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RESUMO

O objeto de estudo deste trabalho é a investigação dos processos de construção do

conhecimento levados a efeito na instituição escolar através da interação entre os participantes 

no ambiente de aula. Pretendemos demonstrar que a construção do conhecimento não é um

ato individual, nem decorre puramente da internalização de informações recebidas, tratadas e

armazenadas na mente do aluno, mas que sua natureza é essencialmente pública e que ocorre

através da atividade sócio-interacional contextualmente situada, da negociação de versões da

realidade e do partilhamento de terrenos comuns. Utilizamos exemplos de aulas de diversas

disciplinas, coletados em turmas de quarta e quinta séries de escolas públicas, através de uma

pesquisa de interesse etnográfico, e os analisamos segundo uma metodologia interpretativa

que procura responder à pergunta acerca do que está a acontecer em sala de aula no tocante à

construção do conhecimento. Fundamentamos esta análise nos pressupostos teóricos da

lingüística cognitiva  mormente a hipótese sócio-cognitiva da linguagem, nos estudos sobre a 

categorização e sobre os processos de conceptualização verificados no transcorrer do

discurso, bem como nos postulados interacionistas da lingüística e da etnografia da

comunicação. Nossos resultados demonstram a produtividade de diversos processos de

construção coletiva de categorias, empreendidos na interação face a face; o papel proeminente 

da ação colaborativa na construção dos modos de operar interacionalmente nos contextos de

aula; e a ampla participação dos indivíduos envolvidos em aula na elaboração e negociação de 

objetos-de-discurso, que são a pedra de ângulo da construção do conhecimento.

Palavras-chave: Cognição Social, Conceptualização, Objetos-de-discurso, Conhecimento.
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ABSTRACT

The subject-matter of this study is the investigation of knowledge construction processes,

carried out in school institutions through the observation of face to face interaction among

classroom participants in the lesson environment. We aim at demonstrating that the

construction of knowledge is not something individually performed by one subject, nor is it

consequence of pure internalization of information, which is received, treated and stored in

the student s mind. On the contrary, it has, in fact, essentially public nature and occurs due to

contextually situated social-interactive activity, by the negotiation of versions of reality, and

by the sharing of common grounds. We have made use of selected excerpts from lessons on

several subjects, which have been collected through fieldwork in fourth and fifth grade public

school classrooms as part of a research of ethnographic interests, and we have proceeded to

the analysis of these data according to an interpretive method, which seeks to answer the

query on what is happening in classroom regarding knowledge construction. This analysis is

founded on the theoretical assumptions of cognitive linguistics mainly on the social-

cognitive hypothesis of language; on categorization studies and processes of

conceptualization verified in the development of discourse; as well as on the interactive

postulates of modern linguistics and ethnography of communication. Our results prove the

productivity of varied processes of collective categories construction, undertook within face

to face interaction; the prominent role of collaborative action to the construction of ways of

acting interactively in classroom contexts; and the broad participation of the subjects engaged

in the lessons in the elaboration and negotiation of discourse-objects, which are the

touchstone of knowledge construction.

Key-Words: Social Cognition, Conceptualization, Discourse-Objects, Knowledge.
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INTRODUÇÃO

Tendemos a viver num mundo de certezas, de solidez perceptiva não
contestada, em que nossas convicções provam que as coisas são somente
como as vemos e não existe alternativa para aquilo que nos parece certo .

(MATURANA & VARELA)

0.1. CONSTRUÇÃO PÚBLICA DO CONHECIMENTO: A GÊNESE DA 

INVESTIGAÇÃO

O maior desafio ao conhecimento, nos termos de Maturana & Varela ([1984] 2003, p.

22) refere-se ao que os autores denominam a tentação da certeza. A razão de ser desta

tentação consiste na dificuldade que temos em reconhecer a inseparabilidade de nossa 'história 

de ações' biológicas e sociais do modo como chegamos a conhecer este mundo, por meio de

nossa ação sobre ele. É evidente que o fenômeno do conhecer não ocorre exclusivamente a

partir da existência de fatos e objetos no mundo exterior, ou do processo de extração destes

objetos da realidade e inserção deles na mente dos indivíduos.

Através do pensamento destes autores, compreende-se uma preocupação em tratar o

fenômeno do conhecer como dissociado das teorias de representação, mas fundamentado no

reconhecimento da cultura como fator determinante das experiências humanas que são

subjacentes à construção do saber, e no poder modificador da linguagem na transformação das 

experiências humanas em conhecimento.

O aparecimento da linguagem no homem, e também no contexto social em que ela

surge, gera o fenômeno inédito do mental e da autoconsciência como a experiência mais

íntima do ser humano. Para Maturana & Varela, a linguagem não foi inventada por um

indivíduo sozinho na apreensão de um mundo externo. Portanto, não pode ser usada como



18

ferramenta para a revelação desse mundo. Ao contrário, é dentro da própria linguagem que o

ato de conhecer faz surgir um mundo (Cf. [1984] 2003, p. 257).

Nossa investigação, neste trabalho, decorre do reconhecimento de algumas das

questões postas pelos autores citados como relevantes ao processo de construção do

conhecimento. A primeira questão diz respeito à consideração do conhecimento não como

objetivamente determinado exclusivamente pela realidade física dos objetos do mundo, nem

por uma verdade dada a priori, que constituiria a âncora do processo de conhecer. Isto não

significa, porém, cair no que Rakova (2002) chama de empirismo grosseiro. Ao analisar esta

questão, Marcuschi (2003, p. 4) nos informa que a experiência não é um dado, mas uma

construção cognitiva, assim como a percepção não se dá diretamente com os sentidos, mas é

uma organização de sensações primárias, como já pontuava Putnam (1981) acerca de as cores

não serem propriedades intrínsecas nem dos objetos, nem dos sujeitos, mas o produto da

relação entre necessidade biológica e contingência histórico-cultural. O mundo comunicado é

sempre fruto da ação cognitiva e não da identificação de realidades discretas apreendidas

diretamente; é um contínuo de sensações e a realidade empírica não tem contorno

imediatamente apreensível.

A segunda questão de Maturana & Varela que consideramos relevante na construção

do conhecimento é a indissociabilidade entre o que é social e o que é cognitivo. Embora não

concordemos que a cognição possa ser tratada estritamente do ponto de vista biológico, e

procuremos defender neste trabalho que sua natureza é também social, fundamentada em

contextos culturais, entendemos que não é possível tratar o conhecimento somente como um

fenômeno social ou cognitivo, sob pena de se considerar apenas um de seus aspectos: ou o

processamento mental de informações extraídas de uma suposta realidade independente do

indivíduo ou o resultado da herança ideológica e social dos atores culturalmente envolvidos

na sociedade. 
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Para Koch e Cunha-Lima (2004, p. 278) a separação de processos cognitivos internos

e de processos sociais externos resulta na confusão entre capacidades cognitivas e

propriedades sócio-culturais. Tal confusão pode levar-nos a atribuir características

complexas de processos sociais a características das mentes envolvidas nesses processos . Em

outras palavras, decorreria desta confusão a crença de que sociedades cujo desenvolvimento

tecnológico não chegou ainda aos níveis das sociedades altamente industrializadas seriam o

sub-produto da ocorrência de mentes primitivas, inferiores às mentes encontradas nas

sociedades cujas tecnologias se encontram em um nível elevado de avanço. De modo

semelhante, em uma mesma cultura, aqueles que não dominariam uma dada tecnologia por

exemplo, a escrita, seriam cognitivamente inferiores aos que a dominam.

O interesse pelo tema desta tese surgiu da necessidade de verificação de como o

conhecimento é construído no ambiente escolar por meio da ação conjunta de alunos e

professores. A escola, como um contexto institucional, tem assumido a responsabilidade da

transmissão de informações acadêmicas através da interposição de conteúdos científicos ao

conjunto de saberes prévios possuídos pelos alunos e, muitas vezes, esta interposição tem se

mostrado insuficiente, justamente porque o saber acadêmico é configurado como uma

proteção contra o senso comum do dia-a-dia, um substitutivo ao conhecimento acumulado

fora dos muros escolares.

Em nossa argumentação procuramos creditar o conhecimento a uma visão

construcionista que leva em conta não só as formas de internalização dos conteúdos de aula,

mas também a sua distribuição local entre os participantes, a interação face a face entre eles,

os objetos mobilizados para a discussão, o contexto de situação, a negociação de categorias e

conceitos, a ação conjunta colaborativa, as atividades de referenciação, enfim a coordenação

entre o que é individual e o coletivo, entre o cognitivo e social, para finalidades práticas de

construção de conhecimento.
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Além disso, a linguagem como uma atividade praxeológica, conjunta, situada na

coordenação das ações dos indivíduos, nos permite considerar tanto seu aspecto cognitivo

quanto social no tratamento de como os falantes conjuntamente constroem suas experiências

em relação ao mundo e como constroem os modos de atuarem intersubjetivamente em relação

aos seus interlocutores.

0.2. OBJETIVOS DA TESE E HIPÓTESES DE TRABALHO

A investigação processada no presente trabalho tem como objetivo principal observar

a atividade de construção do conhecimento em esferas públicas, institucionalmente situadas,

particularmente na Escola. A este propósito, alguns desdobramentos são fundamentais:

A análise de como se constroem e se negociam categorias e conceitos em sala de aula,

através dos objetos-de-discurso1 e dos conteúdos didáticos, e de como são

(re)conceptualizados na mente do (a) aluno (a) e do professor (a)2 os modos de

estruturação destes conteúdos e as versões públicas da comunidade contextualmente

situada.

O conhecimento empírico de como as relações interacionais gerenciam as atividades

conjuntas no ambiente escolar e as formas de participação nele, e de como as trocas

interativas contribuem para o intercâmbio de conteúdos, conceitos e categorias entre

professores e alunos, através da atividade colaborativa de negociação dos objetos-de-

discurso.

1 Objetos-de-discurso são definidos neste trabalho como construções coletivas que se prestam a finalidades 
provisórias e locais dos participantes da interação, ou maneiras de abordar os objetos de conhecimento como 
interativamente elaborados pelos falantes em suas atividades linguajeiras cotidianas. Confira discussão na
seção 1.3.1 e no Capítulo 6.
2 Utilizaremos as expressões professor e aluno para referirmo-nos, de modo geral, aos participantes da aula, 
entendidos ai tanto como professor e aluno quanto professora e aluna, salvo em casos em que o gênero esteja 
marcado.
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Em termos mais específicos, objetivamos através da pesquisa empreendida:

Observar o conjunto de conhecimentos construídos pelos alunos e professores no

decorrer de um ano letivo

Observar a mediação da escola como um contexto público, na figura institucional do

professor, na construção dos conhecimentos.

Estabelecer a relação entre conteúdos escolares e o conhecimento, como um repertório 

de habilidades e competências para a ação do indivíduo sobre o seu meio.

Situar a construção do conhecimento no terreno da linguagem, como atividade de

negociação e ação intersubjetiva, de natureza essencialmente conjunta.

Começamos a investigação desta tese fazendo-nos as algumas perguntas acerca da

construção de conhecimento no contexto público escolar. Consideramos, de um lado, a

diversidade das atividades interacionais e fontes de informações sobre o processamento

cognitivo dos conteúdos escolares; e de outro, os interesses da pesquisa etnográfica

fundamentada na descrição do contexto em que estas atividades têm lugar. A finalidade do

questionamento abaixo é constatar a realidade de como os alunos constroem e reconstroem

categorias e objetos-de-discurso que implicam a fabricação do saber, a partir da discussão dos

conteúdos em aula em situações interacionais e como, além da negociação interacional dessas

categorias e significações, armazenam, processam, estruturam e compartilham cognitivamente 

o conhecimento. Aqui, duas indagações centrais orientam o aprofundamento de nossas

observações:

1. O conhecimento se constrói de forma individual, autônoma, a partir do

armazenamento de informações relevantes sobre os objetos, processadas, acessadas
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e tratadas mentalmente, e veiculadas através de estruturas lingüísticas que refletem

a natureza dos objetos conhecidos; ou é parte de um processamento cognitivo,

socialmente categorizado e culturalmente delimitado, que se constrói nas vias da

interação social e dos processos de ações conjuntas colaborativas?

2. No ambiente pesquisado contexto público da sala de aula quais são as rotinas

interacionais mais freqüentes quanto à construção do conhecimento que favorecem

a atividade de (re)categorização do mundo, de referenciação e de

conceptualizações?

Para a pesquisa que desenvolvemos, as hipóteses testadas com vistas à confirmação de

nossas asserções levaram aos seguintes pressupostos:

1. A construção do conhecimento não é individual.

2. A construção do conhecimento não decorre puramente da internalização de

informações.

3. A construção do conhecimento é de natureza pública.

Responder ao questionamento feito acima através da análise cuidadosa dos dados é

sobre o que se repousa este trabalho. Recorremos às teorias da cognição, da lingüística, e da

interação social a fim de entendermos as várias asserções que podem estar contidas nestas

duas perguntas, bem como nas hipóteses que delas derivam. Muitas destas asserções estão

cristalizadas no saber lingüístico tradicional; refletem o pensamento de alguns dos expoentes

da lingüística de todos os tempos e, por isso, se inserem nos paradigmas correntes desta

ciência. Outras contêm um elemento de novidade, exótico para alguns olhares tradicionais,

mas constituem teorias que estão em franca ascensão no cenário científico e têm sido bastante
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produtivas no campo da Lingüística por trazerem à ciência recortes multidisplinares. Na

seqüência, explicitaremos a forma como estas questões serão tratadas ao longo deste trabalho.

0.3. O ALINHAMENTO DO OBJETO ÀS SUAS BASES TEÓRICAS

Assumimos, neste trabalho, a visão de conhecimento não como o acúmulo e

processamento de informações de modo linear, mas muito mais como um repertório de

habilidades e competências múltiplas que permitem ao indivíduo atuar permanentemente

sobre o seu próprio meio, através da ação conjunta e colaborativa dos sujeitos de uma

comunidade.

Essa ação ocorre em um lugar específico, ou seja, na linguagem. Entendemos a

linguagem como o lugar onde os indivíduos negociam intersubjetivamente a elaboração de

versões conceptuais destinadas a categorizar o mundo, segundo a história, a cultura e a

sociedade. Desta forma, desnecessário seria lembrar que a língua opera apenas como um

recorte da realidade e não como reflexo dela.

Nosso posicionamento é, assim, antípoda às afirmações que fazem certas correntes

teóricas ao considerarem que o conhecimento é um produto exclusivamente mental, que

ocorre independente do tipo e da qualidade de estímulo oriundo do mundo exterior, e cujos

processos de armazenamento, acúmulo e transmissão de informações são mais importantes

para a aquisição de conhecimento do que a interação social, o compartilhamento de terreno

comum e a ação conjunta (1). Além disso, para estas teorias, as estruturas lingüísticas têm

papel crucial no armazenamento e na transmissão de conhecimento, bem como na construção

de sentido dos objetos do mundo, ou seja, a língua, através de suas estruturas, especialmente

léxico-semânticas, reflete a natureza dos objetos que ela dá a conhecer (2).

A primeira afirmação reflete, em termos gerais, o pensamento de Chomsky (1957,

1959) e retoma o compromisso gerativista assumido por ele na década de 50. A noção de
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cognição e, conseqüentemente, de conhecimento é pautada numa tentativa racionalista de

processamento informacional, na identificação de processos mentais com estruturas

computacionais, através de uma simbologia matemática que se propunha a converter

(traduzir) símbolos lingüísticos em algoritmos. Nos termos de Lakoff (Cf. HUCK &

GOLDSMITH, 1995, p. 109), tal compromisso leva a sério resultados empíricos sobre a

natureza da mente, de modo a fazer com que toda a teoria da linguagem se adeque ao

resultado de conceber a linguagem como espelho da mente. Esta atitude revela a filiação da

primeira afirmação a um tipo de objetividade, chamada por Salomão (1999, p. 72-3) como

metafísica platônica e descrita nos seguintes termos:

A objetividade resulta da universalização do sujeito; o repertório conceptual
é atributo da mente universal infensa à experiência por princípio (porque as
Idéias precedem às formas) ou pelo caráter biológico-inato que lhe atribuem
neoplatônicos como Fodor ou Pinker. A objetividade obtida prescinde do
mundo e manifesta-se pela exclusividade do sujeito. A uniformidade
conceitual decorre da fundamental identidade entre os sujeitos individuais
(grifos meus).

A objetividade dá ao sujeito cognitivo chomskyano um caráter descorporificado

(disembodied) do contexto social em que se insere, o que se por um lado o diferencia da total

exclusão do sujeito efetuada por Saussure (1995, p.16) em coerência com uma concepção

durkheimiana de sociedade, por outro, o aproxima do sistema social também desencarnado

proposto pelo mesmo Saussure como o nicho da língua.

A segunda afirmação com a qual não nos alinhamos retoma as hipóteses de que as

estruturas lingüísticas são precípuas no armazenamento/transmissão de conhecimento, bem

como na atribuição de sentido aos objetos; e de que as estruturas, especialmente léxico-

semânticas, refletem a natureza dos objetos dados a conhecer. Iniciarei a argumentação

contrária a estas hipóteses, refletindo sobre a afirmação feita por Marcuschi em texto atual

(2003, p. 7).
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Pode-se dizer que nossas versões do mundo são sempre construídas,
provisórias, praxeológicas e não devem ser tomadas como formas naturais de 
dizer uma suposta realidade discretizada. Como lembrado, a linguagem é
uma atividade constitutiva e não uma forma de representar a realidade; mais
que um retrato, a língua é um trato da realidade. Mais do que portadora de
sentido, a língua seria um guia de sentidos nela inscritos... por isso mesmo
ela é insuficiente. É na interação social que emergem as significações
(grifos meus).

A síntese que este autor faz do papel da linguagem na construção dos sentidos revela

um posicionamento teórico totalmente contrastante com a visão representacional da

linguagem. Esta visão retoma a vertente filosófica denominada por Salomão (1999, p.72-3) de

metafísica aristotélica, assim configurada:

A objetividade resulta da determinação externa do mundo sobre qualquer
forma de conhecimento: a realidade está organizada em 'classes naturais' que
a linguagem recobre; assim, a objetividade está garantida pela exclusão do
sujeito. Esta posição... reponta nas semânticas verificacionistas...

De fato, a segunda afirmação de que estamos tratando retoma um embate que se travou

no campo da filosofia e, posteriormente, da lingüística, o qual pode ser entendido como um

conflito Mediação versus Representação, para definir o papel da linguagem em relação ao

mundo e aos objetos do conhecimento. Este embate remonta ao pensamento platônico,

registrado, sobretudo, no diálogo O Crátilo, que aponta duas correntes para explicar como a

língua refere-se ao mundo  o naturalismo e o convencionalismo.

Nos dois posicionamentos era central o caráter representacional da linguagem. O

diálogo sintetiza estas posições através da fala de seus personagens: Crátilo, naturalista, para

quem os nomes refletiam o mundo, e Hermógenes, convencionalista, defensor de que os

nomes das coisas lhes são atribuídos por convenção. Da intervenção socrática, através de

quem o próprio Platão parece se expressar no debate, decorrem as seguintes propostas:
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Tanto as coisas quanto a linguagem estão em constante movimento;

No início, os nomes poderiam ter exprimido o sentido das coisas, mas com o

movimento, a expressão degenerou-se e as convenções fizeram-se necessárias;

Os nomes são imitações imperfeitas das coisas;

A linguagem não pode nos ensinar a realidade, mas nos impede de ver a essência das

coisas.

Estas asserções deixam clara a distinção entre o mundo físico e o mundo ideal, bem

como o papel da linguagem na apreensão, ainda que imperfeita, deste mundo ideal. Tal

consideração preserva o núcleo do mito objetivista, cujas conseqüências são a visão de

linguagem e, por conseguinte, de conhecimento, em uma relação especular com o mundo, de

forma que não há alternativa ao conhecimento que não seja a apreensão, pela linguagem, dos

objetos do mundo. 

Também para Aristóteles, a função da linguagem seria traduzir o mundo, pois as

estruturas daquela refletiriam e nos permitiriam conhecer este. Suas principais teses defendem 

a existência de uma lógica pré-existente ao mundo organizado, a qual o rege; o caráter

secundário, derivado da linguagem e seu reflexo do mundo e a possibilidade de se ganhar

acesso às estruturas do mundo pela análise da linguagem.

A visão de que a linguagem é a representação e reflexo do mundo e que através dela,

ele nos é dado a conhecer, sobreviveu 20 séculos, assumiu novas posturas através do impasse

nominalismo/realismo na idade média, revigorando-se nas hipóteses sobre o caráter

secundário da linguagem em relação à referência, e sobre o caráter também secundário do uso 

da linguagem em relação a sua gramática, para chegar até nós no século XX, esboçada no

programa da semântica formal e nas teorias sobre significação e referência, defendidas por

Frege ([1892] 1977).
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Ao definirmos nossa posição frente ao tema, em oposição às duas afirmações tratadas

acima, consideramos que o conhecimento, apesar de ser um processo cognitivo, opera-se e

categoriza-se no contexto sócio-cultural claramente delimitado e que se trata de um processo

de construção interativo-social, fundamentado nas ações conjuntas dos usuários da língua em

atitudes colaborativas de uns para com os outros.

Esta nova afirmação reflete as hipóteses que intentamos defender e para as quais temos 

analisado dados que as confirmam, tanto em termos de pesquisa sócio-interacional, quanto

cognitivista, numa versão construcionista denominada hipótese sócio-cognitiva, segundo

Salomão (1997).

Um dos postulados desta hipótese é a asserção de que o significado é uma construção,

produzida pelos sujeitos cognitivos no curso da interação comunicativa. Tal afirmação levanta 

uma barreira quase intransponível ao tratamento vericondicional da significação em termos da 

verificação do sentido das estruturas lingüísticas em um modelo qualquer. Outro aspecto que

põe em xeque o quadro formal da semântica e das demais teorias lingüísticas formuladas com

base em seus pressupostos é o tratamento dado ao contexto, tomado ordinariamente como um

conjunto de variáveis estáticas tipicamente não lingüísticas (Cf. SALOMÃO 1999, p.69). O

que a hipótese sócio-cognitivista quer garantir é que o erro crasso de tratar linguagem e

contexto como polaridades estanques não seja novamente cometido.

