (    ) 
Prof. e quando você a viu não tinha alguma coisa escrita em baixo... né? 
Aluno.1 eu não lembro 
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Prof. é... essa pintura até já apareceu em um ENEM há alguns anos atrás... pra 
associar um texto de um poema de um escritor português com um (   ) quadro... 
esse quadro se chama GUER-ni-ca... tá? e é de Pablo Picasso... uma das mais 
famosas de Pablo Picasso... depois vocês vão fazer (   ) legal (   ) acho que 
vocês vão gostar e daí vocês vão ter mais informações sobre essa obra (   ) 

Aluno.1  ele morreu em que ano professora? 
Prof.  (   ) em mil... novecentos e setenta e três que ele morreu? 
Aluno.1 morreu novo  
Prof. setenta e três... em mil... novecentos e setenta e três que ele morreu 
Aluno (   ) 
Prof. é... morreu já be:::m (   )... gente olha pra essa pintura... tem alguma coisa 

inteira aqui? 
Alunos não 
Prof. a:: pintura cubista ela parte do princípio de que o pintor ele tem que representar 

a realidade sob TO-dos os ÂNgulos.. e pra ele representar a realidade sob todos 
os ângulos ele de-com-põe a figura... né? ele reparte essa figura... em vários 
ângulos usando as formas geométricas... tá? depois ele vai montando essa 
figura tentando mostrar o objeto representa::do... a figura representada sob 
todas as formas... todos os ângulos que a gente poderia enxergar essa figura... 
logicamente nós vamos ter figuras sobrepostas... uma parte sobreposta... posta 
por cima da OUtra... criando uma aparente anarquia... não é não? é ou não é? 
((ninguém respondeu)) O::-OI::::: eu perguntei... não é NÃO? 

Aluno.1  é 
 [ 
Aluno  o quê? 
Prof. perguntei se vocês concordam 
          [  
Aluno.1          é::: é anarquia professora        
Prof. ah:: tá::... então você pode me dizer onde é que está a anarquia ali?  
Aluno.1 está ali no meio ((risos)) 
Prof. o que é ali no meio... o que que tem LÁ no meio 
Aluno.1 um monte de tubo 
Prof. um monte de quÊ? 
Aluno.1 de tubo  
Prof. e eles representam o quê? 
Aluno (   ) 
Prof. o quÊ? 
Aluno.1 tá escuro 
Prof. ah... tá escuro... mas você está vendo algumas formas 
Aluno.2 tem uma vaca lá em cima 
Prof. tem uma vaca... estou vendo a vaca ... é um peDAço da vaca... o que mais? 
Aluno  (   ) 
Prof. olho... né? 
Aluno.3 tem um cara ali no chão com (   ) ((risos)) 
Prof. o que que representa essa (   )? 
Aluno.3 tem uma vaca ali oh... 
Prof. vocês sabem o que que representam essas figuras? 
Alunos (   ) 
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Prof. ah...ah é aquela figura espanhola 
Aluno.4 o que a vaca tem a ver com isso? 
Aluno arriba... arriba ((cantando)) 
Prof. ué... você já ouviu... você sabe muito bem que a vaca ou o BOi (...) na Espanha 

é um animal (   ) 
Aluno  tourada (   ) 
Prof. gente... por causa dessa guerra (   ) Pablo Picasso saiu da da da França da 

Espanha e nunca mais voltou à Espanha enquanto o FRAnco...  
               [ 
Aluno.3                          tenho um quadro 

desse cara aí psora 
Prof. mais É um quadro meu amor... esse é O quadro 
Aluno.3 eu TEnho um QUA-DRO 
PROF. qual quadro... como é o nome? 
Aluno.3 eu não sei ((todos riem)) 
Prof. um quadro do Picasso... você tem? ((tom irônico)) 
Aluno.3 ah-ah: (não) sei se é verdade::iro 
Prof. ah:: provavelmente não... né? ((tom irônico)) 
Aluno.3 por que não? 
Prof. querido... porque você não tem cacife pra ter um quadro do Picasso 
 ((todos riem))  
Aluna en-gra-ça-di-nho 
Aluno  traz o quadro pra eu averiguar aí (   ) 
              [  
Prof.              NInguém tem aqui GEnte 
Aluno traz o quadro pra eu averiguar se (...) 
Prof. (...) você você tem uma representação... não é nem uma cópia... é uma 

representação... 
Aluno é uma cópia...  
Aluno é uma réplica 
Prof. é uma representação (   ) ÓH... eu também tenho... aliás... nós temos aqui na 

parede um monte de quadro (   ) é representação...(   ) gente... deixa eu... que 
horas sã::o? 