O pressuposto de que através da representação e da mediação lingüística temos acesso

aos modos de construção do conhecimento, tese filosófica milenar desde Platão e Aristóteles,

torna-se inadequado quando postulamos a interação social e os processos cognitivos de

mesclagem, integração conceptual e compressão3 como fundamentos da construção do saber.

A hipótese recente é a de que o uso social da língua, e não de suas estruturas, é fundamental

3 Mesclagem, Integração e Compressão Conceptual constituem operações mentais complexas capazes de 
explicar a rede de significações tecida pelos sujeitos no curso da utilização dos objetos-de-discurso para a 
elaboração de objetos de conhecimento. Confira discussão na seção 1.4 e Capítulo 4.
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nos processos de construção do conhecimento, organizando-o / categorizando-o na forma de

enquadres e recorrências ao invés de pacotes conceptuais dados a priori.

O que uma hipótese sócio-cognitiva postula é mais ou menos o mesmo que Franchi

(1977), reiterado em Marcuschi (2003, p.3-4), postulava: a língua é muito mais do que uma

simples mediadora do conhecimento e muito mais do que um instrumento de comunicação ou

um modo de interação humana. A língua é constitutiva de nosso conhecimento (grifo meu).

O tipo de construcionismo aqui defendido rejeita a objetividade tanto da metafísica

platônica quanto aristotélica, citadas anteriormente, para eleger uma posição mediadora, a

chamada metafísica kantiana, segundo a qual:

A objetividade procede, em parte, da universalização do sujeito; há
esquemas básicos apriorísticos que servem à experiência do mundo e à
produção dos juízos. O conhecimento resulta da ação-do-sujeito no mundo,
incluída aí a ação do sujeito sobre outros sujeitos (experiência
comunicativa) (SALOMÃO 1999, p.73  grifo da autora).

Tal posicionamento se delineou quando o sujeito filosófico deixou de ser tratado em si

e começou a ser tratado para si, capaz de pensar, produzir, trabalhar e se reapropriar da

natureza, co-operando por meio da linguagem. Adotando-se a perspectiva da linguagem como 

interação ao invés de representação, reconhece-se que as relações do homem com o mundo

são primariamente mediadas pela linguagem e pela interpretação do outro (interação) sem a

qual não há homem ou mundo diferenciados (ROJO 1997, p. 45).

Os estudos da interação social também contribuem para uma reespecificação do saber

científico ao fazerem a crítica de seu enfoque não em termos de idéias, hipóteses, de

verificação de enunciados teóricos, mas ao insistirem na centralidade das práticas ordinárias.

Este campo permite observar uma articulação específica entre práticas lingüísticas e práticas

cognitivas.
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Uma abordagem do conhecimento, nestes termos, pode ser chamada de construcionista

ou emergentista, no sentido em que os objetos do saber tanto quanto os objetos do discurso

são produzidos interacionalmente em atividades práticas, no decorrer das quais elaboram-se

as formas, os objetos, as categorias pertinentes e a inteligibilidade. A interação social é uma

dimensão fundamental de tal realização, em que a ordem não é determinada por qualquer

dispositivo a priori (normativo, por exemplo), mas emerge no seu desenrolar temporal, de

forma local e endógena.

A integração entre uma teoria de cognição interacionalmente situada e uma lingüística

que se fundamenta na análise do que os falantes fazem em conjunto quando utilizam os

recursos lingüísticos disponíveis e de como são capazes de construir não só os objetos-de-

discurso na interação, mas também os próprios modos de interagir e coordenar suas ações

individuais parece-nos ser a base adequada para investigar a construção do conhecimento em

contextos públicos situados. Não apenas porque ao interagir, professor e alunos estão

disponibilizando categorias necessárias para a construção dos objetos de conhecimento

(através do discurso), mas também porque, ao fazer isso, negociam as formas de coordenar

suas ações em conjunto, fazendo com que o uso lingüístico seja, de fato, um uso social. 

Além disso, a produção discursiva em aula, no tocante às categorias e objetos-de-

discurso, ao invés de serem produtos de mentes individuais, são construções situadas de uma

cognição coletiva e distribuída entre os participantes da interação, de forma que a organização 

do saber se dê mais em termos de enquadres cognitivos das experiências entre a linguagem e

o mundo, do que em termos de pacotes conceptuais armazenados em algum módulo mental.

Deste modo, a noção de conhecimento que vimos defendendo, longe de ser um

processo cujas bases são neurobiológicas apenas, e têm sede na mente individual, trata-se de

uma construção coletivamente elaborada, cuja sede é a interação intersubjetiva, levada a

efeito em contextos publicamente situados.
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0.4. IDENTIFICAÇÃO DO CORPUS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

A construção do conhecimento que investigamos tem lugar no contexto público de

sala de aula. Por isso, nosso primeiro interesse no desenvolvimento do trabalho aqui relatado

foi o de constituir um corpus de dados orais, coletado em situações reais de interação face a

face, que pudesse explicar os fenômenos interativos que ocorrem no evento de aula e que

contribuem para a interpretação das ações individuais e coletivas na elaboração conjunta do

conhecimento.

A investigação a ser descrita desenvolveu-se num campo considerado novo para as

pesquisas etnográficas, a sala de aula, e é propriamente nesse ambiente que estamos mais

propensos a encontrar respostas para as indagações acerca de como os indivíduos, no processo 

de construção de atividades de sociabilização, possibilitadas pela educação formal, também

constroem as maneiras de confrontar a realidade a partir do conhecimento de mundo que

carregam consigo mesmos e a partir do discurso acadêmico veiculado pela Instituição. 

Quadro 1: Detalhes do Campo de Coleta de Dados

campo ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 ESCOLA 4

natureza PÚBLICA
ESTADUAL

PÚBLICA
MUNICIPAL

PÚBLICA
MUNICIPAL

PÚBLICA
MUNICIPAL

sala de aula 4ª SÉRIE 4ª SÉRIE 5ª SÉRIE 5ª SÉRIE

localização JOÃO
PESSOA

JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA BAYEUX

professores
informantes

TRÊS DOIS QUATRO UM

alunos
informantes

23 27 32 28

média de idade 
dos alunos

9-12 9-10 11-15 11-13
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O campo de trabalho onde coletamos os dados desta pesquisa foi, portanto, as salas de

aula de quarta e quinta séries do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de João

Pessoa. Uma dessas escolas, pública estadual, é localizada em um bairro de classe média-alta

e, das outras três escolas onde os dados foram coletados, duas são públicas municipais e estão

instaladas em um bairro de classe média-baixa da capital, e a terceira localiza-se na chamada

região metropolitana , na cidade de Bayeux. As escolas municipais da cidade são conhecidas

por ofertarem melhores condições de ensino do que as escolas estaduais. Optamos, no

entanto, por selecionar escolas que, apesar de estarem localizadas em bairros diversos,

apresentassem metodologia e qualidade de ensino semelhante. 

Os professores que serviram de informantes para a pesquisa foram em número de dez.

Destes, nove são do sexo feminino e um do sexo masculino, todos se enquadram na faixa

etária dos 26-50 anos de idade e o tempo mínimo de atuação no ensino é de cinco anos. De

todos os pesquisados das turmas de quarta série, apenas uma professora possuía curso

superior completo na área de ciências humanas, enquanto que as outras têm somente segundo

grau ou curso de Magistério. Os professores de 5ª série têm curso superior nas áreas em que

ensinam. Todas os professores de 4ª série afirmam que raramente vão a cursos ou seminários

de aperfeiçoamento profissional e a maioria diz que participou de treinamentos antes de entrar 

na profissão. Já os professores de 5ª série, mormente os da rede municipal de ensino,

freqüentam jornadas de atualização pedagógica semestralmente de três anos para cá. 

Do lado dos alunos, cada sala de quarta série observada possuía, em média, vinte e

cinco, distribuídos na faixa etária que vai dos nove aos doze anos. Nas aulas de quinta série, a

média de alunos por sala é 30, e a idade vai até quinze anos. A maioria dos alunos da escola

pública estadual não mora próximo a ela, enquanto nas escolas municipais, apenas uma

minoria não reside nos arredores da escola. Poucos alunos já repetiram de série alguma vez e
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a maioria (56% dos entrevistados) se considera ótimo aluno o conceito ótimo abrange

médias escolares entre 8 e 9.

Além das anotações de campo, coleta de materiais e documentos utilizados para a

validação de minhas hipóteses, o uso de gravações mecânicas pôde auxiliar em todo o

processo de análise dos dados através da possibilidade de uma volta aos acontecimentos e

eventos pesquisados, dando mais acuidade ao trabalho. As gravações foram feitas durante as

observações participativas, mas procuraram não interferir na naturalidade dos eventos que

criariam um efeito artificial. Desse modo, foi anunciado aos alunos e professores de que suas

falas seriam gravadas, juntamente com o pedido para que evitassem a excitação comum e

agissem naturalmente. Mesmo assim, em algumas ocasiões, os alunos quando percebiam que

estavam sendo gravados, alteravam sua participação natural, não no sentido de ficarem

envergonhados ou menos participativos, do contrário, aumentavam o seu tom de voz e o

tempo de sua participação. Essa situação era normalizada rapidamente e não causou

problemas para a análise dos dados.

As vantagens dessa técnica microetnográfica são, conforme Erickson (1986, p.149) a

capacidade de uma análise mais completa em todos os enfoques pretendidos e sob qualquer

ponto de vista, a redução da dependência do observador na tipificação analítica primitiva

não há possibilidade de conclusões prematuras e a redução da dependência do observador nos

eventos que ocorrem freqüentemente como a melhor fonte de dados.

Há, porém, algumas limitações dentre as quais a impossibilidade de testar teorias

emergentes nas cenas observadas e a necessidade de acesso às informações contextuais não

presentes no material gravado. Essas limitações podem, entretanto, ser solucionadas se

combinarmos regularmente a etnografia com a microetnografia.

Considerando os princípios de uma etnografia da sala de aula, a análise dos dados a

ser apresentada na seqüência tem por finalidade explicar as rotinas sócio-interacionais em sala 
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de aula que favorecem a elaboração de categorias e objetos-de-discurso e que contribuem para 

a construção do conhecimento publicamente efetuada pelos indivíduos engajados nestas

rotinas. A análise procura compreender também o papel da instituição escolar, através da

interação face a face em aula, no tocante às negociações de categorias, efetivadas no discurso

acadêmico e cotidiano, de ambos professores e alunos, em atividades orais, com a finalidade

de aplicar os fundamentos teóricos da hipótese sócio-cognitiva na construção do saber, nas

atividades de conceptualização e na atribuição de sentido ao mundo.

0.5. A ORGANIZAÇÃO GERAL DO TRABALHO

Nossa investigação, descrita neste trabalho, é apresentada em seis capítulos. O

primeiro se inicia com a definição de cognição enquanto processamento, armazenamento,

transmissão de informações de uma mente individual para outra, para então propormos uma

abordagem social da cognição nos moldes da lingüística de orientação sócio-interacional.

Após analisarmos a natureza social da cognição, ora do ponto de vista mentalista, ora de uma

cognição compartilhada, assumimos como a mais adequada aos nossos propósitos nesta tese,

a cognição social interacionalmente situada, porque leva em conta a linguagem como ação

conjunta, postulando a impossibilidade de dissociar o que é mental do que é social, e também

porque coloca a interação entre os indivíduos como preocupação central dos fenômenos

sócio-cognitivos.

Ainda na discussão efetivada no primeiro capítulo, apresentamos o tratamento dos

objetos de conhecimento em contextos públicos e, para isso, recorremos aos estudos de

categorização e aos processos de construção dos objetos-de-discurso. Fazemos uma breve

exposição das teorias de categorização, desde a abordagem das condições necessárias e

suficientes da teoria clássica até a estruturação prototípica de Rosch (1978), porém,

enfatizamos os processos discursivos de categorização que estão no coração da teoria social
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da cognição. Delineamos algumas reflexões sobre a natureza discursiva da categorização

através de propostas sócio-cognitivas de conceptualização, entre as quais, a teoria dos espaços 

mentais, as noções de blending conceptual, mapeamento entre domínios e modelos cognitivos 

idealizados, redes de integração e compressão conceptual, como o material operacional da

análise a ser empreendida. 

Em seguida, no capítulo dois, introduzimos outro conjunto teórico que fundamenta

esta tese, ou seja, as teorias lingüísticas de base sócio-interacional, como complementares ao

estudo da cognição social. Discorremos sobre as propostas mais recentes de tal teoria,

considerando também os vários olhares sobre a interação social feitos a partir de outras teorias 

lingüísticas e sociais. Observamos como a organização da conversação revela, de fato, a

organização da interação e como os recursos lingüísticos são modalizados pelas contingências 

interacionais. Nesta linha, esboçamos algumas características fundamentais da interação em

sala de aula e a organização das estruturas de participação, construção de tópicos,

seqüenciação das atividades, que nos mostram como os fenômenos da ação conjunta estão

envolvidos na construção do saber. Enfatizamos também o papel do contexto e das atividades

de contextualização nos usos cotidianos da linguagem e dos modos de interagir face a face.

Reiteramos o papel das pistas de contextualização, das atividades de reparo, correção e

avaliação, como fundamentais na organização dos modos de atuação no ambiente escolar. 

Em um terceiro capítulo, dedicado à metodologia, consideramos a pesquisa

interpretativa, como sendo mais adequada à abordagem dos eventos interacionais observados

em sala de aula. Apresentamos o histórico da pesquisa etnográfica, as especificidades da

análise, as formas de transcrição e segmentação dos eventos analisados, bem como nos

reportamos ao material teórico destinado a operacionalizar o tratamento dos dados. 

Em uma parte destinada à análise, iniciamos o capítulo quatro através da questão da

construção de categorias e a atividades de conceptualização, fazendo uso de domínios
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cognitivos estáveis, como os modelos cognitivos idealizados, e locais, como os espaços

mentais. Damos particular ênfase aos processos de mesclagem conceptual e a construção de

redes de integração, na construção de versões públicas da realidade.

Apresentamos, em seguida, no quinto capítulo, algumas tentativas de investigação dos

fenômenos interacionais em sala da aula como exemplares da organização da conversação

face a face, no tocante aos papéis sociais mobilizados para a interação em aula; às agendas

públicas e privadas como estruturas de conhecimento acionadas no enquadramento de certas

atividades; às molduras comunicativas e descontinuidades no fluxo da fala, que correspondem 

às correções, reparos, avaliações, tratados como enquadres interacionais na construção dos

objetos-de-discurso.

Por fim, no capítulo sexto, abordamos a construção de objetos-de-discurso como

objetos de conhecimento. Nossa atenção se voltou para estes objetos como elaborações

provisórias da realidade com finalidades práticas locais, segundo a ação coletiva dos

participantes. Além disso, tratamos os objetos-de-discurso como entidades dinâmicas

construídas em negociações locais dos falantes para atingir suas necessidades de referenciação 

e de fabricação do saber.
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Capítulo 1  UM COMPROMISSO SÓCIO-COGNITIVISTA

O paradoxo de que sabemos mais sobre galáxias distantes do que sobre o
núcleo do nosso planeta tem um análogo cognitivo: parece que sabemos
infinitamente mais sobre o mundo que nos cerca do que sobre nossas mentes
e cérebros .4

(GILLES FAUCONNIER)

Estas reflexões iniciais buscam definir as diretrizes teóricas para uma pesquisa que

integra perspectivas de bases distintas a fim de perseguir um objeto comum a ambas a

construção pública do conhecimento5. Esta tentativa de integração decorre do fato de que o

saber, além de ser tomado como objeto das ciências cognitivas, que o definem em termos de

categorização mental, processos de referenciação e atribuição de sentido aos esquemas da

relação objeto-mundo, é também considerado um processo de construção situada em

contextos públicos delimitados, levado a efeito pela coordenação das ações de indivíduos

agindo em conjunto. Esta condição de saber situado nos remete ao complemento teórico da

interação social, de como os sentidos se constroem no seio da atividade conjunta dos falantes

de uma língua, em um dado contexto cultural e características sociais bastante peculiares.

Importa-nos entender aqui como o conhecimento se organiza na mente humana, não

em termos de um inventário de informações, mas de construções conceptuais, de atribuição de

sentido aos objetos lingüísticos, de mapeamentos entre os domínios de base da realidade e

seus pares na cognição, e dos espaços mentais mobilizados para produção de categorias.

Importa-nos ainda, chegar ao conhecimento de como a construção do saber escolar atribui

4 A tradução para as obras em língua estrangeira, as quais constem nas Referências Bibliográficas na língua
original, é de minha inteira responsabilidade, exceção feita aos casos de tradução já publicada em Português.
5 Tal como descrito na pergunta central desta tese: O conhecimento se constrói de forma individual, autônoma,
a partir do armazenamento de informações relevantes sobre os objetos, processadas, acessadas e tratadas
mentalmente, e veiculadas através de estruturas lingüísticas que refletem a natureza dos objetos conhecidos; ou é 
parte de um processamento cognitivo, socialmente categorizado e culturalmente delimitado, que se constrói nas
vias da interação social e dos processos de ações conjuntas colaborativas?
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sentido aos objetos do discurso acadêmico, partindo da esfera interacional à esfera

mental/cognitiva através dos domínios lingüísticos.

Desenvolveremos nossa argumentação por um tratamento sócio-cognitivo da

construção do conhecimento apresentando, primeiramente, a hipótese de uma cognição que

seja social em sua natureza, para em seguida, investigar quais são os olhares com que os

estudos da interação social observam o conhecimento publicamente situado e construído. 

1.1. POR UMA TEORIA DA COGNIÇÃO SOCIAL

Segundo Mondada (2003a, p. 10), os diferentes enfoques e concepções da cognição

dividem-se em dois grandes eixos que se subscrevem aos campos das ciências cognitivas, aí

incluídas a lingüística cognitiva, a psicologia cognitiva, a ciência da computação e a filosofia

da mente, e das ciências sociais e antropológicas, fortemente relacionadas à análise da

conversação e à etnometodologia. A partir de abordagens tão diversas, a cognição pode ser

tratada como:

1. Um conjunto de capacidades do indivíduo, arraigadas na mente/cérebro para efetuar o

raciocínio e perceber o mundo. A mente humana é, pois, considerada um sistema de

aquisição, armazenagem, transformação e transmissão de informações.

2. Um conjunto de práticas sociais publicamente empregadas nas ações contextuais para

e pelos participantes, não residente unicamente no indivíduo, mas, sobretudo na

coletividade, e mesmo distribuída nos artefatos, fortemente imbricada nas condutas

corporais.

O interesse primário deste estudo repousa sobre a concepção de uma cognição situada

e distribuída, cujo desenvolvimento revela uma profunda conexão com o fazer lingüístico
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sócio-interacional, e cujas análises derivam do tratamento contextualmente situado dos dados

da conversação/discurso. Além disso, procuramos explicitar como os demais enfoques e

discussões sobre a cognição podem ser integrados ao tipo de estudo que tem por base uma

perspectiva crítica dos fenômenos cognitivos, entre os quais a construção do conhecimento.

Desta forma, o que se propõe é uma lingüística de orientação sócio-interacional que diga

respeito à cognição social.

Uma abordagem lingüística que explique a cognição social deve ter como

características, no dizer de Mondada (2003a, p. 11), um interesse proeminente no caráter

prático das atividades cotidianas que envolvem lidar com a categorização do mundo e dos

objetos do discurso na conversação e nas tarefas conjuntas como dar aula, contar uma história, 

pedir uma informação, etc. A natureza da ação pleiteada por este enfoque deve ser organizada

de maneira situada e endógena para que os atores se coordenem entre si e ajustem de forma

reconhecível suas condutas, de modo a levar em conta as contingências contextuais. 

Esta abordagem é, pois, tributária do enfoque sociológico da cognição que, por sua

vez, investiga os processos interpretativos da interação social cotidiana, bem como a solução

de impasses em contextos organizacionais. Uma análise etnográfica da interação mostra que

os processos interpretativo-sociais e as estruturas de autoridade formal são inter-relacionados.

Neste aspecto, desenvolve preocupações sociológicas constantes sobre a interação entre

organização social, atividade coletiva e mente. Também compartilha algumas questões com

outras disciplinas e tradições de pesquisa:

- A produção interacional da organização social através de atividades
práticas de construção de sentidos, particularmente lingüísticos
(etnometodologia, análise da conversação, análise do drama e dos frames);
- Aspectos sociais da cognição, como a relação entre o contexto e a
interação, distribuição de conhecimento e organização da memória
(antropologia cognitiva, psicologia cognitiva);
- Como o conhecimento relevante para um contexto particular ou atividade é 
desenvolvido e transmitido através da língua (análise do discurso);
- Padrões de uso lingüístico como componentes de diferenças ou
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semelhanças culturais (lingüística, antropologia, etnografia da
comunicação);
- Língua enquanto forma de ação, e instância epistemológica como
conseqüência do uso lingüístico em contextos específicos (filosofia da
linguagem);
- As conseqüências epistemológicas das ações humanas e seus resultados
tangíveis (fenomenologia, pragmatismo) (Cf. SAFERSTEIN, 1995, p.140-
141).

O enfoque sociológico da cognição se alinha à antropologia lingüística ao reconhecer

que uma clara compreensão etnográfica do uso da língua é necessária para se analisar a fala

real e que, sem tal contexto, os analistas são incapazes de identificar os aspectos relevantes da 

produção lingüística. Esta abordagem examina os modos de atuação intersubjetiva através dos

quais as pessoas constroem o sentido e organizam seus contextos. Entre estes modos está a

interação social, cuja análise demonstra que os sentidos das ações e dos enunciados são, na

prática, indexicais o que reflete a premissa sócio-cognitiva de que os significados não estão

propriamente nos signos lingüísticos e que a compreensão é construída através de processos

interpretativos sociais  tais atividades são acessíveis ao estudo empírico através de etnografia 

comparativa e análise do discurso; e a cognição social, cujos dados, baseados em estudos

etnográficos e sociolingüísticos, de solução de problemas sociais, tomada de decisão e de

processos interpretativos são comparados aos estudos da memória, funcionamento cognitivo,

desenvolvimento da linguagem, e cognição distribuída nos campos da psicologia,

neuropsicologia e ciências da computação, mantendo, entretanto, a importância primária das

restrições da interação social (Cf. SAFERSTEIN, 1995, p. 142).