Aluno sã::o oito e vinte 
Prof. oito e vinte... eu vou apresentar mais uma vanguarda pra vocês hoje e a outra 

fica pra amanhã... as outras... tá? 
Aluna (   ) 
Prof. ah:: ele está cansado... de quem é essa apostila? 
Aluno é minha... 
Prof. (   ) 
Aluno é minha   
Prof. (eu sei que) é de uma menina  
Aluno i:: é nada 
Prof. CLAro... tá cheio de morangui::nho 
Aluno e daí 
Prof. ah:: que menino (   ) ((risos de todos)).. gente eu estou esquecendo de uma 

coisa... vocês já viram na apostila de voCÊS... tem uma pintura aí? 
Aluno professora... o professora 
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Prof. oi 
Aluno (   ) 
Alunos (   ) 
Prof. a é? como é esse que está na apostila de vocês... o que está na apostila de vocês 

eu não estou achando   
Alunos (   _) 
Prof. olha esse que legalzinho ((conversas)) 
Aluno roubaram meu caderno 
Prof. é eu vou ficar devendo pra vocês esse (   ) na página cinco... lembra (   )? 
Prof.1 eu posso interromper (   ) 
Prof. pode 
Prof.1  boa noite meus queridos alunos 
Alunos boa noite... 
Prof.1 tudo bom com vocês? 
Alunos não 
Prof.1 não? que mal... ah que mal 
Alunos ((risos))  
Aluno ah é demais 
Prof.1 ô:: terceiro::: 
Alunos L 
Prof.1 L... (   ) ali atrás 
Alunos é::: 
Prof. é aqui também oh:: não esculacham não... 
Alunos (   ) 
Prof.1 hoje... nas duas últimas aulas vocês serão dispensados... 
Alunos ((entusiasmam-se)) 
Prof. não tem motivo pra festa gente 
Aluno lógico que tem 
Alunos (   ) 
Prof.  (   ) Ôh GEN-TE  
Prof.1 oh:: vamos fazer o seguinte... vocês NÃO serão dispensados... beleza? 
Aluno beleza 
Alunos não 
Prof.1 ah tá... posso concluir então? 
Aluno não 
Alunos pode 
Prof.1 (   )eu não coloquei nem a cabecinha e ele já está todo...  
Alunos ((risos)) olha... u::: 
Prof.1 então vocês serão dispensados serão dispensados por motivo de óbito do pai de 

uma das nossas funcionárias... então a-PÖ:::S o intervalo nós iremos abrir  o 
portão lá por onde vocês entram... bom descanso pra vocês hoje... amanhã e até 
quinta-feira... aula normal... 

Alunos (   ) ((barulhos)) 
Aluno professor... obrigado 
Prof.1 de nada querido (   ) corintiano não pode falar nada é só final do palmeiras... 
Alunos ((gritos)) 
Prof. que é isso? (   ) ((barulho)) ah? 
Aluno (   ) 
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Prof. é oito e vinte  
Aluno (   ) 
Prof. não... oito e vinte agora... 
Aluno (   ) 
Prof. não... é dez para as nove... 
Aluno fica pra próxima... 
Prof. o me-ni-nos e meninas ta-ga-re-las ((barulho)) 
Aluno aí... silêncio aí... deixa a professora terminar...  
Prof. JA-MI-LE de novo eu vou ter que chamar a sua atenção? 
Aluna o que que tem EU professora? ele ta falando tudo bom e eu tô falando tudo 

bem ((risos)) 
Aluno calma Jamile 
Aluna todo mundo conversa (   ) ((alunos imitam a voz de Jamile)) 
Aluno só não pode chorar::: 
Prof. continuando... olhem para a lousa... na transparência... (   ) olhem que 

interesssante ((professora lê um texto)) (  ) o que que ele represenTOU nesse 
poema? além do poema o poema além dele estar escrito (  ) também representa 
a forma como o homem estava andando... não é? 

Aluno (   ) 
Prof. oi... ah (não tem não?)... vocês continuam converSANDO é? 
Aluno (coloca pra fora professora) 
Prof. (ah... colocar pra fora é?) 
Aluna (é a Jamile) 
Prof. a Jamile não tem jeito 
Alunos ((risos)) 
Aluno no dia da prova eu tiro nota ba:::ixa... aí (   ) ((risos)) 
Prof. ah::: pobre menino(   )... gente é esse que está na apostila de vocês... (   ) 
Aluno esse que está na minha apostila 
Aluno eu li (  )hoje pra vocês  
Aluno esse que está na minha apostila 
Prof. bem... aqueles que compraram a apostila comi::go... eu (  ) papelzinho pra 

colocar pra ficar mais fácil 
Aluno eu não tenho professora....  
Aluno eu também não tenho não professora 
Aluna eu também não tenho 
Prof. quem faltou sexta-feira vai esperar 
Alunos  ((reclamos)) 
Aluno eu faltei por motivo de trânsito ((barulho)) 
Prof. (   ) bem... posso falar? 
Alunos podem 
Prof. (   ) 
Aluna  professora 
Aluno oh professora (a barata) 
Prof. ah... é um assunto meio estranho aí... (   ) vocês adoram pagar mico... 
Aluno eu também acho hein...professora 
Prof. se vocês ficarem quietos depois eu conto... (   ) bom o poema... exata... vocês 

perceberam alguma coisa estranha no título e a primeira FRAse do poema? 
ah... mais... e a distância entre o TÍtulo e a prime:ira frase do primeiro (   ) é 
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normal? quando você imaginar algo desabando... desabando... né? está 
caindo... né JÁ-MI-LE? 

Aluno ich:::  
Aluno eh::: JaMIle... 
Alunos eh Jamile... 
Aluno eh:: Jamile... 
Prof. na verdade eu falei Jamile mas esse nome dessa menina que agora voltou 

depois (   ) 
            [ 
Aluna           eu? ((risos)) 
Alunos (    ) 
Prof. não 
Aluno Luana 
Alunos (   ) 
Aluno Jamile 
Prof. não 
Aluno é Jamile 
Prof. Ela ((professora dirige-se até a aluna)) como é seu nome? 
Aluna uih ((assustou)) 
Aluno Daniele 
Prof.  Da-ni-E-LE::: você não tem aquelas regrinhas do que tem que fazer... do que 

não tem que fazer na sala de aula.. não? por acaso você está infrinGINdo duas 
dessas normas... tá? 

Aluna (   ) 
Prof. Daniele... então dá pra ficar ((levou dois dedos de um canto ao outro da boca, 

fazendo gesto para que a aluna ficasse calada)) 
Aluna dá 
Alunos (   ) 
Prof. ah::: pode deixar que a polícia sou eu mesmo... então vamos lá... desabar... 

fugir não adianta... desabar... vocês percebem alguma coisa entre fugir não 
adianta e desabar? 

Alunos (   ) 
Prof. mais um espaço que não é normal... quando você fala desabar é algo que se 

desmancha e uma coisa se desloca da outra... por toda a parte... de novo o 
espaço maior normal... minas... torres... edifícios... olha lá como é que está 
escrito a palavra edifícios... e-d-i-l numa li::nha ícios na outra... tá... tá aí 
(princípios de que está) desabando tudo... minas... torres... (  ) e olha que 
interessante como estão escritas a disposição da palavra leis...  

Aluno (   ) 
Prof. leis 
Aluna leis... na onde... 
Prof. leis... aqui 
Aluno na onde... cadê o ei 
Prof. leis... l-e-i-s 
Aluna a senhora tá tampando 
Prof. ai eu tô tampando ((imitando o tom de reclamo da aluna)) agora eu vou 

destampar as leis... estou roubando uma caneta... 
Aluno vai fazer a chamada 
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Aluno (   ) 
Prof. l-e-i-s (   ) muletas ((lê o texto)) (   ) se você ler (   ) você vai lembrar de quê? 

de coração... de sentimentos...de crenças... em pó... fica tudo desabado... 
destruídos... desaba... desaba... desabadado... um desabamento sobre o ou-tro... 
ou seja... uma coisa se modifica hoje não dá tempo da gente se acostumar com 
a que se modificou... outra já se modifica em cima daquela... antes da gente 
tomar consciência ((continua a leitura do texto)) ou essa ordem definitiva seria 
o que a (   ) muito bem... nós temos ainda alguns minutos... 

Aluno falta dez hein... 
Prof. faltam dez... vou mostrar  
Aluna (vou dar) o recado 
Prof. vai dar o recado... então eu não vou mostrar mais nada  
Aluno (   ) 
Alunos ((barulho)) ((muitas conversas)) ((término da obervação/gravação)) 