Deriva dos estudos lingüísticos e das abordagens sociológicas da cognição o interesse

por uma teoria da cognição verdadeiramente social, cujas preocupações concentram-se mais

nos processos coletivos de construção das categorias e objetos-de-discurso com o que as

pessoas fazem sentido da realidade, do que no processamento mental abstrato de dados

oriundos de uma realidade objetivamente identificável, acessáveis na individualidade da

mente humana. As implicações de tal teoria seriam visíveis na prática cotidiana dos sujeitos
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que conjuntamente atuam sobre o mundo, formulando narrativas, resolvendo problemas,

entendendo teorias e, além disso, construindo o conhecimento.

Entretanto, o termo cognição social usado neste trabalho não pode ser pensado como

se referindo a apenas um conjunto de teorias que elegemos como satisfatórias elucidar o

aspecto interacional da construção do conhecimento. Ao contrário, para entender melhor seus

pressupostos teóricos, precisamos descobrir o tipo de cognição de que estamos tratando, visto

que as ciências cognitivas, em geral, têm como objetivo desenvolver modelos de

processamento cognitivo, cujo compromisso é com a representação mental e o emprego de

sistemas formais e modelos computacionais na descrição dos fenômenos cognitivos (Cf.

COULSON, 1995, p.123), um programa com o qual não nos alinhamos, em primeiro lugar,

pela rejeição da representação mental associada às teorias computacionais e de inteligência

artificial, por ser mentalista, individualista, sem qualquer aplicação social, e em segundo

lugar, pelo nosso compromisso com a função dos fenômenos cognitivos na sua inter-relação

social, e não com a forma característica dos seus sistemas.

Assim, podemos falar de duas maneiras de compreender a cognição, as quais são

largamente aceitas no campo das ciências cognitivas. A primeira, pelo uso do termo 'cognição 

social' na psicologia como o processamento mental de informação sobre o mundo. Neste caso, 

'social' refere-se apenas aos objetos da cognição e a preocupação com os mecanismos

psicológicos usados pelos sujeitos para perceberem a si mesmos e aos outros. A segunda se

ocupa da natureza social dos sujeitos, indivíduos da percepção e da construção do nosso

conhecimento sobre o mundo. Neste caso, a preocupação é de como se dá a percepção e a

descrição do mundo social pelos membros individuais de uma cultura particular, e de como o

mundo social é pensado ou descrito no curso da interação (Cf. CONDOR & ANTAKI, 1997,

p. 320).

Quanto à maneira de analisar o discurso, os dois enfoques diferem entre si, uma vez
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que a cognição como processamento individual de informação se ocupa em explicitar as

direções mentais de nossa compreensão e produção discursiva. Por outro lado, a pesquisa do

segundo tipo de cognição social tende a um tratamento discursivo como recurso cultural e

procura revelar como as pessoas empregam o discurso com vistas a atingir seus intentos e

propósitos.

Ao lado destas duas posições, um enfoque alternativo da cognição social se alinha

com o estudo do que ocorre externamente ao indivíduo e se recusa a reconhecer uma cisão

entre processos internos e externos. A cognição social é distribuída entre as pessoas e seu

estudo não se interessa pelo processamento individual como tal. Assim, se torna parte do

domínio público e é ligada às ações nas quais as pessoas atuam em conjunto.

Passamos, a seguir, a definir as concepções adotadas para o termo cognição social,

dando ênfase particular, justamente porque se alinha aos propósitos desta tese, ao enfoque

alternativo da cognição, o qual denominamos de cognição social interacionalmente situada.

1.1.1. ENFOQUES MENTALISTAS DA COGNIÇÃO SOCIAL

Para Jackendoff (1992, p. 69), a mente humana pode ser fatorada em um número

considerável de faculdades ou módulos, cada um dos quais é especializado no processamento

de uma forma específica de informação e no desenvolvimento de tipos particulares de tarefas

perceptuais ou cognitivas . Segundo o autor, pode-se, desta forma, argumentar em favor de

um módulo ou grupo de módulos (uma faculdade) especializado na cognição social. Uma

teoria modular , assim proposta, não rejeita o componente cultural específico da designação

social atribuída à cognição, no entanto, implica uma base inata bastante forte que limita a

variação culturalmente dependente.

A função de tal módulo da cognição social, na visão do autor, seria a de desenvolver
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uma visão integrada do eu na sociedade. Enquanto que as unidades fundamentais da

cognição espacial seriam as de posicionar os objetos no espaço, as da cognição social seriam

as pessoas na interação social. Do mesmo modo, a cognição espacial lidaria com perguntas to

tipo o que é isso? e onde está isso? enquanto a cognição social se ocuparia de responder

quem são os indivíduos e qual é a relação entre uma dada pessoa e o eu ou os outros.

Neste domínio, as noções centrais à compreensão das relações sociais e das ações

sociais são as relações de parentesco, de pertencimento ao grupo, a relação de dominância

entre os membros de uma cultura. A estrutura conceptual deve incluir elementos

combinatórios relacionados à organização social e que não têm base imediata na percepção.

Assim, os conceitos sociais constituem um domínio separado da percepção e categorização de 

objetos ordinários (JACKENDOFF, 1992, p. 72).

Uma faculdade central da cognição social considera o conhecimento sócio-cultural

variável de uma cultura para outra, e de um indivíduo para outro, na mesma cultura, o que

poderia sugerir ser este conhecimento totalmente aprendido. No entanto, o que tal cognição

prefere buscar, na mesma direção dos estudos da linguagem, são os princípios subjacentes que 

possibilitam à criança aprender as convenções específicas da cultura na qual ele ou ela está

situado.

Apesar da variação cultural, há aspectos amplamente difundidos (provavelmente

universais) que formam a estrutura básica sobre a qual as culturas são construídas. Estes

aspectos envolvem as noções de parentesco, pertencimento, dominância, propriedade, papéis

sociais e rituais elaborados. Ou seja, há componentes inatos substancialmente válidos

subjacentes à especialização da organização social, específica da espécie, o que sugere fortes

razões evolucionárias da existência de uma faculdade da cognição social (Cf. JACKENDOFF, 

1992, p. 74-75).

O autor (p. 81) prossegue em sua defesa de um módulo central da cognição social,
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alertando-nos para suas implicações na resposta a um total relativismo cultural e para o fato

de que outras teorias biológicas que se prestaram a explicar a sociedade humana à luz de uma

objetividade científica livre de juízo de valor foram quase sempre usadas para fazer distinções 

hostis entre grupos de pessoas e justificar políticas racistas e sexistas. Para o autor, no entanto, 

sua abordagem acentua a universalidade da cognição social na espécie humana e, portanto, a

igualdade essencial dos indivíduos e grupos neste domínio.

Deslocando a discussão para o campo da psicologia cognitiva contemporânea, a

cognição social refere-se à tentativa de aplicação das regras básicas da psicologia cognitiva ao 

ato de conhecer  concebido como ato de percepção e compreensão  dos seres humanos. Este

enfoque parte da noção que o raciocínio é uma atividade mental privada e procura encontrar o 

mecanismo de processamento de informação que é responsável pela seleção, recuperação e

produção dos julgamentos sociais, para então designar as variáveis que afetam sua atuação e

aquelas que são afetadas pelos seus resultados.

Tal concepção de cognição social pode ser descrita como um empreendimento

individual, uma vez que os seres humanos operam como máquinas isoladas de processamento

informacional, ou como cientistas desinteressados tentando garimpar informações sobre o

mundo através do uso de processos racionais (Cf. CONDOR & ANTAKI, 1997, p, 321).

Deste modo, a cognição social de orientação mentalista assume a categorização como

um traço básico dos processos mentais humanos. As categorias são estruturas mentais que não 

dependem de qualquer manipulação consciente, mas são automaticamente capazes de

possibilitar as inferências que guiam nossas ações. Este tipo de raciocínio remonta à pré-

história da psicologia, cristalizado na demonstração de Rosch (1978) da centralidade dos

protótipos na compreensão que as pessoas têm das categorias cotidianas. 

Algumas críticas fazem-se necessárias à concepção mentalista da cognição.

Reportaremo-nos àquelas feitas por Mondada (2003a, p.12), que propõe uma sub-
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classificação da cognição mentalista em duas posturas: uma exógena, ética e irônica, e outra

que preserva o modelo de planejamento.

Para a autora, a cognição não pode ser tratada como um dispositivo abstrato,

individual, interior, descontextualizado e mesmo universal, como o faz um programa

exógeno, mas deve levar em consideração uma dimensão situada, corporificada, às voltas com 

os detalhes do desenvolvimento das ações sociais, das quais a interação conversacional é uma

das manifestações prototípicas.

A análise das atividades dos atores engajados em contextos diversos repousa sobre a

consideração dos meios pelos quais eles sustentam, defendem e ajustam seus pontos de vista à

estruturação de suas condutas. Estes métodos são localmente elaborados e tornam-se

reconhecíveis no curso do engajamento social. Esta postura é antípoda de outra, irônica, que

repousa sobre uma relação de competição e de concorrência entre os saberes atribuídos aos

participantes do contexto e o saber do observador que investiga estes contextos.

A autora pontua que a conseqüência da postura irônica é duplamente indesejável, tanto 

porque trata os atores sociais como se fossem idiotas culturais (judgemental dopes), e também 

porque permite ao pesquisador projetar sobre os fatos observados modelos exógenos,

validados e garantidos por outras instâncias, externas ao contexto observado (p.12).

A questão que se põe, como resultado da rejeição de tal postura, é a de saber como

desenvolver uma concepção da cognição que esclareça as orientações dos atores, suas

categorizações práticas e suas interpretações da ação, e como é possível, sobre esta base, uma

re-descrição das atividades humanas e sociais que abandone uma concepção autônoma da

cognição, que faz a distinção entre estados interiores e exteriores e que favorece a

marginalização da ação e do contexto.

Em sua crítica a um modelo de planejamento prévio das ações dos indivíduos no

contexto situado, Mondada (2003a, p.13) recorre ao argumento de Wittgenstein sobre seguir
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uma regra já expresso por Garfinkel (1967) em sua reflexão sobre o caráter necessariamente

incompleto e indexical das instruções.

As regras são freqüentemente invocadas pelos próprios atores, post hoc, para

tematizar, explicar, legitimar a ação. Suchman (1987, p. 28) retoma esta reflexão a propósito

da qual ela denomina modelos do plano em ciências cognitivas , isto é, os modelos

cognitivos que se prestam a explicar a ação humana, fazendo-na depender de um

planejamento prévio seguido pelo ator racional e reconhecido pelos seus co-atores sobre a

base das convenções compartilhadas.

A crítica de Suchman consiste em dizer que se a ação pode ser sempre reconstruída

post hoc em termos de intenções prévias e de situações típicas, nada nos autoriza a considerar

que essas intenções e situações tenham tido um valor prescritivo para a ação e sua

organização. A ação se desenvolve de forma necessariamente situada e corporificada, se

organiza ajustando-se às contingências locais e temporais do contexto no qual ela se

desenvolve e que nenhum plano a pode prever. Seguindo a direção de Garfinkel (1967),

Suchman procura demonstrar que o planejamento é, antes de tudo, um recurso dos

participantes e lhes permite, eventualmente, compreender a ação, tornando-a descritível

(accountable), inteligível e explicável.

1.1.2. A COGNIÇÃO SOCIAL INTERACIONALMENTE SITUADA

Uma vez que consideramos que operações mentais básicas operam sobre contextos

culturais de conhecimento, de forma dramaticamente diferente de uma cultura para outra,

argumentamos em favor de uma concepção de cognição social que não seja infensa ao modo

como a situação contextual influencia as atividades cognitivas individuais. As repercussões de 

uma tal concepção se estendem às noções de interação social; ao embate entre as abordagens

interna e externa da cognição; às atividades de compreensão; à atividade lingüístico-
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discursiva conjunta; e aos processos de categorização.

No campo da própria psicologia cognitiva se começa a indagar acerca da dimensão

social dos processos cognitivos. O projeto de uma antropologia social da cognição a vê como

um fenômeno social, não no sentido de uma correspondência entre operações cognitivas e

processos sociais, mas segundo o qual os processos cognitivos são organizados socialmente. 

A cognição, desta forma, não pode ser vista apenas como um conjunto de operações

que ocorrem ora externamente à mente dos indivíduos, ora internamente. Não se trata de

determinar onde acontecem as operações cognitivas, mas de explicar como interno e externo

interagem e quão complexa é esta interação. Koch e Cunha-Lima (2004, p. 280) argumentam

que a explicação de comportamentos inteligentes e estratégias de construção do conhecimento 

a partir da investigação das operações mentais internas ao indivíduo pode levar a equívocos

tão graves como a criação do conceito de mente primitiva.

Neste sentido, Lave (1988) demonstra como o emprego de práticas sociais e integradas 

em atividades matemáticas, quer seja em mercados ou nas tarefas da cozinha, têm pouca

relação com as atividades matemáticas praticadas no meio escolar. Tal incongruência

questiona o papel da escola não somente quanto a sua (in)adequação, mas também quanto a

sua relação com as ciências cognitivas e psicológicas que consideram que o pensamento

científico é um remédio contra o senso comum cotidiano e que, de certa forma, impõem

estruturas escolares baseadas na idéia da transferência assegurada dos conhecimentos

adquiridos na escola para a vida cotidiana.

No mesmo domínio, Koch e Cunha-Lima questionam a concepção de cognição

mentalista ao explicarem a diferença de desempenho de uma criança que trabalha vendendo

balas na rua e que consegue, com muita velocidade, realizar cálculos matemáticos

relativamente complexos, mas que na escola não é capaz de realizar os mesmos cálculos ou

outros ainda mais simples. O que está em jogo, neste caso, é algo mais que o mero raciocínio
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matemático abstrato, como bem explicam as autoras (2004, p. 280):

É a natureza essencialmente situada da cognição que pode ajudar a explicar,
por exemplo, como os indivíduos podem ter desempenhos profundamente
desiguais em tarefas que seriam abstratamente descritas do mesmo modo,
mas que se realizam em situações sociais diferentes .

As capacidades cognitivas humanas podem ser explicadas, portanto, a partir da

interação entre uma série de mecanismos neurobiológicos responsáveis pelas operações

mentais e uma série de contextos sociais, culturais, históricos e intencionais. Somente através

desta interação os seres humanos são o que realmente são. 

O papel da ação corporificada, pública e intersubjetiva no desenvolvimento de mentes

capazes de se engajarem nas atividades situadas tem sido objeto da investigação da cognição

distribuída. Esta tem demonstrado que a atividade cognitiva bem sucedida depende de muitos

agentes e instrumentos funcionalmente interativos e que nenhum deles individualmente

conduz inteiramente as ações. O exemplo clássico desta atividade conjunta e distribuída é

aquele apresentado por Hutchins (1995), ao ilustrar a interação entre equipes rotativas de

navegadores e outras pessoas, como os membros da tripulação, outros navegadores e até

instrumentos de navegação, na tarefa conduzir um porta-aviões com sucesso e coerência de

ações a um determinado local. Tal exemplo explora a maneira como as contingências e

ambientes físicos influenciam o raciocínio, como os seres humanos organizam os contextos de 

forma a produzir, estender e alterar seu raciocínio, ou metaforicamente, como dependem dos

contextos para efetuar os seus raciocínios (Cf. TURNER, 2001, p. 43).

A cognição situada e distribuída visa, assim, a explicitar os aportes críticos das

recentes discussões sobre a cognição e a refletir sobre a maneira como estas podem ser

integradas em um terreno analítico próprio da lingüística interacional. A compreensão não é

tratada como um processo ou um estado cognitivo puramente interior do sujeito, mas como
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uma realização coletiva, publicamente exibida no emprego da seqüencialidade da interação

(cf. MONDADA, 2003, p. 10, 16).

Ao tratarmos de cognição situada e distribuída, retomamos a noção de mente em

ação de Coulter (1989). Este autor utiliza a análise conversacional para mostrar como os

interactantes estão constantemente engajados na realização da compreensão, da

inteligibilidade, da reconhecibilidade de suas atividades. O conhecimento partilhado (ou

shared cognition) é constantemente mantido, garantido, transformado pelos interactantes,

tanto a respeito dos procedimentos através dos quais um mundo comum é constituído, quanto

em relação a como um mundo é visto em comum.

Esta abordagem, também denominada de praxeológica, considera as propriedades

mentais das pessoas como sendo desenvolvidas nas práticas constitutivas, situadas. Os estados 

mentais ou os processos cognitivos são freqüentemente tematizados no curso das ações

situadas onde efetuam um certo trabalho interacional e onde produzem a inteligibilidade da

situação. Também procura ver a cognição como uma parte da ação conjunta o tipo de

atividade em que nos engajamos diariamente, quando falamos com nossos vizinhos,

conversamos ao telefone, assistimos ou ministramos aula, etc. O que acontece internamente

em nossa mente é inseparável de sua manifestação exterior e as ações dos indivíduos somente

fazem sentido com referência às ações de outros indivíduos. Assim, a cognição se associa à

linguagem para dar novo sentido à cognição social e abordar aspectos como o discurso.

Para Mondada (2003a, p. 17-8), a compreensão da cognição situada e distribuída deve

passar pelo reconhecimento de que há liames particulares e inextricáveis entre as práticas

cognitivas e os tipos de atividade nas quais elas se imbricam; as práticas cognitivas e o

coletivo dos atores, não evidenciando as pessoas individuais, mas a distribuição do trabalho e

da interação em equipe; os processos cognitivos e seus ambientes espaciais e materiais onde,

de um lado, os objetos intervêm na distribuição da cognição entre os atores humanos e não-
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humanos e onde, de outro lado, o espaço em si mesmo é suscetível de ser configurado pelas

práticas, de sorte a distribuir as informações cognitivas.

Esta concepção colaborativa indica que tanto quanto o trabalho coletivo, o trabalho de

concepção é publicamente manifestado e organizado na/para a interação e que a relação entre

cognição, corporeidade e linguagem é fundamental para se pensar a dimensão corporificada

da cognição. A existência de diferentes níveis em uma atividade de co-concepção não

significa, necessariamente, e existência de um acordo entre os participantes, mas, para que a

atividade seja possível, as proposições devem ser mutuamente disponíveis, isto é, asseguradas

graças a um dispositivo de publicização constituída tanto pela fala, quanto pelos gestos na

interação. As categorias estão submetidas às negociações locais, ao curso das quais, suas

fronteiras semânticas são ativamente mantidas ou transformadas pelos participantes (Cf.

MONDADA, 2003a, p.23).

A relação entre este tipo de cognição social e o discurso não é, neste sentido,

metafórica de uma linha de montagem que resulta em um produto final. Ao contrário, toma o

discurso como algo inevitavelmente público, construído por muitas mãos, cuja causa não é

uma questão de processamento mental dos indivíduos, e cujos efeitos vão além dos indivíduos 

envolvidos. A cognição social identifica como o discurso é formulado conjuntamente (Cf.

CONDOR & ANTAKI, 1997, p. 335).

A tradição interacionista sempre atribuiu à linguagem a primazia e o papel central na

construção do mundo social e a ação dentro dele. Isto também pode ser construído de um

modo cognitivo em que a linguagem fornece à cognição as categorias construídas na interação 

e estas fornecem aos interactantes as versões do mundo e, desta forma, não mais se procura na 

língua a representação interna dos objetos. Em uma abordagem anti-mentalista da cognição

social, a crença é na prioridade da língua como parte constitutiva de nossa vida social, na

emergência da realidade social através da interação entre os falantes em uma comunidade.
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Entendemos, deste modo, que as categorias atuam como nossas versões públicas de

pensar o mundo, que se constituem como formas palpáveis que utilizamos para manusear a

fluidez da realidade, e como meios de organizar o conhecimento sobre algo. 

Assim, o conhecimento publicamente construído no contexto escolar não é mais que

uma das muitas versões públicas do mundo, autorizada institucionalmente e aceita pelos

membros da sociedade para ser oficial e vigorar como se fosse a única verdade/realidade

existente e aceitável.

1.2. CATEGORIAS: NOSSAS VERSÕES PÚBLICAS DO MUNDO

A relação entre linguagem e cognição nos permite, de um lado, operar como seres

interacionais e reconhecermos nossos parceiros conversacionais como seres igualmente

interacionais e, portanto, compreender a intenção do nosso interlocutor. Nossas intenções são

atividades de inserção e apropriação cultural, possibilitadas pela nossa capacidade de

interação na sociedade e não apenas pela capacidade mental individual. A atividade

interacional cria expectativas na nossa relação com o meio, que se concretizam através da

categorização que fazemos dos objetos. 

Não categorizamos, entretanto, objetivamente, com base em propriedades exclusivas

inerentes aos objetos, verificadas segundo suas condições de verdade dentro de um modelo

independente do sujeito falante. Nossas categorias são condicionadas pela herança cultural

que possuímos e pelos esquemas culturais que herdamos. As categorias são formas de

percepção, não apenas de classificação, que têm bases etnocêntricas e se prestam a fins

culturais específicos.

A primeira teoria de categorização, no ocidente, é parte da herança filosófica clássica,

representada pela figura de Aristóteles, para quem os seres e objetos são considerados

pertencentes a uma dada categoria se compartilharem as mesmas propriedades necessárias e
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suficientes. Nesta tradição, aos objetos do mundo exterior são atribuídas certas propriedades

suficientes, através das quais identificam-se com objetos de uma mesma categoria, além de

propriedades necessárias, sem as quais deixam de fazer parte dessa categoria. Como para

Aristóteles, o conceito homem é reconhecido por propriedades necessárias como animal,

racional, mortal, bípede, entre outras, a ausência de uma propriedade, como racional, por

exemplo, seria suficiente para desvinculá-lo da categoria em questão.

Segundo Lakoff (1987, p. xii), a visão da teoria clássica é extremamente objetivista,

pois assume a posição de uma realidade construída de forma especular as categorias

refletem o mundo. Para o autor, uma teoria de categorização assim postulada trata o

pensamento como sendo a manipulação mecânica de símbolos, ou seja, a mente humana se

configura como uma máquina interna abstrata que opera através de símbolos objetivos,

tomados externamente. Tais símbolos mantêm uma relação biunívoca com o mundo à medida

que são uma representação interna de uma realidade externa e devem corresponder aos

elementos do mundo, independentemente dos contextos em que se encontram. 

Nas categorias objetivamente tomadas, as variações são traços incidentais e equívocos,

não determinantes na atribuição de propriedades necessárias e suficientes e, por isso,

descartáveis no cálculo da significação do objeto. Estas categorias são vistas como

descorporificadas da realidade, insensíveis às contingências sensório-motrizes dos indivíduos,

bem como às suas demandas sócio-históricas. Como são atomísticas e discretas, as categorias

são incontornáveis em sua relação biunívoca com a realidade e só explicam as semelhanças

entre os seres do mundo e não suas diferenças. 

A discussão sobre a categorização tem sido produtiva desde Aristóteles. O século XX,

no entanto, produziu teorias capazes de por em xeque o pensamento clássico que vigorava até

então. Wittgenstein (1961,1979), por exemplo, postulou a ineficácia das propriedades

necessárias e suficientes em seu famoso exemplo sobre o conceito de jogo (Investigações
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Filosóficas, § 66). Propôs, na ocasião, que as semelhanças entre os indivíduos de uma família

são mais úteis na identificação dos membros pertencentes às categorias, uma vez que no

exemplo de jogos jogos olímpicos, jogos de cartas, jogos de bola, de tabuleiro os

exemplares podem não compartilhar todas as propriedades, porém se conectam um ao outro

por semelhanças sobrepostas, como as semelhanças entre os membros de uma família, através

das quais os itens A e B são intrinsecamente relacionados, enquanto B se assemelha a C, C a

D, D a E, sucessivamente, até que cada item tem, pelo menos, um elemento em comum com

outro ou outros itens, mas poucos elementos são comuns a todos os itens do mesmo grupo

(Cf. ROSCH & MERVIS, 1975, p. 575).

Considere, por exemplo, as atividades a que chamamos de jogos (...) O que
é comum a elas? Não diga deve haver algo em comum, senão não seriam
chamadas de jogos , mas veja se há algo comum a todas elas pois se
você observá-las, não verá algo comum a todas, apenas similaridades,
relações, e toda uma série delas. Repito: não pense, veja! Por exemplo,
veja os jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. Agora observe os 
jogos de carta; aqui você encontra muitas correspondências com o primeiro
grupo, mas muitos traços comuns se perdem e outros surgem. Quando você
passa para os jogos de bola, muito do que é comum é mantido, mas outro
tanto se perde. São todos jogos divertidos ? Compare xadrez com jogo da
velha. Ou há sempre perdedores e ganhadores, ou competição entre os
jogadores? Pense em paciência. Nos jogos de bola há perdedor e vencedor,
mas quando uma criança atira a bola contra a parede e a apanha na volta,
este traço desaparece. Observe aqueles em que há habilidade e aqueles em
que há sorte e veja a diferença entre habilidade no xadrez e habilidade em
tênis. Pense agora em outros jogos de crianças; aqui há um elemento de
diversão, mas quantos outros traços característicos desapareceram! E nós
podemos percorrer os muitos, muitos outros grupos de jogos da mesma
forma; vemos como as semelhanças surgem e desaparecem
(WITTGENSTEIN, 1961, § 66).

Além de Wittgenstein, Labov (1973, p. 342), nas ciências da linguagem, havia

reconhecido que se a lingüística pode ser definida por um objeto, o mesmo seria possível com 

os estudos das categorias, mas ele acrescentou que a categorização é uma dimensão tão

evidente e fundamental para a atividade lingüística que suas propriedades são freqüentemente

mais pressupostas do que propriamente estudadas. O autor se ocupou, assim, da natureza
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difusa dos limites categoriais através de uma investigação empírica, através da qual

desenvolveu uma série de experimentos envolvendo figuras de xícaras e outros recipientes

semelhantes. O procedimento do experimento de Labov era muito simples: os informantes

observavam desenhos de xícaras e outros recipientes, um a um, e respondiam perguntas do

pesquisador sobre qual era o nome de cada figura. Os resultados eram analisados em termos

de perfis de consistência. 

Se todos os informantes do teste nomeassem um objeto como X, a consistência seria

de cem por cento; se metade deles tivesse dúvida se o objeto era, de fato, X, e não o

nomeassem, a consistência cairia para cinqüenta por cento. Tais análises encaminharam para a 

seguinte conclusão:

O aspecto subjetivo da difusão (fuzzyness, na terminologia laboviana) pode 
ser pensado como a falta de exatidão sobre se um termo é ou não é
denotativo; e isto pode ser transformado na consistência com a qual alguns
exemplares de falantes, de fato, aplicam esse termo (LABOV, 1973, p.
353).

Assim, para Ungerer & Schmid (1996, p. 19), os achados de Labov contrastam

fortemente com o pensamento aristotélico de propriedades necessárias e suficientes, mas

relacionam-se com alguns dos pressupostos já emergentes sobre a natureza cognitiva das

categorias, especialmente nas seguintes características:

- as categorias não representam divisões arbitrárias de fenômenos do mundo,
mas podem ser vistas como fundamentadas nas capacidades cognitivas da
mente humana;
- as categorias cognitivas de cores, formas, organismos e objetos concretos
são ancoradas em protótipos conceptualmente salientes, que têm papel
crucial na formação de categorias;
- os limites categoriais são difusos, isto é, categorias circunvizinhas não se
separam por fronteiras rígidas, mas se mesclam entre si.
- entre os protótipos e seus limites, as categorias cognitivas contêm membros 
que podem ser classificados em uma escala de tipicalidade que varia de
piores a melhores exemplares. 
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Estes pressupostos fizeram com que o problema das categorias e de sua natureza

conceptual chegasse a uma de suas últimas transformações, representada pelos postulados de

Rosch (1978) sobre a estrutura prototípica. A atenção sobre os processos lingüísticos atraiu os 

trabalhos de Rosch para a redefinição da concepção clássica que havia dominado desde

Aristóteles. Rosch desenvolveu seu enfoque das estruturas de conhecimento na memória

humana, motivada pela crítica da arbitrariedade e artificialidade dos conceitos então utilizados

nos experimentos psicológicos, e por sua vontade de aproveitar os processos categoriais

empregados nas categorias naturais que não são articuladas pelos cânones da lógica clássica,

mas por uma lógica prototípica.

Reconhecendo o pensamento de Wittgenstein (I.F., § 66), Rosch apresenta uma teoria

conceptual, na qual postula a existência de categorias prototípicas. Tal concepção repousa

sobre a natureza contínua das categorias, sua gradualidade. Ou seja, cada categoria possui

representantes mais ou menos típicos, e não é clara a linha que separa os exemplares mais

próximos de uma categoria de seus não-exemplares. Assim, se perguntarmos a um informante 

qualquer (comum ou não especializado) por um exemplar de um conceito como fruta, ou

pássaro, ou uma cor, ouviremos mais freqüentemente termos como maçã, bem-te-vi, e azul do 

que tomate, pingüim e magenta. 

Com relação às categorias mais próximas de seus protótipos, por muito tempo

atribuiu-se a elas propriedades universais, verificadas em todas as línguas. No entanto, os

estudos socioculturais seriamente desenvolvidos nos últimos anos propõem que a

prototipicidade é plástica e condicionada pelo ambiente cultural da comunidade lingüística.

Lakoff (1987, p. xiv), por exemplo, atribui às categorias as características de corporificação

as categorias não são abstratas, mas sensíveis às contingências sensório-motrizes dos falantes;

natureza imaginativa as categorias não têm necessidade de correlação com fenômenos reais,

mas pertencem a esquemas imaginativos de base; propriedades gestálticas (de formas) e não
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apenas de qualidades; contextualmente situadas a estrutura da categoria é ambientada no

contexto; idealização as categorias podem ser descritas por modelos cognitivos idealizados

domínios mentais estáveis e locais.

Como bem reconhece Rosch, as categorias são observáveis através de sua expressão

na língua, os assuntos da categorização com os quais nos ocupamos primeiramente têm a ver

com a explicação das categorias encontradas em uma cultura e codificadas pela língua

daquela cultura em um ponto especifico do tempo (1978, p. 28). Rosch descreve as

categorias como funcionando notadamente segundo dois princípios psicológicos realistas de

base: a economia cognitiva e a natureza não arbitrária da estrutura do mundo percebido.

Neste sentido, Rosch se omite de abordar a questão de saber qual é a concepção de

língua mais apropriada quando se trata de cognição. Ainda que as manifestações lingüísticas

sejam onipresentes nas suas experiências e observações, a autora as ignora enquanto tais, ou

mesmo as trata segundo uma concepção de língua como repertório de etiquetas, dicionário e

nomenclatura. Com efeito, essa concepção de língua é marcada por uma confusão constante

entre referente, conceito e significado (Cf. MONDADA, 1997, p. 293).

A despeito de suas contribuições heurísticas, a teoria da categorização prototípica se

caracteriza por um tratamento lingüístico, e mais geralmente semiótico, que revela uma

concepção realista e transparente das mediações simbólicas. Tal tratamento negligenciou a

dimensão sintagmática do discurso, provocando o que Mondada (p. 294) chama de

apagamento do co-texto, o qual se acompanha do apagamento do próprio contexto, que passa

a ser considerado como periférico ou é totalmente negado. Estas duas dimensões, no entanto,

são constitutivas dos fatos lingüísticos empíricos e centrais a eles, sendo, portanto, centrais

também às categorizações.

Relativamente à apreensão das categorias das linguagens naturais, em Rosch (1976)

também encontramos uma contribuição que fornece subsídios para seu estudo trata-se da
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concepção de nível básico das categorias. Em oposição à concepção aristotélica que

pressupunha a uniformidade dos níveis taxonômicos dos sistemas de categorização, em que,

por exemplo, um nível de taxonomia da biologia como ser vivo só se distinguia de outros

níveis de acordo com sua posição hierárquica ( espécie , gênero , etc), Rosch postula a

existência de um nível especial, em cada taxonomia, o qual se distingue dos demais por uma

série de particularidades cognitivas, como percepção, comunicação e organização do

conhecimento. Este nível especial é denominado de nível básico.

O nível básico é mais bem definido se posto em relação às outras concepções também

apresentadas por Rosch, que fazem com que sua teoria constitua-se de três ordens: conceitos

básicos, conceitos superordenados e conceitos subordinados. As crianças aprendem mais

facilmente os conceitos básicos como cachorro antes de aprenderem os superordenados

animais e os subordinados vira-lata .

As particularidades características da ordem básica (percepção, comunicação e

organização do conhecimento) são relacionadas com as proposições apontadas por Oliveira

(1999, p. 25), segundo as quais, categorias de nível básico são aprendidas pelas crianças

primeiramente, de acordo com a ordem básico-subordinado-superordenado. Assim, primeiro

se processa a percepção de um objeto conhecido como carro , para depois reconhecê-lo como 

carro de corrida , e em seguida como veículo . Os conceitos apreendidos em nível básico

também são mais rapidamente aplicados o tempo médio para identificação de um objeto

como um martelo é menor do que para identificá-lo como uma ferramenta. Além disso, as

categorias correspondem ao nível mais alto para o qual uma imagem mental é associada ao

conceito como um todo e correspondem ao nível mais alto em que uma pessoa usa programas

motores semelhantes para interagir com as unidades às quais o conceito se aplica.

Um outro direcionamento à categorização prototípica foi dado por Varela, Thompson

& Rosch (1991 a chamada virada budista , ou seja, a interdependência dos fenômenos da
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experiência), e teve como objetivo liberar as ciências cognitivas de uma concepção realista e,

logo, representacional da cognição, que sustém a concepção de cognição como o tratamento

da informação procedente pela seleção das propriedades dadas e pré-existentes no ambiente

contextual. A noção adotada para a cognição depende dos tipos de experiência que vêm do

fato de termos um corpo com várias capacidades sensório-motrizes, e estas capacidades

individuais são em si mesmas embutidas em um contexto biológico, psicológico e cultural

mais fechado.

O semanticista mais próximo das novas proposições roschianas foi Lakoff (1988) que

propôs uma crítica paralela à de Varella, Thompson & Rosch, ao opor a cognição objetivista a 

uma cognição baseada na experiência. A primeira revela um realismo metafísico onde os

símbolos são representações internas de uma realidade externa. A segunda, ao contrário, se

fundamenta sobre os símbolos significantes e não-finitos, que funcionam segundo os

esquemas imagéticos baseados sobre os processos elementares. O autor considera a

experiência como ativa, funcionando como parte de um ambiente natural e social, motivando

o que é significativo no pensamento humano (p. 120).

Ainda que Lakoff (1988) e Rosch (1991) falem de categorização e cognição como

corporificados, o problema reside em saber onde situar tal dimensão e superar sua redução à

sensório-motricidade. Em todo caso, corporificado não significa situado em uma prática social 

como é o caso da etnometodologia (que faz a distinção entre o mundano e o ideal), o que se

permite ao contrário é uma visão endógena dos processos que se constituem na/para a

interação e a ação. É por isso que o debate se fixa na esfera dos condicionamentos genéticos e 

não pode se deslocar para a interação social.
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1.3. PROCESSOS DISCURSIVOS DE CATEGORIZAÇÃO

Mondada (1997, p. 291) se propõe confrontar as sugestões do enfoque cognitivo das

categorias com outros enfoques críticos e complementares. Para isso, leva em conta suas

contribuições e suas dificuldades de um ponto de vista particular, o da dimensão discursiva

das atividades de categorização.

Ao contrário da psicologia cognitiva de Rosch, a abordagem sócio-cognitiva permite

reorientar o enfoque das categorias, levando em conta seu caráter situado, localmente

produzido, contextualmente dependente e lingüisticamente organizado. As categorias, neste

sentido, são produzidas de forma corporificada, o que não significa que têm uma

determinação sensório-motriz, mas que estão imersas em uma prática social secular,

mundana. Desta forma, a atividade categorial não se reduz à atribuição de etiquetas

prototípicas aos indivíduos e aos objetos, mas se ocupa dos métodos utilizados pelos sujeitos

para caracterizar, descrever, justificar, compreender os fenômenos da vida cotidiana. 

As categorias tratadas por Mondada não são apenas observáveis discursivamente, mas

também estruturadas pelos processos lingüísticos que fazem delas objetos-de-discurso (e não

objetos de referência), ou seja, objetos que são construídos para o discurso e não são

preexistentes a ele. O corpus lingüístico permite observar como o discurso se constrói

progressivamente, não postulando objetos e configurações pré-elaboradas, mas lhes

constituindo. Tal enfoque considera as categorias como sendo tratadas lingüisticamente em

seu interior, decompostas e recompostas, associadas e contrastadas e constantemente

ajustadas ao contexto e à dinâmica comunicacional.

A dinâmica categorial observada é essencialmente discursiva leva a conceber uma

semântica discursiva, baseada em operações sobre as fronteiras categoriais e não sobre seus

traços fixos. De outro modo, ela é indissociável da prática enunciativa que se apropria do

sistema lingüístico para ajustar os objetivos particulares e comunicativamente situados à
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dimensão que define a flexibilidade das categorias.

1.3.1. O ENFOQUE SÓCIO-COGNITIVO À CONSTRUÇÃO DE OBJETOS-

DE-DISCURSO

Um dos problemas levantados para estudo dos tópicos e os objetos-de-discurso é o da

especificação dos efeitos de estruturação observáveis no discurso que remetem aos processos

cognitivos. A escolha e a formulação de um objeto-de-discurso implica em processos de

categorização ligados não somente à denominação do objeto, mas mais amplamente à sua

forma discursiva.

A problemática da construção dos eventos e dos fenômenos comunicativos

corresponde em grande parte a uma questão de conceptualização dos fenômenos para certos

fins práticos. Neste quadro, Coulter (1983, p. 123) sublinha o interesse do que Wittgenstein

chamou de critérios para a conceptualização prática da vida ordinária. Os critérios são

evidências defensáveis e convencionais para a constituição de fenômenos e são

indissoluvelmente ligados à distribuição diferencial dos interesses práticos na existência

social .

As categorias ordenam a descrição dos acontecimentos em questão; elas são também

os processos genéricos de controle social; organizam e regulam a forma como se constrói um

novo saber. Os dispositivos de categorização são contextualmente pertinentes, dependem da

atividade em curso e de suas finalidade práticas.

O enfoque discursivo das categorias permite superar uma visão reificante ao propor

uma abordagem em termos de realizações práticas, localmente situadas, organizadas de forma

contingente na/para as atividades em curso. Tal abordagem permite trabalhar com a

variabilidade das versões do tópico em desenvolvimento, apresentadas pelos indivíduos no

decorrer da conversação, ao invés de propor uma resolução aos impedimentos analíticos que
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banalizam as diferenças, vistas do ponto de vista logicista em termos de contradições (Cf.

MONDADA, 1994, p. 90).

Exemplo 1  Conceito: Derivação

1.P= /.../ a que/a palavra que dá origem é a que eu chamo de derivada?
2.A=  [não!
3.P= com é que eu chamo a que deu origem?
4.A= original
5.P=
6

sim... mas tem outra/vamos procurar o-ri-gi-nar/ vamos procurar no dicionário original/
procura no dicionário a palavra o-ri-gi-nal/o-ri-gi-nal

7.A= que dá origem
8.P= somente isso?
9.A1= achei original
10.P= ainda não é essa que eu quero
11.A= /.../ (substantivo derivado)
12.P= substantivo pode ser derivado... mas para ser derivado ele veio de um
13.A= adjetivo?
14.P= não... adjetivo não
15.A=  [ de um verbo tia?]
16.P= o:::lha... pegue a gramática
17.A1=  [palavra primitiva ((gritando))
18.P= procure a gramática]
19.A= professora... humberto achou
20.A1= primitivo] ((aluno grita do fundo))
21.P= pri-mi-ti-vo... que veio primeiro... olha aqui ó... (...)

A tentativa de conceptualização do conceito palavra derivada sofre um impasse

quando a consulta ao dicionário não é suficiente para definir o termo tratado na aula. As

diversas tentativas dos alunos ao apresentarem significações para o conceito podem ser vistas

superficialmente como inadequações e mesmo contradições ao tópico que está em foco na

discussão. Numa perspectiva sócio-cognitiva, entretanto, trata-se de construções coletivas da

categoria para as finalidades locais da interação. A dinâmica da aula, por sua vez, geralmente

rejeita estas tentativas porque elege uma categoria precisa, um item lexical definido de

antemão, como é o caso de primitivo .

A análise dos processos de categorização feita do ponto de vista sócio-cognitivo

permite mostrar que as categorias são sempre construídas em um contexto interacional, de

forma situada e para fins práticos. A questão da adequação referencial não pode ser vista a
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não ser como concebida em si mesma, construída localmente e interativamente e não dada por 

critérios a priori em relação com uma realidade independente (Cf. MARCUSCHI, 2001,

KOCH, 2001, MONDADA, 1994, 2001).

A referenciação, assim, concebida, não privilegia a relação entre as palavras e as

coisas, mas a relação intersubjetiva e social na qual as versões do mundo são publicamente

elaboradas, e avaliadas em termos de adequação às finalidades práticas e às ações em curso

dos enunciadores. Os objetos-de-discurso não são concebidos como expressões referenciais

em relação especular com os objetos do mundo ou com sua representação cognitiva, mas

como entidades que são interativamente e discursivamente produzidas pelos participantes no

desenrolar da enunciação. Em outros termos, o objeto-de-discurso não remete à verbalização

de um objeto autônomo e externo ao discurso, ele não é um referente que seria codificado

lingüisticamente (Cf. MONDADA, 2001a, MARCUSCHI, 2001, KOCH, 2001, 2003).

Se a análise interacional é vital para se argumentar em favor do caráter dinâmico e

construído das categorias, ela não resolve o problema das marcas lingüísticas que são

observadas nesta construção. Com efeito, torna-se necessário atentar para a forma como a

categoria permite progressivamente a inferenciação. (Cf. MONDADA, 1994, p. 98).

A análise dos processos inferenciais permitiria conceber o léxico não como um dado

regulador da língua, mas como um material constantemente re-trabalhado durante o discurso.

Se assumirmos como pertinente a proposta de Rosch de não reificar os protótipos, mas de

considerá-los julgamentos dos sujeitos, então não poderemos abordar a questão categorial, a

não ser nas situações em que esses julgamentos são formulados, tematizados, endereçados,

intercambiados, etc, levando-se em consideração a forma como são integrados nas atividade

cotidianas, como a elaboração de descrições, pedidos de desculpas, acusações,

cumprimentos, etc. Isto leva à passagem de uma cognição abstrata a uma cognição prática e

situada, e logo, ao abandono de uma visão realista da cognição cartográfica das determinações 
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físicas do mundo ou mesmo do corpo, por uma concepção construtivista da cognição, não

dada, mas formada progressivamente e incessantemente na interação verbal e social (Cf.

MONDADA, 1994, p. 98).

A interação produzida através das trocas conversacionais é dotada de algumas

propriedades dialógicas que permitem ao analista chegar aos processos de inferência de

sentido. Uma destas propriedades é a possibilidade de negociação das interpretações entre

falante e ouvinte, cujos julgamentos são confirmados ou mudados segundo as reações que eles 

produzem no interlocutor. Assim, não é possível que um único enunciado produzido pelo

falante seja suficiente para que o ouvinte faça inferência de tal ou qual interpretação. A

segunda propriedade é a afirmação de que a conversação contém, em si mesma, evidências

internas do que será seu resultado. Gumperz (1982, p.114) dá como exemplo dessa

propriedade a possibilidade de os participantes compartilharem ou não das convenções

interpretativas, ou de serem bem sucedidos ou não em atingir os fins da teoria comunicativa.

As propriedades do discurso são, assim, estabelecidas pelos participantes, de forma

situada e não de forma geral, atenta às contingências da interação. Estas contingências

emergem no desenvolvimento seqüencial onde os tópicos são introduzidos e desenvolvidos de 

forma colaborativa. Pode-se dizer que tanto em caso de acordo como de desacordo na

construção colaborativa, os objetos-de-discurso são coletivamente elaborados pelos

participantes. Esta co-elaboração é possível graças à forma como os participantes mobilizam

os recursos gramaticais na interação face a face.

Mondada (2001a, p. 7) insiste no caráter dinâmico e localmente construído dos

objetos-de-discurso na interação social, na análise menos dos seus conteúdos semânticos do

que dos processos através dos quais os participantes os elaboram discursivamente. Os objetos-

de-discurso são antes de tudo definidos pelos interactantes  antes mesmo do que pelo analista

da conversação. Os participantes recorrem aos recursos gramaticais que utilizam para os fins
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práticos, improvisando-os de forma situada, explorando-lhes as propriedades típicas, mas

também fazendo emergir de outros princípios de ordem, de forma local, contingente, e ligada

à ação. 

1.4. DOMÍNIOS COGNITIVOS NA CONSTRUÇÃO DE CATEGORIAS

Uma das grandes contribuições para o estudo dos processos de conceptualização e

construção do conhecimento no âmbito das ciências cognitivas, na atualidade, é oriunda de

um conjunto de pressupostos apresentados por Fauconnier (1994, 1997, 2002), no tocante à

criação e manipulação de espaços mentais, pelos seres humanos; e ao mapeamento do

pensamento e da linguagem dentro de uma perspectiva semântica. Esta teoria tem como

principal atrativo a operação mental verificada na formação de conceitos e na atribuição de

sentido às relações que os objetos têm com o contexto, ao invés do enfoque formal da

semântica que atribui significados na linguagem a elementos exteriores, como se aquela

refletisse o mundo. Fauconnier, de modo diferente, procura investigar como a cognição

funciona na sociedade e que conjuntos de relações são utilizados para se estabelecer a fusão

entre espaços mentais, conhecida como blending, ou mesclagem conceptual, que funciona

como o nascedouro dos sentidos.

Nos termos de Fauconnier (1994, p. x e xviii) a linguagem não porta os sentidos, mas 

os guia (...) A linguagem não realiza por si a construção cognitiva, mas oferece pistas

mínimas, porém suficientes para localizar os conhecimentos e princípios apropriados a cada

situação . As estruturas lingüísticas são dadas como pistas no curso das enunciações do

falante e acionam processos de inferenciação interpretáveis pelos participantes da

comunicação. Independentemente de as proposições desempenharem um papel na teoria

semântica ou na lógica da língua natural, as sentenças não são, em si, portadoras das

proposições. O acesso às conexões conceptuais é um componente da construção do sentido
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que a língua reflete de maneira geral, regular e sistemática, independentemente de seus

domínios particulares de aplicação. 

O processo da construção do discurso é altamente fluido, dinâmico, e localmente

criativo  categorias provisionais são ajustadas em espaços apropriados; conexões provisórias 

são estabelecidas; novos enquadres são criados, e os sentidos são negociados. Esta

abordagem possibilita a mediação entre conhecimento acumulado em modelos culturais e

pessoais e sua ativação nos eventos comunicativos em desenvolvimento, na forma de

esquemas conceptuais, modelos cognitivos idealizados e espaços mentais (LAKOFF 1987;

FAUCONNIER 1994, 1997, 2002). A emergência da significação, deste modo, tem uma

dimensão essencialmente pública e sua interpretação é tanto ato cognitivo como ato social

(Cf. SALOMÃO 1997, p.33).

O tipo de construção de significações que emerge no ambiente escolar é emblemático

da relevância da teoria dos Espaços Mentais para a investigação pública do conhecimento que

ora empreendemos. A aula é fortemente marcada pela negociação de modelos transitórios da

realidade, que cumprem uma função local no processo de elaboração criativa de outros

modelos mais estáveis, os quais garantem a permanência do conhecimento enciclopédico

como objetivo acadêmico. É, também, o local onde presenciamos uma influência mútua entre

as escolhas discursivas feitas pelos alunos e aquelas feitas pelos professores, as quais acionam

modalidades diversas de tratamento contextual dos tópicos discursivos e refletem um

dinamismo latente, pouco explorado nas pesquisas sobre as rotinas escolares. Este dinamismo

é explicado, nas atividades comunicativas da interação em aula, pela abundância de

estratégias sócio-cognitivas que ocorrem à medida que o discurso e pensamento fluem,

tornando o contexto escolar o ambiente mais adequado para se construir publicamente os

sentidos.
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1.4.1. DOMINIOS ESTÁVEIS: MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS

Lakoff & Johnson (1980) defendem que o nosso sistema de conceptualização se

assenta na utilização das nossas experiências enquanto organismos dotados de uma certa

configuração biológica. Esta projeção do corpo na mente é denominada embodiement

hypothesis, ou hipótese da corporificação (Cf. JOHNSON & LAKOFF 1980; LAKOFF,

1987). Uma noção central a esta teoria é a de "image schema", modelo (ou matriz) cognitivo

determinado de forma genérica, recorrente na nossa experiência sensorial e motora, que é

projetado noutros domínios da experiência, determinando a sua configuração. 

Segundo Lakoff (1987, p. 13) a idéia de um modelo cognitivo é a noção que une as

teorias sobre a categorização, presentes no modelo das semelhanças de famílias , de

Wittgenstein; de estruturas prototípicas e de categorização de nível básico de Rosch; além do

modelo de corporificação conceptual, no realismo experiencialista de Lakoff (1980, 1987). Os 

modelos cognitivos estruturam o pensamento e são usados na formação de categorias e

raciocínio. Os conceitos caracterizados pelos modelos cognitivos são compreendidos via a

corporificação destes modelos.

As categorias são formadas a partir de um pequeno grupo de modelos cognitivos

idealizados: "as categorias conceptuais humanas têm propriedades que são, pelo menos em

parte, determinadas pela natureza corporal das pessoas que as categorizam" (LAKOFF, 1987,

p. 371). A noção proposta pelo autor, na lingüística cognitiva, relativa aos modelos cognitivos 

idealizados (MCI), reflete a maneira como organizamos o nosso conhecimento através de

estruturas de categorias e efeitos prototípicos que são produtos resultantes da disposição dos

MCI.

A noção de modelos cognitivos é tributária de quatro fontes no âmbito da lingüística: a

semântica dos frames de Fillmore (1982), a teoria de metáforas e metonímias como

organizações cognitivas de Lakoff e Johnson (1980), a gramática cognitiva de Langacker
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(1986) e a teoria dos espaços mentais de Fauconnier (1985, 1994). Estas teorias, em especial a 

semântica dos frames, mantêm similaridades com as noções de esquemas como estruturas de

expectativas e conhecimento. Para Lakoff (1987, p. 68), o MCI é um todo complexamente

estruturado, uma gestalt, que utiliza quatro princípios de estruturação: as estruturas

proposicionais, as estruturas esquemáticas de imagem, os mapeamentos metafóricos e os

metonímicos. Cada MCI também estrutura um espaço mental.

Para melhor entender o alcance dos MCI é preciso voltar à noção de enquadre (frame)

de Fillmore. Lakoff (p. 68-69) parte da observação de uma categoria cotidiana como terça-

feira . Para o autor, terça-feira só pode ser definida relativamente a um modelo idealizado

que inclui o ciclo natural definido pelo movimento do sol, a maneira padrão de caracterizar o

fim de um dia e o começo do outro, e um calendário cíclico mais amplo de sete dias a

semana. No modelo idealizado, a semana é um todo dividido em sete partes, numa seqüência

linear. Cada parte é chamada de dia, e a terceira parte é a terça-feira. Similarmente, o conceito 

de fim de semana requer a noção de uma semana composta por cinco dias úteis, seguidos de

uma pausa de dois dias, superposta no calendário de sete dias. Nosso modelo de semana é,

desta forma, idealizado. Semanas de sete dias não existem objetivamente na natureza, mas são 

criações dos seres humanos  nem todas as culturas têm o mesmo tipo de semana.

Nós usamos modelos cognitivos idealizados para tentarmos compreender o mundo.

Em geral, qualquer elemento de um modelo cognitivo pode corresponder a uma categoria

conceptual. Um MCI pode se adequar à compreensão que uma pessoa tem do mundo de

forma perfeita ou imperfeita. Quanto menos perfeita é a adequação entre as condições prévias

do MCI e nosso conhecimento, menos apropriada para nós é a aplicação de um conceito.

Lakoff (p. 70-71) ilustra este caso ao utilizar a categoria solteirão , já discutida por

Fillmore (1982). Esta categoria é definida relativamente ao MCI de uma sociedade humana

que possui a instituição do casamento monogâmico e que prevê uma idade típica em que as
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pessoas contraem o matrimônio. Este MCI não prevê a existência de sacerdotes celibatários,

união conjugal não formalizada, homossexualidade, ou poliginia, como é o caso de certas

culturas em que a um homem é permitido desposar várias mulheres. Com respeito a este MCI, 

solteirão é apenas um homem adulto não casado.

Este MCI, entretanto, não se ajusta ao mundo real de forma precisa. Enquanto se

adequa a certos segmentos da sociedade em que um adulto não casado pode ser, de fato,

considerado um solteirão, deixa de contemplar outros casos como o do Papa João Paulo II, o

de homens vivendo em união conjugal estável, ou mesmo o de pessoas que,

involuntariamente, vivem sozinhas, como seria o caso de Tarzan. Desta forma, a condição

prévia de homem adulto não casado, segundo o MCI descrito, não é suficiente para se

apreender a categoria solteirão .

Os MCI têm, portanto, status cognitivo. São usados para a compreensão do mundo e

para a criação de teorias sobre o mundo. Assim, os modelos cognitivos nos permitem fazer

sentido de uma variedade de fenômenos semânticos. Neste sentido, Miranda (2000, p. 61)

pontua que qualquer operação de significação presume invocar, da memória (...), bases de

dados que orientam as expectativas dos sujeitos em suas ações individuais ou conjuntas ,

estas bases de dados são domínios sócio-cognitivos estáveis classificados em MCI. O

desenrolar do discurso exige que sejam efetuadas construções cognitivas que incluem

conjuntos de conhecimentos organizados e estruturados de acordo como domínios estáveis e

locais. Os MCI são domínios estáveis, que ao lado dos enquadres comunicativos e esquemas

genéricos estruturam o conhecimento socialmente produzido e localmente disponível.

Assim, de acordo com o modelo de mapeamentos de Fauconnier (1997), as categorias

apresentadas e discutidas em aula pelo professor e alunos, estruturadas pelos modelos

cognitivos idealizados do discurso cotidiano podem ser projetadas entre si, através do

princípio de identificação conceptual da teoria dos Espaços Mentais (EM). Este mapeamento
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permite a construção dos significados partindo dos esquemas mais genéricos, de base, para

esquemas particulares. O processo de reconceptualização, desta forma, envolve o

reconhecimento da integração entre os domínios fonte e alvo para a construção de um

domínio mescla (blending) que leva em conta conhecimentos estruturados nos dois níveis

anteriores (fonte e alvo).

Exemplo 2  Reconceptualização no Blending

1. P= /.../ vocês sabem o que significa reciclagem?
2.AA= ((silêncio))
3.P
4

que símbolo é este? ((a professora mostra o símbolo de reciclar  três setas largas 
interconectadas em um círculo)

5.A= já sei/ reciclar é colocar o lixo na caixa azul /.../

A reconceptualização feita pelo aluno no exemplo acima (linha 5) só é possível em um 

contexto em que ambos professor e alunos compartilham um modelo cultural construído

possivelmente através de um contrato sócio-didático, em que disponham de um recipiente

(uma caixa envolta em papel azul) onde possam ser colocados as sobras de papel e outros

materiais re-utilizáveis. Tal caixa, dada sua função de depósito de materiais recicláveis,

contém um símbolo internacionalmente reconhecível que indica sua função. Como o evento

se trata de uma aula de alfabetização, com alunos na faixa etária de 5-6 anos, a pergunta da

professora na linha 1 não contextualiza conhecimentos possuídos pelos alunos. Trata-se, na

verdade, de um conceito técnico que engloba uma série de possíveis definições. No entanto,

quando o símbolo é apresentado, aciona um conjunto de saberes pressupostos e

experienciados pelos alunos no convívio diário da aula, ou de suas atividades em casa. Isto

conduz a uma associação entre o símbolo e a categoria introduzida pela professora, o que

engatilha uma fusão das duas, sendo reconceptualizadas na assertiva do aluno (linha 5).

Há uma semelhança superficial entre a teoria dos MCI e a teoria dos espaços mentais

de Fauconnier. Ambas usam modelos parciais, mas na teoria dos MCI estes são cognitivos e
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idealizados. Isto significa que são caracterizados relativamente aos aspectos experienciais da

psicologia humana e que não se ajustam necessariamente de forma precisa ao mundo exterior.

Enquanto esta teoria procura explicar as associações estáveis entre domínios

conceptuais, a teoria da mesclagem dos EM de Fauconnier (1997, 2002) não só engloba estas

relações como permite explicar a inovação conceptual. O modelo EM entende a metáfora e a

metonímia, centrais na teoria de Lakoff, como um caso particular de um processo mais geral e 

constantemente presente na nossa atividade cognitiva, denominado "mesclagem" ou

"integração conceptual".

1.4.2. DOMÍNIOS LOCAIS: A TEORIA DOS ESPAÇOS MENTAIS

Segundo Fauconnier & Sweetser (1996, p. 8-9), a linguagem nos permite falar não só

sobre o que é, mas também sobre o que poderia ser, o que será, do que se espera, do que se

acredita, de hipóteses, do que é visualmente esperado, do que aconteceu, do que deveria ter

acontecido, dentre outros . Sendo assim, dependendo dos propósitos que temos em mente,

fazemos referência a diversos fatos. Para Fauconnier & Sweetser, a idéia central é a de que

quando as pessoas se envolvem em um evento de fala, espaços mentais são construídos,

estruturados, e ligados a partir da gramática, do contexto e da cultura, e são motivados pela

sua intenção comunicativa. O efeito disto é a criação de uma rede de espaços através dos

quais nos movemos à medida que o discurso ocorre. A linguagem aciona os meios para se

construir o significado, assim como o contexto em que os participantes estão inseridos, a

experiência anterior dos mesmos e as conexões feitas a partir das construções de espaços

mentais. É inerente à cognição humana contextualizar e acessar informações de maneira

diferente em contextos diferentes (p. 8).

Há expressões lingüísticas que podem criar novos espaços, ligar espaços a outros

externos, ou remeter o ouvinte a um espaço anterior ou posterior, que são denominadas de
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construtores de EM. Estes construtores são expressões lingüísticas variadas, desde os tempos

e modos verbais até sintagmas adverbiais e preposicionais que introduzem as marcas de

diferença entre um espaço e outro, projetando um domínio em outro. Os construtores de

espaço acionam, entre outros, domínios de crença (eu acho, eu acredito, eu penso que ele é

holandês); de imagem (na foto, na pintura, Cris tem olhos azuis); espaços contrafactuais ou

hipotéticos (se sua mãe estivesse viva e ouvisse tal absurdo, ela desejaria estar morta); de

gradação, escala (Macunaíma é um tipo de anti-herói); espaços construtores de tempo (na

adolescência, eu podia derrotar qualquer um de vocês na corrida); de drama (no filme, Camila

Morgado é Olga Benário); de lugar (no nordeste todas a praias são belas); bem como espaços

construtores de certos modelos culturais como no judaísmo, Jesus é apenas um homem ; na

lingüística, a noção de erro é bastante diferente ; no futebol americano, a trave se parece com 

um ípsilon gigante .

Os EM são constituídos de conjuntos de domínios conceptuais ou do conhecimento

oriundo de muitos domínios separados. São construídos de maneira dinâmica na memória de

trabalho, mas também se tornam arraigados na memória de longo prazo. A experiência

imediata é outra fonte para se construir espaços mentais. 

O modelo dos Espaços Mentais baseia-se na capacidade da mente humana em que a

linguagem é considerada um instrumento cognitivo. Dois construtos teóricos são pertinentes

ao modelo: as noções de domínios e projeções. O princípio nuclear da cognição humana

corresponde à projeção entre domínios, desta forma operando a produção, o fracionamento da

informação, a transferência e o processamento do sentido (Cf. SALOMÃO, 1999).

Segundo este modelo, as projeções têm como função construir e ligar domínios.

Fauconnier (1997, p. 9) afirma que para falar ou pensar sobre determinados domínios

(domínio alvo), usamos estruturas de outro domínio (domínio fonte) e do correspondente

vocabulário. Essas projeções ajudam-nos a entender as intenções dos falantes no discurso e
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são também fontes de evidência de que a negociação conceptual está presente na linguagem

cotidiana.

De acordo com esta perspectiva, a projeção conceptual tem lugar entre espaços

mentais, que são definidos como representações temporárias construídas pelos falantes. Estes

espaços dependem em larga medida de estruturas cognitivas estáveis (como os Modelos

Cognitivos Idealizados), mas diferentemente destes, os EM são representações de curto prazo, 

cuja função é responder às necessidades de conceptualização, muitas vezes novas e mesmo

únicas, dos falantes.

Esta teoria postula a existência de quatro (ou mais) espaços mentais envolvidos no

processo de projeção conceptual entre domínios: dois espaços de input (espaços influentes

correspondentes ao domínio-fonte e ao domínio-alvo), um espaço genérico que comporta a

estrutura abstrata partilhada pelos dois espaços anteriores (e eventualmente por muitos outros) 

e ainda um espaço-mescla (blend), em que se verifica a combinação, a mistura, de

representações dos espaços influentes, e por vezes, também de outros espaços mentais cuja

informação é mobilizada. É desta mesclagem que resulta uma nova conceptualização, não

submissível a uma soma das estruturas dos espaços influentes, nem a um mero conjunto de

correspondências previsíveis fora deste processo. 



72

Esquema 1: Diagrama Básico de Quatro Espaços

Esta estrutura apresenta as seguintes características (Cf. FAUCONNIER & TURNER,

2002, p. 40-47):

Os EM configuram-se como pequenas estruturas conceptuais construídas à medida que

pensamos ou falamos para os propósitos de compreensão e ação local. Eles são

conectados às estruturas de conhecimento. Os espaços mentais são extremamente

parciais e contêm elementos tipicamente estruturados por enquadres. São

interconectados, podem ser modificados à medida que o discurso se desdobra e podem

ser usados para modelar mapeamentos dinâmicos entre pensamento e linguagem. São

representados por círculos, enquanto os enquadres são representados por retângulos e

quadros.

Enquadres  são a organização dos elementos de um EM e suas relações vitais.

Espaços Influentes (input)  estruturas parciais que organizam o conhecimento.

Espaço Genérico

Espaço
Influente 2Espaço

Influente 1 

Espaço-Mescla
Estrutura Emergente

= x
= y

Enquadre
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Mapeamento entre espaços conecta as contrapartes dos espaços influentes através do

Princípio de Identidade (linhas sólidas) ou de projeção (linhas tracejadas). Na projeção

seletiva nem todos os elementos de um input são projetados na mescla.

Espaço Genérico mapeia sobre cada um dos espaços influentes e contém o que aqueles

têm em comum.

Espaço-Mescla a mesclagem dos espaços influentes. Estrutura projetada dos espaços

influentes.

Estrutura emergente desenvolvida no espaço-mescla a partir de estruturas que não

estão nos espaços influentes. Envolve:

a) Composição das relações na mescla que não existiam nos inputs. Fornece relações

que não existem em separado nos inputs. Elementos contrapartes podem ser

compostos pela inclusão separada na mescla ou pela projeção do mesmo elemento na

fusão do blend.

b) Acabamento que traz estrutura adicional para a mescla. A mescla recruta grande

gama de sentidos e conhecimentos prévios.

c) Elaboração de uma mescla integrada. A operação dinâmica da mescla modifica

imaginativamente a estrutura emergente. Tratamos a mescla como simulações e a

operamos imaginativamente de acordo com princípios estabelecidos para ela. Há

sempre muitas possíveis e diferentes linhas de elaboração que prosseguem

indefinidamente.

Conexão - integração de diferentes fontes em uma unidade. Ex. Se eu fosse você

(domínio fonte), usaria o vestido vermelho (domínio alvo).

As linhas no diagrama básico de integração conceptual dinâmica que representam

projeções e mapeamentos conceptuais podem ser pensadas como correspondentes das

co-ativações neuronais e conexões no cérebro.
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Este é justamente um dos aspectos mais produtivos da teoria dos espaços mentais em

relação às abordagens de apenas dois domínios, ou seja, postular a existência de "espaços

intermédios" (middle spaces) permite explicar a elaboração/transformação da informação

projetada, que parece ser uma característica essencial deste processo. O espaço-mescla

permite explicar a emergência de uma estrutura nova, que é um produto da projeção

conceptual e não pode, por isso, ser encontrada nos espaços de input. A projeção conceptual

constitui, segundo Fauconnier e Turner, um processo cognitivo fundamental, responsável por

fenômenos como a categorização, a formulação de hipóteses, os mecanismos inferenciais, a

contrafactualidade, etc.

Fauconnier & Turner (1996) apontam que uma das funções do espaço-mescla é

proporcionar diferentes reações emocionais a um dado cenário. A integração conceptual que

ocorre nos espaços mesclados é usada para formar novos conceitos ou podem ser empregados

para gerar conceitos disponíveis para alguma necessidade local, geralmente retórica.

1.4.3. O BLEND  E AS REDES DE INTEGRAÇÃO CONCEPTUAL

Segundo Fauconnier & Turner (2002), o século XX enfatizou de tal modo a forma

sobre a substância que os seres humanos começaram a agir como se a visão de uma forma,

por exemplo, fosse capaz de substituir a visão do que está por trás dela. Neste sentido, ao

vermos a fotografia de um bebê, algumas vezes, parece que estamos a ver o próprio bebê. A

atividade cognitiva, no entanto (neste caso, a atividade neurocognitiva), precisa se fazer

presente no processo de percepção, já que ela é a razão pela qual interpretamos sinais bi-

dimensionais (como a foto) como uma descrição afetiva de algo. A mesclagem conceptual,

desta maneira, é o aparato por trás da construção do sentido derivado de diversas fontes.
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O que está por trás de uma forma não é, de modo algum, um objeto, uma
coisa, porém, a capacidade humana de construir sentidos (...) Mesmo as
forma mais básicas, as unidades fundamentais das abordagens formais, são
apenas gatilhos para a integração imaginativa massiva (FAUCONNIER & 
TURNER, 2002, p. 6).

As abordagens formais ligadas à lingüística, à cibernética, e à psicologia não foram

suficientemente capazes de explicar nem os processos aparentemente mais simples , como a

fala da criança, ou a percepção de objetos, a compreensão de uma analogia, ou mesmo a

categorização conceptual. Esta insuficiência ocorre devido às rachaduras na armadura

formalista, que explicam a apreensão das entidades como unidades, mas não se importam com 

o trabalho cognitivo para chegar a esta unidade. Assim, as abordagens formais nos levam a

pensar que é a forma que causa a percepção de uma unidade,

Nós não nos perguntamos como podemos ver uma coisa como uma coisa ,
porque assumimos que a unidade vem da coisa em si, do mesmo modo que
assumimos que o significado de uma fotografia está na fotografia ao invés
de estar na nossa interpretação de sua forma (...) [mas, ao invés] dividimos o 
mundo em entidades segundo uma escala humana para que possamos
manipulá-las na vida diária, e esta divisão do mundo é uma realização
imaginativa (FAUCONNIER & TURNER, 2002, p. 8).

A mesclagem conceptual é, então, uma capacidade mental extraordinária que

possibilitou aos nossos ancestrais desenvolverem a arte a ciência, religião, cultura,

ferramentas sofisticadas, e a linguagem, conjunto de inovações, comumente denominada de

explosão cultural, ocorrida cerca de 50.000 anos atrás, quando a raça humana se transformou

de meros mamíferos grandes em seres cognitivos criativos e inovadores. Esta capacidade

geral, já denominada por Stephen Mithen (1998) de fluidez cognitiva, reúne os elementos de

diferentes domínios e explicam a expansão da criatividade por que passaram os seres

humanos para se tornarem semelhantes ao homem moderno.

A mesclagem conceptual está presente em tudo, desde a pintura até a literatura, da

invenção científica à compreensão de histórias, muito embora não estejamos conscientemente
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cientes de suas complexidades escondidas, as quais envolvem aspectos como a percepção dos

objetos, a habilidade de se mover entre móveis sem bater neles, e mesmo a capacidade de

pensar que, apesar de nossa maneira razoavelmente simples de fazê-lo, é, de fato,

extraordinariamente complexo.

Exemplos notáveis e exóticos como os contrafactuais analógicos, as metáforas

poéticas e fantasias, como a do burro falante, ilustram muito do escopo da mesclagem

conceptual que se estende também à gramática, à matemática, aos inferenciação, à interface

computacional, à ação e ao design.

O valor das formas mais simples, como certas construções gramaticais, por exemplo,

repousa na complexa dinâmica emergente que elas acionam no mundo imaginativo. A

construção de sentidos é feita, assim, graças a operações básicas efetuadas na mesclagem

conceptual. Estas operações são a chave para o sentido cotidiano e a excepcional criatividade

humana e envolvem, segundo Fauconnier & Turner (2002, p. 6):

Identidade. Esta operação permite reconhecer a equivalência, a uniformidade, ou a

oposição, a diferença. Estes não são pontos de partida primitivos, nem cognitivamente, 

nem neurobiologicamente, nem em termos evolucionários. São produtos que

dependem de elaborado trabalho imaginativo.

Integração. Este é o processo de busca de identidade e oposição, que ocorre nas redes

de integração conceptual e que tem estrutura elaborada, propriedades dinâmicas e

restrições operacionais. 

Imaginação. Operação crucial às duas anteriores. O cérebro executa simulações

imaginativas mesmo sem estímulo externo. Ex. ficção, cenários contrafactuais, sonhos

e fantasias operam do mesmo modo que outras construções mais simples de sentidos

graças à Imaginação.
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As pessoas pensam de modo diferente de acordo como o sexo, a cultura, a idade, o

nível social e de habilidades. Entretanto, algumas operações cognitivas parecem atravessar

estas diferenças e podem ser consideradas como habilidades cognitivas altamente universais

que subjazem às línguas humanas e ao pensamento, independentemente de qualquer nível de

distinção. Tais operações mentais básicas são consciência de identidade, uniformidade e

diferença; enquadres, analogia, gramática e metáfora; integração conceptual ou mesclagem.

Todas elas são altamente imaginativas, mas cruciais mesmo para os tipos mais simples de

pensamento, apesar de serem invisíveis para a maioria de nós.

Mesmo construções cotidianas na linguagem dependem da mesclagem conceptual. É

natural pensar, por exemplo, que os adjetivos atribuem propriedades fixas aos nomes. No

entanto, o adjetivo seguro nos enunciados a criança está segura , a praia é segura ou a pá

é segura não atribui uma propriedade fixa a cada um dos nomes com que se relaciona, mas,

ao contrário, nos leva a evocar cenários de perigo apropriados para o substantivo e o

contexto. O adjetivo, deste modo, ativa um enquadre abstrato de perigo com papéis como

vítima, local e instrumento.

A mesclagem não trata, portanto, apenas da projeção de um domínio fonte em um

alvo, como o mapeamento analógico, mas conduz a um nível de ação integrada, ou seja, a um

novo domínio emergente.

Enquanto cães, gatos, cavalos e outras espécies familiares presumivelmente
devem executar uma conexão conceptual do tipo necessário para ver um
único cão, gato ou cavalo, os seres humanos são excepcionalmente adeptos à 
integração de duas fontes (inputs) extraordinariamente diferentes na criação
de novas estruturas emergentes, as quais resultam em novas ferramentas,
tecnologias e novas maneira de pensar (...) Para Mithen, a mesclagem, a que
chamava de fluidez cognitiva, é também o que tornou possível a invenção do 
racismo (FAUCONNIER & TURNER, 2002, p. 27).

Os aspectos essenciais da mesclagem segundo os autores (p. 47-50), além daqueles

discutidos na explicação do diagrama básico de quatro espaços (Esquema 1) que constituem a
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Rede mínima de Integração conceptual, com sua conexões de contraparte e associações

(mapeamentos e projeções), incluem  os traços de

Modificação qualquer espaço pode ser modificado a qualquer momento na

construção da rede de integração.

Estabelecimento prévio as mesclas são estruturas novas e geradas no lugar e tempo

da ação, porém recrutam enquadres e mapeamentos fortemente arraigados, isto é,

previamente estabelecidos.

Integração de evento integrar eventos é o propósito da construção imaginativa e as

mesclas são o instrumento básico para se conseguir isto.

Ampla aplicação a rede de integração se presta a muitos e diferentes objetivos: a

transferência de emoções, a inferência, o raciocínio contrafactual, a mudança

conceptual e a criatividade nas ciências, a ação integrada, a construção de identidade

através da compressão, etc.

Um dos benefícios centrais da mesclagem conceptual é a habilidade de executar

compressões para uma escala humana de ordens difusas de eventos, como exemplo, as

cerimônias e ritos existentes em nossas culturas.

Nós estabelecemos espaços mentais, conexões entre eles e espaços mesclados porque

isto nos conduz a uma percepção global, à compreensão termos humanos e a novos

significados, além de nos tornar eficientes e criativos. Um dos aspectos mais importantes de

nossa eficiência, percepção e criatividade é a compressão de relações conceptuais a que

chegamos através da mesclagem. Algumas destas relações conceptuais são, de acordo com

Fauconnier & Turner (2002, p. 93-101):
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Mudança por exemplo, os conceitos de envelhecer, cristianizar, americanizar, etc.

comprimem relações vitais de mudança entre espaços que contêm informações como

novo e velho, não-cristão e cristão, etc., gerando uma mescla em quem o segundo se

sobrepõe ao primeiro.

Identidade a compressão de identidade pode se dar na mesclagem contrafactual do

tipo se eu fosse você... , etc. A mesclagem é um instrumento eficaz e flexível para criar

e desintegrar Identidade.

Tempo os ritos e cerimônias como colação de grau e casamento comprimem as

relações te tempo. No primeiro, por exemplo, todos os aspectos da vida acadêmica são

mesclados em um único evento.

Espaço o debate com Kant, exemplo de uma argumentação em que um debatedor se

posiciona contrário às idéias de Kant como se o próprio filósofo estivesse presente no

debate, é o caso prototípico de elementos espaciais divergentes que são comprimidos

em um único espaço e tempo.

Causa-Efeito provérbios e expressões populares como onde há fumaça há fogo ,

água mole em pedra dura... comprimem a relação de causa e efeito. Há dois espaços

mentais diferentes que são conectados entre si e projetados em um único espaço a

mescla.

Parte-Todo o exemplo do vodu, em que um boneco representa a pessoa a ser atingida

por uma certa magia é ilustrativo dessa compressão; ou ainda quando olhamos a foto de

rosto de uma pessoa e dizemos Esta é Maria , a parte mais saliente, no caso, o rosto

(em um espaço) se projeta no todo, Maria (em outro espaço). Na mescla, parte e todo e

fundem: rosto é Identidade.

Representação são os casos do teatro, escultura, pintura e fotografia que ativam o

reconhecimento de algo fora do objeto percebido.
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Função Lula é o presidente ilustra o tipo de compressão em que X é Y. A função

(Y) tem um valor (X). Assim Lula é o valor no enunciado anterior que se conecta à

função de presidente. O mesmo ocorre com relação ao valor Karol Wojtyla em um

espaço influente, que se projeta na função de Papa, em um outro espaço. O espaço

mescla  João Paulo II comprime a relação função-valor.

Analogia depende amplamente da compressão Função-Valor. Em uma rede de

integração pode haver um espaço influente com Papa e em outro espaço Karol

Wojtyla , com Papa João Paulo II na mescla; em outra rede há um espaço com Papa ,

outro com Giovanni Montini e Papa Paulo VI no espaço-mescla. Há também um

conector de identidade entre a Função contida no espaço de uma rede e a Função

contida no espaço de outra rede. Quando dizemos que João Paulo II e Paulo VI são

análogos o que estamos a dizer é que temos uma compressão de Função-Valor em duas

redes de integração que têm o mesmo espaço de Função.

Esquema 2: Relação Conceptual de Analogia

Dessemelhança ( desanalogia ) baseia-se na relação de Analogia. Não encontramos

dessemelhança entre um tijolo e o oceano atlântico, mas entre este e o oceano pacífico.

Uma dessemelhança, por exemplo, entre os vários tipos de primatas dos quais o homem 

Papa
Karol

Wojtyla

Papa
João
Paulo

II

Papa
Giovanni
Montini

Papa
Paulo

VI

Compressão de 
Analogia



81

descendeu, em diferentes estágios evolutivos, corresponde, no espaço-mescla, à

mudança em um único tipo de homem moderno.

Propriedade Um copo pode ter a propriedade azul; uma praia pode ser segura. Os

adjetivos não atribuem propriedade em si, mas guiam o trabalho mental de imaginação

da adequação de uma categoria ao contexto em uso. Assim, nos exemplos acima, a

mesclagem comprime uma propriedade tomada externamente (azul, segura) em uma

relação interna que corresponde à atribuição de propriedade na mescla. A cor azul

atribuída a um copo não é um atributo inerente ao copo, mas é um produto da operação

mental, que envolve a percepção biofísica e o contexto sócio-cultural.

Similaridade é a operação que conecta elementos com Propriedades compartilhadas

como copo azul e xícara azul. As similaridades são percebidas diretamente pelos seres

humanos devido a mecanismos perceptuais extremamente complexos do ponto de vista

neurobiológico, que trazem para a escala humana, objetos difusos, como a tonalidade de 

cores em paredes pintadas com tipos diferentes de vermelho.

Categoria a compressão de relações de categoria opera com relações de identidade,

mudança e analogia. Executamos estas operações quando mapeamos o domínio da

biologia no domínio da informática ao cunharmos programas destrutivos de vírus .

Esta analogia aparentemente simples produziu uma transmutação categórica inigualável

na sociedade tecnológica atual. Juntamente com a nova categoria de vírus , mesclamos

os significados biológicos e produzimos itens como antivírus , vacina , infecção e

desinfecção , quarentena , etc.

Intencionalidade esta relação recobre uma série de domínios relativos a desejos,

esperanças, medos, crenças, memória e demais atitudes mentais e disposições dirigidas

ao conteúdo dos enunciados. A intencionalidade é crucial porque tudo que fazemos ou

pensamos e sentimos é baseado nas relações que ela cobre. É também o que explica a
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diferença entre o significado de um enunciado como Ele morreu de câncer em

oposição a O câncer o levou . Este último traz consigo um enquadre intencional,

normalmente baseado na percepção de morte como um evento religioso.

Singularidade é obtida naturalmente dos elementos do espaço-mescla, como a

apreensão da fotografia de alguém em relação a esta exata pessoa, embora não nos

demos conta desta relação. Muitas das relações vitais aqui apresentadas são

comprimidas em Singularidade. 

A operação de compressão é normalmente executada segundo alguns padrões gerais.

Assim, a compressão pode equilibrar as relações vitais de Tempo, Espaço, Causa-Efeito e

Intencionalidade; a Analogia pode ser comprimida em Identidade ou Singularidade; Causa-

Efeito pode ser comprimida na relação de Parte-Todo; Identidade é rotineiramente

comprimida em Singularidade; Representação, Parte-Todo, Causa-Efeito, Categoria e Função-

Valor são comprimidos em Singularidade.

As Redes de Compressão Conceptual podem ser de quatro tipos: Simplex, Especular,

de Alcance Único e de Alcance Duplo. 

As Redes Simplex são, de fato, muito simples, pois apresentam conexões de tipos de

enquadres para tipos de valores, ou seja, há um espaço influente com Funções (como pai,

presidente, Papa), mas sem Valores; o outro espaço contém elementos sem enquadre (como

Paulo, Lula, Karol Wojtyla). O espaço mescla funde as funções enquadradas do primeiro

espaço com os elementos livres do segundo espaço, gerando um enquadre com Funções e

Valores.
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Esquema 3: Rede Simplex de Integração Conceptual (adaptado de FAUCONNIER & 
TURNER, 2002, p. 121):

Nas redes do tipo especular, todos os quatro espaços compartilham o mesmo enquadre

organizacional. Este enquadre não é abstrato e especifica a natureza relevante da atividade,

dos eventos e dos participantes. No enunciado Em 1984, João do Pulo bateu seu próprio

recorde de 1980, no salto triplo olímpico construímos uma rede de integração conceptual em

que um espaço influente (input 1) tem um enquadre organizacional que se reflete no input 2.

Este mesmo enquadre se estende ao espaço-mescla, que mantém os mesmos eventos, pessoas

e atividades dos dois inputs, trazendo como inovação uma estrutura emergente na qual João

do Pulo vence a si mesmo. 
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Esquema 4: Rede Especular de Integração Conceptual

Nas redes de Alcance Único existem dois espaços influentes com diferentes enquadres

organizacionais, um dos quais é projetado para organizar a mescla. O enquadre organizacional 

da mescla é uma extensão do enquadre de um dos inputs, mas não do outro. As redes de

alcance único são protótipos de metáforas fonte-alvo, altamente convencionais. A situação

Empresários de TV boxeiam entre si para ganhar audiência ilustra este tipo de rede, em

que, no espaço genérico é projetada a competição acirrada do espaço influente 1, o qual

contém o enquadre de uma luta de boxe, com dois boxeadores, um dos quais eventualmente

vence o outro por nocaute, e leva como prêmio o cinturão de ouro. Também se projeta no

espaço genérico o enquadre do espaço influente 2, no qual empresários competem entre si

para ganhar audiência. Trata-se de uma luta de estratégias e não de golpes, e o vencedor não

machuca fisicamente o seu oponente, mas em termos profissionais. No espaço-mescla,

naturalmente, o enquadre do boxe não é projetado a não ser para explicar a metáfora do

olimpíadas
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empresário boxeador, mas os resultados da mesclagem reiteram o segundo enquadre, o da

competição profissional.

Esquema 5: Rede de Integração Conceptual de Alcance Único (Adaptado de FAUCONNIER & 
TURNER, 2002, p. 128):

As Redes de Alcance Duplo têm espaços de input com enquadres organizacionais

diferentes (e freqüentemente divergentes), além de um enquadre para o espaço-mescla que

inclui partes de cada um dos enquadres e uma estrutura emergente própria. Em tal rede ambos 

os enquadres organizacionais contribuem de forma central para a mesclagem, e suas

diferenças evidentes oferecem a possibilidade de confrontos e coincidências bastante ricos.

Ao invés de bloquear a construção da Rede, as divergências entre os enquadres

competição
entre

competidores

boxeador 1

boxeador 2

1 bate 2
por nocaute
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organizacionais apresentam desafios à imaginação. A mescla resultante é, de fato, altamente

criativa. (Cf. FAUCONNIER & TURNER, 2002, p. 131).

A interface computacional do tipo desktop é o exemplo prototípico de uma rede de

duplo alcance. Os dois principais espaços influentes têm enquadres organizacionais

diferentes: de um lado, o enquadre do ambiente de trabalho tradicional, com elementos como

pastas, arquivos, fichários, cestas de lixo, mesas, etc.; de outro lado, o enquadre dos comandos 

de computadores tradicionais, um conjunto de regras que permitem operar um programa em

execução. O enquadre do espaço-mescla deriva do enquadre do escritório abertura de

arquivos, jogar papéis no lixo tanto quanto do enquadre dos comandos de computador

find , replace , save , print , copy , delete 6  Parte da realização imaginativa consiste em 

encontrar enquadres que, apesar de diferentes, podem contribuir para a atividade mesclada de

um modo que seja compatível. Assim, o espaço-mescla produz uma nova realidade em que a

execução de certos comandos, através do ponteiro do mouse, implica a execução de certas

ações em um escritório virtual .

A criação da mesclagem é guiada por pressões e princípios cognitivos, mas também

pelas disponibilidades da realidade, incluindo as disponibilidades físicas e biofísicas. A

mesclagem do tipo que faz a interface entre o computador de mesa e o ambiente real do

escritório, simula o contexto de trabalho previamente conhecido dos usuários e opera um caso 

diferente de conexão, uma vez que a mescla conceptual não ocorre nos objetos da interface,

mas nas mentes dos usuários e lhes permite manipular ícones, executar movimentos de

objetos, como se eles estivessem executando as tarefas de abrir arquivos, jogar papéis não

desejados na lixeira, ou mesmo escrevendo palavras sem nenhuma interação homem

máquina.

6 Os comandos de computador são geralmente utilizados na língua em que um sistema operacional foi 
desenvolvido e distribuído. No caso MS-DOS, os comandos acima citados servem respectivamente para 
encontrar um arquivo, substituí-lo, gravá-lo em um local na memória do computador, enviá-lo para uma porta de 
saída de impressa, copiá-lo de um endereço para outro e apagá-lo permanentemente. 
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Esquema 6: Rede de Integração Conceptual de Duplo Alcance

Os exemplos acima ilustram como as redes de integração conceptual dos tipos

simplex, especular, de alcance único e duplo constituem muito mais um continuum de espaços

mentais do que estruturas separadas. É através das operações executadas em cada nível deste

continuum que organizamos a percepção dos objetos do mundo e os comprimimos a uma

escala manipulável em termos humanos, ou seja, construímos categorias cognitivas e

conceptualizamos o conhecimento. Isto não acontece simplesmente no cérebro humano, mas é 

produzido segundo as necessidades sócio-comunicativas para fins locais.
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Capítulo 2 A INTERAÇÃO SOCIAL E SEUS APORTES À

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Nós somos peixes na água da cultura . Como adultos investigando e
refletindo sobre a existência humana, não podemos tirar nossos óculos
culturais para vermos o mundo de modo aculturado, e então compará-lo ao
mundo cultural que nós percebemos. Os seres humanos vivem em um mundo 
de linguagem, matemática, dinheiro, governos, educação, ciência e religião

instituições culturais compostas de convenções culturais. Estes tipos de
instituições sociais e convenções são criados e mantidos por certos modos
de interação e pensamento entre os grupos de humanos. Outros animais
simplesmente não interagem e pensam desta forma .

(MICHAEL TOMASELLO)

O interesse pela interação social no campo da lingüística pode ser atribuído, entre

outras coisas, ao interesse geral pela interação verbal, da parte das análises do discurso, assim

como da sociolingüística interacional, bem como ao desenvolvimento da análise da

conversação de inspiração etnometodológica, em determinadas correntes lingüísticas,

notadamente funcionais, renovando o enfoque da gramática na interação (Cf. OCHS,

SCHEGLOFF, THOMPSON, 1996).

Segundo Morato (2004, p. 312) a noção de interação tem desempenhado um papel

fundamental na compreensão das contingências do debate entre Internalismo e Externalismo,

no campo da Lingüística, ajudando a estabelecer epistemologicamente as relações entre

linguagem e exterioridade, em oposição ao total psicologismo lingüístico dos meados do

século XX.

Se os anos 1950-1960 constituíram o ponto de partida da perspectiva cognitivista

defendida por Chomsky em seu programa gerativo, foram também o ponto de maturação do

que se convencionou chamar de virada pragmática (Cf. MARCUSCHI, 2003b, p. 8). O

funcionamento e o uso da língua em situações concretas no cotidiano dos falantes têm
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prioridade sobre a análise formal, nesta perspectiva teórica, assim como a função sócio-

comunicativa e o enquadre cognitivo das produções lingüísticas e não-lingüísticas.

É decorrente desta virada pragmática o surgimento das denominações disciplinares

no campo da Lingüística conhecidas como Lingüística de Texto, Análise do Discurso, Análise 

da Conversação, Sociolingüística, Psicolingüística, Etnografia da Comunicação,

Etnometodologia, Semântica Enunciativa e assim por diante. Todas estas tendências se

pautam, mais ou menos, por uma posição externalista a respeito da linguagem e se interessam

pelo modo como ela se relaciona com seus exteriores teóricos, com o mundo externo, com as

condições múltiplas e heterogêneas de sua constituição e funcionamento (cf. MORATO,

2004). Deste modo, falar em interação ou em interacionismo na lingüística é postular,

segundo Morato, diferentes modos de existência e de funcionamento da linguagem.

Antes da virada pragmática, porém, outras abordagens interacionistas já haviam se

estabelecido no campo dos estudos da linguagem, mormente na investigação da fala infantil, e 

dos processos dialógicos que regem os enunciados verbais.

Bakhtin/Volochinov7 (1929, 1992), por exemplo, se opõem a uma noção de língua que

seja fundada tanto em sua forma objetiva como na subjetividade pura. Ao invés disso, adotam

a concepção de dialogismo e ou interação. 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica e isolada, nem pelo
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua (...) A língua vive e
evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema
lingüístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos
falantes (BAKHTIN, 1992, p. 109-110).

7 Usamos a referência Bakhtin/Voloshinov porque nos alinhamos a uma tendência que reconhece que a obra 
Marxismo e Filosofia da Linguagem é de autoria do segundo. Como, porém, é lugar-comum editá-la sob o 

nome de Bakhtin, fazemos alusão ao par de autores.
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Para os autores, a linguagem tem natureza sócio-ideológica. Há, portanto, entre

linguagem e sociedade relações dinâmicas e complexas que se materializam nos enunciados

constituídos em discursos (Cf. MARCUSCHI, 2003b).

Piaget (1976), Vygotsky (1930, 1987, 2000) e Bruner (1975), também contribuíram

para o entendimento da interação como um problema teórico para a Lingüística através da

reflexão sobre a interação da criança com o seu meio e no desenvolvimento lingüístico-

cognitivo, subsidiando o campo de ação psicolingüístico. 

Neste campo, as abordagens interacionistas consideram a linguagem uma ação

compartilhada que percorre um duplo percurso na relação entre sujeito e realidade:

intercognitivo (sujeito/mundo) e intracognitivo (linguagem e outros processos cognitivos)

(MORATO, 2004, p. 323). A interação constitui, assim, a base da construção do

conhecimento e da dupla natureza da linguagem (cognitiva e social). 

A perspectiva de Vygotsky (1896-1934), denominada sócio-interacionismo ou

interacionismo sociocultural, uma vez que trata do papel das interações sociais aplicadas à

gênese e o desenvolvimento cognitivo, merece lugar de destaque no estudo da cognição

humana.

Quando se focaliza hoje o estudo da cognição em meio às atividades
socioculturais dos sujeitos (...) o fato não deixa de representar de alguma
forma um legado da abordagem levada a cabo inicialmente por autores como 
Vygotsky. Vários fenômenos analisados no âmbito da Lingüística, como a
construção da referência, os processos meta, o discurso interior, a
indeterminação semântica, o contexto pragmático das operações cognitivas,
a reflexibilidade etc., ganham maiores contornos explicativos no diálogo
com a perspectiva sociocultural da cognição humana preconizada por ele e
por outros estudiosos nas primeiras décadas do século XX. Nessa
perspectiva, a linguagem, tanto por suas propriedades formais quanto
discursivas, é uma forma privilegiada de cognição (MORATO, 2004, p.
324).

Ainda conforme Morato (2004, p. 327), um dos desdobramentos das abordagens

socioculturais sobre a cognição humana, bem como das abordagens conversacionais de
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inspiração etnográfica, é a chamada teoria da ação ou teoria da ação situada , cuja unidade

de análise é a atividade desenvolvida pelos sujeitos no desenrolar da interação. O termo ação

situada ( situated action ) é compreendido como se que toda ação humana dependesse

estreitamente das circunstâncias materiais e sociais nas quais se desenvolve. Esta noção

nasceu no âmbito da Etnometodologia e procura descrever como os sujeitos planejam e

executam suas ações no curso da interação na qual estão envolvidos (Cf. SUCHMAN, 1987).

Nessa perspectiva, as ações são categorizadas como sendo social ou fisicamente situadas e a

situação na qual as ações acontecem é essencial para se compreender o que nelas ocorre.

No artigo em que propõe as bases de uma lingüística verdadeiramente interacional,

Mondada (2001b, p.1-2), reflete sobre as conseqüências epistemológicas e práticas de se levar 

a sério a dimensão interacional no campo da lingüística. Estas conseqüências repousam sobre

o reconhecimento do papel constitutivo da interação social, não somente nas práticas dos

interlocutores, mas também na própria estruturação dos recursos lingüísticos. Além disso, a

análise interacional deve ser capaz de conceber um modelo de práticas situadas dos falantes

fundadas em categorias descritivas capazes de explicitar os fenômenos dinâmicos e

emergentes.

Se considerarmos que a conversação é um dos lugares fundamentais onde se

organizam o vínculo e a ordem social, onde se realiza a socialização dos indivíduos, onde eles 

adquirem suas capacidades de se comunicarem e onde a língua é usada de maneira

prototípica, pode-se então aventar a hipótese de que a organização da conversação não é

indiferente à organização social nem à estruturação dos recursos lingüísticos. 

Mondada (2001b, p.15) formula então duas hipóteses a este respeito que denomina de

fraca e forte: de acordo com a primeira hipótese, as formas lingüísticas são usadas como o

recurso à interação. A organização da interação explora o melhor possível estes recursos de

acordo com suas especificidades e suas características formais. De acordo com a segunda
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hipótese, as formas lingüísticas não são somente exploradas interacionalmente, elas são

configuradas também pela interação. Sua adequação particular à atividade de conversação não 

seria uma possibilidade, mas adviria do fato que são as atividades dos falantes que estruturam

os recursos da língua. Os falantes exploram indexicalmente os recursos que tratam como pré-

existentes e daí lhes impõem as formas, os modos de organização e os valores situados.

Seguindo a linha de investigação proposta na abertura deste capítulo, interessa-nos, a

partir de agora, verificar os argumentos de uma teoria da interação social para construção

pública do conhecimento. Dado o caráter público do saber escolar e sua especialização,

recorremos aos campos da análise da conversação, da etnografia da fala, da lingüística e

sociolingüística de natureza interacional, para fundamentar na análise dos dados coletados, os

pressupostos da interação social na conversação face a face.

2.1. A NATUREZA CONJUNTA DA INTERAÇÃO FACE A FACE

Clark (1992, xi-xvi) distingue dois tipos de tradições lingüísticas fortemente

relacionadas aos estudos da linguagem, a partir da segunda metade do século XX: a tradição

do produto, e a tradição a ação. A primeira foi iniciada ainda no século XIX com os

neogramáticos e se estendeu até Saussure, tornando-se paradigmática a partir do tratamento

dado à língua pelo gerativismo, como sendo um produto bem definido da fonologia, da

morfologia, da semântica e da sintaxe. Esta tradição tem como características o fato de que a

produção da significação dos enunciados fundamenta-se no conhecimento da língua; de que o

aspecto estrutural é mais básico do que o aspecto da significação; e de que a língua é

autônoma e suficiente para centrar sua análise no nível da frase. Quanto à segunda tradição, a

da ação, postulada, sobretudo pelos pragmaticistas, analistas da conversação e

etnometodólogos, define o funcionamento da língua em níveis de ação, desde os níveis
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estritamente lingüísticos até os da enunciação, da modalidade, da cognição, da

situacionalidade, etc.

Claramente, a investigação que empreendemos sobre a construção do saber, bem como 

os estudos de base interacional, situam-se no campo teórico denominado de tradição da ação.

Clark (1996, p. 3) introduz a tese de que o uso da linguagem é de fato uma forma de ação

conjunta, e por ação conjunta entende-se aquela que é levada a termo por um conjunto de

pessoas agindo coordenadamente em relação às outras. O uso da linguagem, portanto,

incorpora ambos os processos individuais e sociais.

O que as pessoas fazem ao usar linguagem é realizar ações intencionalmente. Em um

dado nível de abstração elas negociam e conhecem uns aos outros, etc., em outro nível, fazem

asserções, pedidos, promessas, pedem desculpas. Fazendo isto, categorizam objetos, referem-

se às pessoas e situam as coisas. Todas essas ações são conjuntas. Para compreendê-las é

preciso saber o que são e como funcionam. Clark (1996, p. 23) aponta alguns dos traços mais

elementares usados para entender a linguagem e seu uso como ação conjunta:

1. A linguagem é fundamentalmente usada para propósitos sociais.

2. A linguagem é uma espécie de ação conjunta.

3. O uso da linguagem sempre envolve a significação do falante e a compreensão do

interlocutor.

4. O locus básico da linguagem é a conversação face a face.

5. O uso da linguagem geralmente tem mais de uma camada de atividade.

6. O estudo do uso da linguagem é uma ciência tanto cognitiva quanto social.

A primeira afirmação refere-se ao fato de que o uso da língua é essencialmente

instrumental, performativo. Todos os usos da língua envolvem atividades sociais sem as quais 
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não haveria sentido em usá-la. Emblemático desta asserção é o questionamento feito por

Salomão (1999, p. 65):

A rigor, para que existiria linguagem? Certamente não para gerar
seqüências arbitrárias de símbolos nem para disponibilizar repertórios de
unidades sistemáticas. Na verdade, a linguagem existe para que as pessoas
possam relatar a estória de suas vidas, eventualmente mentir sobre elas,
expressar seus desejos e temores, tentar resolver problemas, avaliar
situações, influenciar seus interlocutores, predizer o futuro, planejar ações .

Em segundo lugar, não pode haver uso solitário da língua, mas as ações de dois

indivíduos mínimos são exigidas. O indivíduo interlocutor não é necessariamente uma outra

pessoa, mas pode ser imaginário, ou uma instituição, ou o Outro dialógico de Bakhtin (1992),

ou mesmo o próprio Eu assumindo os dois papéis. As ações conjuntas constituem a

coordenação das ações individuais de dois sujeitos, que podem estar face a face, ou distantes

no tempo e no espaço. 

Em seguida, a terceira afirmação põe em evidência o fato de que os significados não

estão nas palavras, não são estavelmente localizados, mas se encontram na situação

comunicativa concreta. A compreensão lingüística depende do significado do falante

associado às contingências contextuais que trazem ao centro da investigação semântica o que

era tratado como periferia na tradição do produto, quer dizer, os usos metafóricos, os sentidos

não literais, as implicaturas, ou seja, a ordem pragmática da interação social. A hipótese

sócio-cognitiva da linguagem denomina este fenômeno de escassez do significante :

Language meaning (significado lingüístico) confunde-se sempre com speaker s meaning

(significado do falante) na condição concreta de qualquer interação comunicativa

(SALOMÃO, 1999, p. 69).

A quarta afirmação aponta para o fato de que, nos estudos da interação social levada a

efeito em contextos situados, não é possível refletir sobre contexto de uso da língua mais

básico do que aquele da conversação face a face. Toda uma tradição dos estudos da
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linguagem tem se voltado para a investigação deste contexto, a fim de elucidar os mais

diversos propósitos, desde a aquisição da linguagem até os usos sócio-dialetais de variedades

lingüísticas. Koch (1992, p. 9; 66), por exemplo, encara a linguagem como atividade, forma

de ação interindividual e lugar de interação que possibilita aos membros de uma comunidade

executar ações, jogar um jogo . Bange (1983, p. 3) afirma que se a conversação pode ser

considerada a forma de base da organização da atividade de linguagem , tal ocorre porque ela

é, de fato, a forma de vida cotidiana, interativa, inseparável da situação. Para Fillmore (1981,

p.152) a língua da conversação face a face é o uso mais básico e primário da linguagem, todos 

os outros sendo mais bem descritos em termos do modo como se desviam desta base. 

Em nosso caso, optamos por considerar na interação face a face as atividades de

negociação dos sentidos que os sujeitos atribuem aos objetos do discurso, na construção

categorial que revela as versões negociadas para tratar da realidade do mundo. 

A quinta afirmação revela a existência de muitos domínios de ação em uma atividade

discursiva. Cada um destes domínios (ou camadas de atividade) é definido por um conjunto

de participantes, um lugar, um tempo, e um conjunto de ações executadas. A conversação em

sua forma mais simples tem apenas um domínio de ação. No entanto, no decurso da atividade, 

os participantes introduzem novas camadas de ação quando, por exemplo, contam uma

história, uma piada, imitam uma personagem ou um terceiro, enfim, fazem da conversação um 

contexto rico para o uso da linguagem.

A última afirmação atribui ao estudo dos usos da linguagem um status tanto cognitivo

quanto social. Nesta perspectiva, a linguagem constitui uma atividade sócio-cognitiva que

ocorre em contextos historicamente delineados e interativamente construídos, num processo

de interlocução situada em que um falante (se) oferece (como) conhecimento para o outro

(MARCUSCHI, 2001, p. 5). Ressalte-se, porém, que a significação não se reduz às práticas

interativas, que são apenas um nível em que ela se constrói. A construção se dá pelo
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partilhamento dos terrenos que dela participam e se envolvem, já que toda interação

pressupõe comunalidade. Todo uso significativo da língua pressupõe uma base comum

(CLARK 1992, p.10).

Partindo da premissa de que a esfera pública, social, situada, ao invés da esfera

exclusivamente privada, individual e mentalista, contribui decisivamente para a construção de

conhecimento, optamos por reconhecer que a instituição escolar propicia rotinas interacionais

relevantes à construção do saber, já que acreditamos que a interação social, na escola, é

pautada por trocas comunicativas que possibilitam o partilhamento do conhecimento.

Tomamos os fenômenos sociais como fenômenos construídos que, como tais modelam a

interação e são modelados por ela, através do reconhecimento das formas sociais de atuação

no contexto. Por meio destes fenômenos, as rotinas interacionais tornam-se ricas em

experiências, em atividades interpretativas e em instâncias de negociação das categorias de

percepção da realidade e da própria interação.

Sendo a interação social um fenômeno também tratado pela lingüística, a análise aqui

empreendida procura levar-nos ao conhecimento de como se dá a cooperação, a revelação das

intenções e a negociação conceptual nas atividades de fala. Os vários modos de discurso

utilizados em aula carregam conceptualizações formalizadas não só em termos de abstrações,

mas regidas pelo habitus social. A análise destes discursos, nos usos da linguagem que

ocorrem no contexto público, nos permite investigar como o conhecimento se constrói, como

é cumprida sua função sócio-cognitiva ou ainda como se relaciona com os domínios da

construção semântica.
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2.1.1. A INTERAÇÃO FACE A FACE EM SALA DE AULA

A aula e suas dinâmicas interacionais constituem um lugar onde é possível observar os 

processos de aquisição e aprendizagem lingüísticos; a construção de conhecimentos, assim

como a socialização através da escolarização. Na sala de aula, efetivamente, se constroem

interativamente as identidades e os modos de relação, saberes e versões públicas do mundo.

Para Mondada (1995a), abordar a descrição da instituição escolar através de uma

análise das interações em sala de aula não significa simplesmente privilegiar uma de suas

dimensões particulares, mas consiste, sobretudo, em escolher uma perspectiva no intuito de

reformular, em termos interacionais, os problemas de construção do conhecimento, de

educação e mais geralmente da integração social e cultural. Para a autora, o processo que se

centra sobre as dinâmicas conversacionais dos participantes da aula, visa não somente a falar

sobre escola, mas a fazer emergir os problemas tais quais eles se apresentam nas práticas

cotidianas que constituem este lugar.

De um lado, a língua não é concebida como um veículo neutro e transparente que se

esvai antes das informações a transmitir, mas como um conjunto de formas que faz sentido

para (nas) as enunciações no contexto, as atividades lingüísticas, os jogos de linguagem, os

empregos situados, tais como são mutuamente negociados, interpretados, co-construídos pelos 

interlocutores. De outro lado, a cognição não é considerada do ponto de vista dos processos

abstratos, gerais, e mesmo universais, mas como constituída de procedimentos ligados às

práticas: tal enfoque propõe uma cognição situada se constrói nos contextos sociais dotados

de sentido e de finalidades particulares, mobilizando as competências de experts ou de

novatos, sensíveis às diferenças de repertórios discursivos, etc.

A escola não é vista como uma instituição onde os recursos globais, universais

determinam as realidades locais das aulas, mas ao contrário, como um lugar onde as decisões

e os processos institucionais são corporificados nas escolhas do professor, na forma como a
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classe é organizada e como os programas são atualizados, transformados, na negociação das

relações mútuas entre o professor e os alunos ou os seus pais, etc. A aula é, assim, um grupo

social, onde são empregados mais geralmente os processos de sociabilização.

A sala de aula também constitui um espaço atravessado por vontades contraditórias

(Cf. MONDADA & GAJO, 2000), emblemáticas das tensões características da diversidade

escolar: a escola se apresenta efetivamente como um lugar de encontro pluricultural, mesmo

que corra o risco de sempre funcionar como um dispositivo homogeneizante, pela definição

de seus objetivos em relação aos seus destinatários.

A diversidade cultural da sala de aula é, portanto paradoxal: ao mesmo tempo em que

é amplamente visível, é também negada pelas categorizações que os professores fazem ao não

reconhecer, a priori, as identidades múltiplas. A diversidade lingüística e cultural na aula,

mesmo podendo ser valorizada no discurso dos professores, é tratada, de fato, como uma

diferença a ser neutralizada, ao invés de um recurso plural a ser cultivado e explorado.

O universo da língua, assim como as escolhas e as condutas que lhe são ligadas é,

portanto, configurado de forma complexa e heterogênea, metodicamente construído em

relação com as orientações contingentes dos locutores a um estado de fato, um evento, uma

relação pela qual a questão da língua traz uma inteligibilidade particular. A língua revela ser

um recurso argumentativo particularmente rico e plasticamente convocável, intervindo nas

descrições relativas aos domínios mais variados (Cf. MONDADA & GAJO, 2000, p. 211).

A análise das interações em sala de aula permite tanto sublinhar sua especificidade,

quanto desenvolver os modelos gerais de interação. Uma das possibilidades, neste quadro,

consiste em tratar a interação em aula como um exemplo particularmente emblemático de

contextos institucionais, permitindo observar a emergência de lugares, papéis e categorias; os

modos de sua negociação, imposição, transformação; as manifestações práticas de diferentes
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formas de assimetrias e os processos de sua reificação; as diferenças, e mesmo rupturas, como 

as próprias seqüências na conversação cotidiana.

Um dos exemplos de como a interação em aula distingue-se da interação espontânea

cotidiana é a ocorrência de uma das muitas estratégias interativas o diálogo na

conversação entre professor e aluno, e os objetivos e funcionalidade que esta estratégia

desempenha. Para Marcuschi (2004, p.1), embora a funcionalidade (por exemplo, perguntar e

responder) permaneça a mesma nos dois contextos, os objetivos do diálogo em sala de aula,

como forma de interação entre professores e alunos, não são os mesmos em função da

natureza do sistema de participação neste cenário.

Isto pode ser comprovado ao se constatar que muitas perguntas feitas pelo
professor em sala de aula são apenas um motivo para rever o tema,
identificar um problema, aferir a posição do aluno ou prosseguir na
exposição. Nesse contexto é normal que as respostas do aluno não sejam
retomadas nem transformadas em objeto de exploração. E assim também
muitas perguntas do aluno são sequer consideradas pelo professor, o que não 
é visto por nenhum dos dois lados como disfuncional, ao contrário das
situações normais do dia-a-dia (MARCUSCHI, 2004, p.1).

A atividade avaliativa é também um exemplo dos modos de interação que tem papel

crucial na dinâmica da sala porque, de um lado, sanciona a aceitabilidade das proposições dos

alunos, tornando observáveis os critérios tácitos e seu funcionamento em contexto; e de outro

lado, dispara, em caso de não adequação e de problemas como a ausência de resposta, um

trabalho de correção ou reparação de dificuldades.

A seqüência ternária (ocorrência de um problema / identificação / reparação) descrita

por Sacks, Schegloff e Jefferson (1977), demonstra que as identificações e as reparações

podem ser iniciadas pelo falante que produziu o problema ou pelos interlocutores (auto-

iniciação ou hetero-iniciação, respectivamente). Se na conversação ordinária a solução

preferencial é auto-correção, este não é o caso em outros contextos, como a escola. Sacks,
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Schegloff e Jefferson (1977, p. 381) comentam especificamente que este não é o caso na

conversação criança-adulto, e mais geralmente nas trocas entre um falante considerado

competente e outro não competente , em que a hetero-correção parece ser um veículo de

socialização .

Com efeito, na sala de aula parece se apresentar de maneira predominante uma

seqüência na qual o aluno produz um problema no primeiro turno, o professor o identifica

no segundo turno, e deixa o aluno efetuar a reparação no terceiro. As diferenças técnicas se

distinguem pela forma de sua seqüencialidade e podem dar lugar às expansões mais ou menos

importantes, notadamente quando é iniciada uma pesquisa em busca de solução.

As seqüências de reparação podem sofrer expansões mais ou menos importantes. De

um lado, elas constituem as seqüências potencialmente aquisicionais e se pode levantar a

hipótese de que a reparação ativa um processo de aquisição do conhecimento. De outro lado,

elas implicam uma interrupção da atividade comunicacional em curso, em favor de uma

focalização sobre a língua e suas formas.

Outra hipótese consiste em caracterizar os tipos de atividades em termos de estruturas

de participação que permitem algumas das formatações específicas dos objetos-de-discurso,

dos modos de produção enunciativa coletiva ou individual, dos modos de alocação dos turnos

de fala, das aceitabilidades diferentes dos enunciados propostos, etc.

Diferentes estruturas de participação mobilizam diferentes aspectos da competência

interacional, que podem se reaproximar ou se afastar da competência que os alunos empregam 

em outros contextos e que podem, assim, facilitar ou tornar mais difícil sua tarefa.

Se em nossa cultura a escola é um lugar educativo especializado, existem, não

obstante, outros contextos de aquisição, que tratam da descrição dos processos e das práticas

características. É nesse sentido também que se pode esboçar a abordagem da competência do

aluno em uma perspectiva holística, que não isole um contexto particular, seja ele escolar ou
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não escolar, mas que o considere em sua capacidade de se confrontar de forma mais ou menos 

adequada e eficaz com os diferentes contextos interacionais (Cf. MONDADA, 1995a, p. 83).

2.2. A CONTRIBUIÇÃO DAS ANÁLISES DA CONVERSAÇÃO

Mondada (2001a, p. 1) destaca a importância de uma lingüística de orientação sócio-

interacional, como sendo um retorno ao fazer lingüístico da análise da conversação (AC) de

inspiração etnometodológica. Para a autora, a mentalidade analítica da AC implica

efetivamente uma preocupação particular com os recursos lingüísticos; não trata de fazer uma

descrição geral de uma gramática, mas dos processos usados pelos falantes para construir o

sentido, assegurar a compreensão mútua e tornar possível as atividades de linguagem

ordinárias. Não trata de categorias descritivas abstratas tais como as condições de aplicação

definidas de forma necessária e suficiente, que constituiriam um sistema onde os falantes

fazem nada mais que atualizá-lo, mas de categorias tomadas localmente, pertinentes às

orientações situadas dos falantes em atividades específicas. Não trata de unidades mínimas

definidas a priori por suas características estruturais e combináveis segundo regras pré-

definidas, mas de unidades plásticas, dinâmicas, emergentes que se constituem na

temporalidade das seqüências interacionais e nos ajustamentos entre os locutores e que são,

portanto, contingentes com relação a suas ações. A língua, deste modo, existe primeiramente

para/nas práticas lingüísticas dos locutores, ela é profundamente imbricada nestas práticas e

não pode ser definida independentemente delas.

A realização da conversação é, portanto, um empreendimento coletivo que exclui a

gerência solitária e monologal de uma ou mais dimensões lingüísticas. Tal fato é atestado pela

emergência das formas lingüísticas e de suas funcionalidades in situ, para um cumprimento

colaborativo dos interlocutores.
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Os objetos-de-discurso e, portanto, do conhecimento, são antes de tudo definidos pelos 

participantes da interação e não dependem jamais de um só falante que os controla e os

desenvolve solitariamente, mas do coletivo de interactantes que intervém em sua elaboração,

estabilizando-os e reforçando-os e ainda reificando-os, ou até mesmo, desestabilizando-os,

pondo-os em dúvida e os desviando. O enfoque dos objetos de conhecimento através do

discurso, desta forma, repousa sobre uma tripla preocupação analítica, concernente à

organização seqüencial da interação, à configuração emergente da gramática e à elaboração de 

versões públicas do mundo (Cf. MONDADA 2001a, p. 7).

2.2.1. ESTRUTURAS DE PARTICIPAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS TURNOS 

DE FALA

Philips (1976) reafirma a posição de Sapir (1925), através da contribuição contínua da

abordagem etnográfica na determinação do que é universal e do que é culturalmente variável

na organização da interação face a face, quanto ao fato de que em culturas diferentes, não são

os meios comunicativos que diferem, mas a forma de organização desses meios que provoca

resultados qualitativamente diferentes na comparação entre culturas. 

A autora reivindica para o ouvinte a responsabilidade de administrar a interação face a 

face na qual um único foco de atenção é sustentado, sobretudo pela fala. Desse modo, o

ouvinte, falante potencial, exerce controle sobre os turnos de outros falantes e influencia a

estrutura seqüencial da conversa. As hipóteses de Philips, fortemente contrárias a vários

postulados da análise da conversação, que centralizam a variabilidade de turnos no falante, em 

geral, participante controlador na interação, são revolucionárias no sentido de propor uma

estrutura de participação na conversa, na qual o ouvinte, considerado participante sub-

classificado nas análises lingüísticas e na teoria da comunicação, eleva-se a um papel de
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destaque, marcado pela partilha da identidade falante-ouvinte e pela transitoriedade destes

papéis sociais na conversação real. 

Para Philips, os comportamentos de falantes e ouvintes são diferentes, dada a

possibilidade de em uma comunicação verbal ocorrer, simultaneamente, a comunicação não

verbal. Assim, enquanto o falante emprega ambos os tipos de comunicação, o ouvinte utiliza

apenas a forma não-verbal (Cf. PHILIPS, 1976, 1998, p. 19). 

De acordo com Goffman (1974, p. 565), os interlocutores de uma interação face a face

são do tipo ratificados e não-ratificados . Os primeiros referem-se aos ouvintes presentes na 

interação a quem um falante está efetivamente dirigindo a palavra. Isto pode ocorrer de modo

geral o falante dirige-se a todos os participantes ou focalizadamente quando o falante se

dirige a indivíduos específicos. Os segundos são os que, em um dado momento da

conversação, o falante não lhes dirige a palavra. Mesmo entre os ouvintes ratificados há

aqueles que são endereçados e não-endereçados. Numa conversação entre pares o interlocutor

é necessariamente endereçado. Mas em se tratando de conversa entre mais de duas pessoas,

caso muito freqüente no dia-a-dia, ocorrerão momentos em que apenas um deles será

endereçado, enquanto os outros, apesar de ratificados serão não-endereçados (GOFFMAN,

1979, p. 78). A ratificação de interlocutores pode se dar através de pistas não-verbais do

falante, como o ajuste do corpo e da cabeça na direção do ouvinte focalizado ou a freqüência

e duração com que os falantes olham para os interlocutores ratificados. Estes, muito

provavelmente, serão os próximos falantes. Pode haver também a escolha de participantes

ratificados através de pistas verbais, como os encadeamentos dos pares adjacentes, dos

mecanismos de categorização do grupo social (SACKS, 1972), e ainda pela identificação dos

interlocutores ratificados através de seus nomes.

Além da distinção entre participantes ratificados e não-ratificados, Goffman (1979,

1998, p. 77) considera que mesmo que não sejam participantes oficiais de uma conversação,
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as pessoas podem ouvir por acaso , ou fazê-lo propositadamente, resultando em uma

intromissão . Tal ocorre porque mesmo os participantes ratificados podem não estar

prestando atenção e alguém pode estar escutando mesmo sem ser um participante ratificado.

Goffman classifica estes ouvintes em participantes eventuais ou circunstantes que,

dependendo da forma como exploram a oportunidade de acesso à conversação, subdividem-se

em ouvintes por acaso  (circunstanciais) e não autorizados.

Fundamentado nesta base teórica, Clark (Cf. 1996, p. 14) apresenta uma estrutura

global de participação nas atividades conjuntas que envolve participantes e não-participantes.

Semelhantemente a Goffman, ele classifica os participantes ratificados como o conjunto que

envolve tanto o(s) falante(s) como os ouvintes endereçados. Também são ratificados os

participantes que estão envolvidos no presente momento da conversação, mas que não são

correntemente endereçados. A estes Clark denomina de participantes secundários (side

participants). Todos os outros ouvintes que estão fora desta tríade são circunstantes (ou

overhearers). Os circunstantes não têm direitos ou responsabilidades na atividade em curso e

podem fazer parte da audiência por acaso (bystanders), devido à proximidade física não

intencional com a atividade conjunta em curso, ou aproveitar-se da situação de forma sub-

reptícia, intencionalmente, sem o conhecimento dos participantes. Clark denomina estes

últimos de eavesdroppers nós os chamaremos, nos termos de Goffman, de audiência não

autorizada, ou intrometidos.
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Esquema 7: Estrutura de participação (Adaptado de CLARK, 1996, p. 14):

Em sala de aula os alunos constituem o grupo de todos os participantes , assim como

o(s) professor(es). Clark apresenta os participantes em três círculos: (a) participantes; (b)

ouvintes (onde entram também os não-ratificados); e (c) todos os ouvintes (incluindo os

intrometidos). A sala de aula é um ambiente onde todos os que lá estão fazem parte do

primeiro círculo (informação verbal)8.

No pensamento de Philips (1976), com os ouvintes ocorre o mesmo tipo de

comportamento em relação aos seus interlocutores (falantes): podem ser ratificados e não-

ratificados. Em sala de aula, por exemplo, os alunos para os quais os professores se dirigem

de forma focalizada, também olham para eles com maior freqüência e duração. O sujeito

focalizado demonstra maior número de pistas não verbais, consideradas sinais de ouvinte

um índice que indica ao professor que ele está sendo ouvido, e por isso, ratificado. Ocorre,

também, que alguns alunos, quando não são focalizados, podem apresentar comportamento

idêntico ao daqueles focalizados. Tal comportamento indica que o professor está sendo

ratificado e, portanto, pode selecionar tais alunos como interlocutores focalizados. Estes

bons ouvintes assumem um comportamento empático com relação ao professor, já que este,

8 Comentário fornecido por Luiz Antonio Marcuschi em revisão a este texto.

Falante Participante
                                Endereçado

Participante
Secundário

Todos os Participantes

Audiência
Circunstante

Audiência
Não Autorizada

(Intrometidos)Todos os Ouvintes
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na falta de ratificação dos alunos diretamente focalizados, selecionará aqueles que estiverem

prestando atenção a fim de evitar falar sozinho (Cf. PHILIPS, 1976, 1998, p. 22). 

Este posicionamento é de difícil sustentação na pesquisa de sala de aula, uma vez que

assume a assimetria como um a priori da interação professor-aluno, além de postular que há

alunos que assumem o papel de alunos com mais freqüência do que outros. Nosso interesse

pela sala de aula é demonstrar que papéis sociais e estruturas de participação não são blocos

monolíticos e estáticos, mas processos de inserção sócio-interacional possibilitados pela

maleabilidade construída nas negociações locais com fins de construção do saber. 

Assim, existem participantes e não-participantes. Os primeiros podem tomar a palavra,

introduzir tópicos, causar descontinuidades, solucionar problemas, etc. e os segundos podem

intrometer-se ou ficar ouvindo sem a autorização dos participantes. Como dissemos antes, na

sala de aula todos são participantes. Assim, a necessidade de ratificação seria apenas para os

não-participantes, e isto através de um processo, como ocorre na conversação diária entre

colegas de trabalho em que, aos poucos, outros colegas não-participantes, se inserem na

interação. Deste modo, as pessoas podem ser incluídas no curso das atividades em

desenvolvimento, o que significa que a ratificação não é dada a priori, como dá a entender o

trecho abaixo, retirado de Philips (1976):

Se a relação entre falante e interlocutor ratificado for analisada quanto ao
seu papel na ordenação da fala, pode-se perceber uma estrutura. Um
interlocutor ratificado controla a interação através da sua decisão de prestar
ou não atenção aos que o escolhem como interlocutor ratificado. [...] Um
falante contribui para a ordenação da fala ao selecionar o seu interlocutor
ratificado; ele determina quem irá controlar seu turno de fala escolhendo
entre prestar ou não atenção a ele (p. 22).
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2.2.2. ALINHAMENTO DOS PARTICIPANTES

De acordo com Goffman (1979, 1988, p. 89), é o desenho da estrutura de participação

e formato de produção que fornece a base estrutural para a análise de mudança de footing. O

autor (p. 75) introduziu o termo footing como outra forma de falar sobre uma mudança em

nossos enquadres de eventos, uma mudança no alinhamento que adotamos para nós mesmos e

para os outros presentes expressa na maneira de lidarmos com a produção ou recepção de um

enunciado.

Footing diz respeito ao alinhamento, a postura, a posição, a projeção de um

participante em relação ao outro, a si mesmo e ao discurso em construção. A projeção pode

ser mantida através de uma faixa de comportamento, comumente vinculada à linguagem ou

alguma outra unidade mínima cognitiva. Pelo menos, marcadores paralingüísticos como

segmentos prosódicos estão presentes. Trata-se do aspecto dinâmico dos enquadres, e,

sobretudo, de sua natureza discursiva. Trata-se, igualmente, de um contínuo que vai das

mudanças de posicionamento mais evidentes a sutis alterações perceptíveis de tom. Inclui, em

relação aos falantes, a alternância de códigos ou, no mínimo, de marcadores supra-segmentais

(Cf. GOFFMAN, 1979, 1998, p. 74-5).

Gumperz (1982) destaca o caráter interativo da comunicação, por apontá-la como uma

atividade social, onde os esforços coordenados de dois ou mais indivíduos são exigidos.

Desse modo, a comunicação só é atingida, quando os movimentos de um interlocutor

provocam respostas por parte de outro, e isto com base em um inter-relacionamento entre um

processo inicial de inferência global e as inferências locais geradas pelas trocas

conversacionais subseqüentes.

Este julgamento inicial é feito através do enquadramento da interação num modelo

global. O indivíduo apresenta, inicialmente, uma série de expectativas acerca do que está se

passando no contexto comunicativo antes de fazer qualquer inferência sobre o sentido do que
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está ocorrendo.  A esse conjunto de expectativas dá-se o nome de 'Frame', ou enquadramento, 

ou ainda, moldura. O conceito de 'Frame' de que Gumperz se utiliza, foi desenvolvido por

Goffman (1972) para designar o quadro do qual os participantes de uma interação face a face

fazem parte em uma atividade de fala. As interpretações de sentido dos enunciados são feitas

com base no que ocorre ao tempo da interação, e esta é definida como um quadro ou esquema 

identificável e familiar aos participantes. Juntamente à noção de 'frames', Gumperz aponta a

teoria do alinhamento, ou 'footing', com o interesse de definir o papel ou a postura adotada

pelos participantes da interação. O alinhamento ocorre toda vez que há uma mudança no

enquadramento da situação vivida pelo falante. O indivíduo que tem um papel social no

trabalho, outro ou outros em casa, como marido, pai, filho, etc., outro com os amigos, está

constantemente submetido ao alinhamento e à tomada de uma nova postura, cada vez que

muda o enquadramento de sua interação com outros falantes da comunicação. Assim, ele

assume uma postura no trabalho, outras em casa e outras no clube, com os amigos, de acordo

como os vários enquadramentos possíveis nos processos interacionais.

Marcuschi9 nos lembra que a teoria do footing deve ser observada em dois níveis: o

nível macro do alinhamento na estrutura dos papéis e eventos, observado acima segundo

Gumperz; e o nível micro das relações interpessoais, conforme Goffman. Este último

apresenta maior relevância para a investigação feita em sala de aula. Professores e alunos

apresentam alinhamentos diversificados em atividades como as rotinas de pergunta e resposta, 

por exemplo, em que a pergunta do professor ao aluno encadeia determinados modos de agir,

de falar, de gesticular, de sorrir observe o caso da pergunta-surpresa feita pelo professor

para testar a atenção do aluno (3), ou a pergunta retórica no início da aula, como tentativa de

revisão de aulas anteriores. De modo diferente, a pergunta do aluno ao professor pode ensejar

9 Informação verbal.
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uma variedade de alinhamentos manifestados por reações agressivas, irônicas, cômicas, etc.

(4).

Exemplo 3  Pergunta-Resposta: Professor-Aluno

1.P= (...) peraí.../ com licença/ felipe/ por que rr não é encontro consonantal?
2.A1= éé:::
3.P=
4
5
6
7

/.../ ah/ ah/ ah/ ah/ ah com licença/ carlos felipe não está prestando atenção então eu acho
que ele já sabe do assunto... certo? eu quero saber de carlos felipe/ carlos felipe... iuri falou
que rr não é encontro consonantal porque? (5s) r-r não é encontro consonantal por quê?...
nós aqui estamos vendo pr dr tr br/ e ai alguém gritou rr e iuri falou... erre erre não é
encontro consonantal (+) por que? 

8.A= [é dígrafo
9.P=
10
11

calma]/ eu quero que o carlos felipe... carlos/ eu acho que só tem um carlos felipe nessa
turma/ respeite/ porque rr não é considerado encontro consonantal? procura na sua
gramática

12.A= eu sei/ é porque
13.P=
14
15
16

não dêem a resposta/ ouviram? tão ouvindo? nós vamos continuar a aula mas não vamos dar 
a resposta pra ele... entendido? tá certo? procure na sua gramática e me diga porque rr não
é encontro consonantal/ bem... então encontramos uma regra rr/r dobrado... num é? entre
duas vogais...  né? o som hhh mas aqui também tem o som hhh...  e aí qual é a regra? (...)

Exemplo 4  Pergunta-Resposta: Aluno-Professor

1.P=
2

(...) à proporção que você for colocando o número um... ai responde ai depois copia o dois/
eu quero a pergunta com a resposta no caderno

3.A1= vai até onde?
4.P= até onde vocês conseguirem fazer
5.A1= e se um conseguir fazer a metade e o outro conseguir fazer menos?
6.A= e se uma pessoa não conseguir fazer nenhum... hein tia?
7.A1= ô tia a gente vai fazer até que número?
8.P=
9

vá fazendo tainah, não se preocupe... você coloca o quesito copia a pergunta e responde
logo

10.A1= a pergunta (xxx) muito grande
11.P=
12

é pra copiar tudinho! tô lidando com criança aqui de alfabetização não tainah/ eu falo uma
coisa você/

13.A1= eu não vou copiar não (...)

Para Marcuschi (2004, p. 10), as características funcionais da atividade interativa de

perguntar-responder realizada pelo professor ou pelo aluno dependem do formato de aula10

10 O autor apresenta quatro formatos de aula: 1. Ortodoxa  o professor apresenta o tema e o desenvolve, 
geralmente sem intervenção dos alunos ou com intervenções breves, orientadas para o tópico, assimiladas se 
pertinentes ou ignoradas quando fogem ao tema; 2. Socrática  o professor não enuncia o tema da aula nem o 
expõe diretamente, mas usa sistematicamente a estratégia de perguntas aos alunos e busca respostas intuitivas 
para, a partir delas, elaborar sua posição; 3. Caleidoscópica  o professor tem um plano maleável e um bloco de 
temas construído segundo a motivação e colaboração dos alunos, através de grande participação espontânea; 4. 
Desfocada  não há um tópico bem delineado em andamento e o professor trata de vários temas com pouca 
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em que o diálogo interacional ocorre, bem como do sistema de participação que cada tipo de

aula utiliza. Assim, o diálogo é percebido de modo diferente em cada contexto e se presta a

finalidades interacionais diversas, conforme a natureza do evento em curso.

2.2.3. ORGANIZAÇÃO SEQÜENCIAL DA FALA

A organização da conversação pode ser descrita como uma realização coletiva,

endógena e metódica dos participantes. Pode-se levantar a hipótese de que a organização dos

recursos lingüísticos é congruente com a organização da conversação. A projeção possível das 

atividades conversacionais resulta da exploração situada, temporal e seqüencial dos recursos

lingüísticos pelos interlocutores. O dispositivo do turno de fala constitui a organização de

base da conversação e da interação em geral. Ele dá conta da questão prática de se saber como 

os participantes realizam de forma local e conjunta a coordenação de suas condutas. Essa

coordenação é a condição fundamental das atividades socialmente organizadas (Cf. CLARK,

1992, 1996). 

A fim procederem à tomada, transição e manutenção da fala, os interlocutores

investigam o desenvolvimento do turno para identificar ou produzir, de modo reconhecível, os

pontos em que um turno termina e o outro começa. O caráter reconhecível da completude do

turno revela uma multiplicidade de dimensões sintáticas, pragmáticas, prosódicas, mas

também gestuais, visuais e motoras. Os locutores orientam-se para uma trajetória do turno de

forma a tornar possível o modo da dupla projeção: de um lado, os interlocutores alcançam

uma coordenação sincronizada, de outro, podem efetuar antecipações. A precisão do timing é

um índice fundamental do controle constante exercido pelos interlocutores sobre o andamento 

da conversação (Cf. MONDADA, 1999, p. 11-12).

conexão entre si e dá a entender que tudo é tratável, desde que se associe com o que está em andamento. (Cf. 
MARCUSCHI, 2004, p. 5-8).
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Um falante pode entender como inacabados os enunciados do outro falante e ler as

hesitações que marcam o final do segmento do interlocutor como manifestando uma busca de

palavras e até mesmo um pedido de ajuda. Na descrição das diferentes formas de produção

conjunta, Sacks (1992, p. 321) menciona também as formas mais heterogêneas que vão desde

os enunciados possivelmente completos ou inacabados pelo encadeamento do segundo

falante, até as adjunções sob a forma de perguntas e as pesquisas por palavras.

Mondada (1999, p. 22) levanta a hipótese de que estas diferentes manifestações põem

em relevo os processos que constroem as formas de participação e cumprimento das

finalidades conversacionais distintas: de um lado, contribuir de forma colaborativa, mas

específica aos propósitos; de outro, mostrar que se adere ao propósito do parceiro, mesmo que 

o faça sem se poder substituir ao seu enunciador. As modalidades de participação e de co-

construção ocupadas com a produção dos enunciados colaborativos são variáveis. Os

processos colaborativos não intervêm necessariamente no ambiente seqüencial onde um

acordo é expresso ou construído entre os interlocutores, mas podem notadamente revelar não-

afiliação entre os participantes.

A este propósito Sacks (1992, p. 322-3) considera as tying rules, ou regras de conexão, 

pelas quais ele distingue os processos de primeiro falante dos processos do segundo falante.

Enquanto os primeiros consistem em projetar prospectivamente as coerções e as expectativas

normativas sobre as ações por vir, os segundos consistem em estabelecer retrospectivamente

um liame com o que precede, que é então re-interpretado como sendo uma primeira parte

dotada de valor particular. 

O cumprimento colaborativo pode ser um processo que não se orienta a uma

participação fusional (de fusão) dos participantes, mas que simplesmente colabora na

oposição ou na tomada de distância. Mesmo que haja a impressão de que a conversação se

desenrola de forma caótica, ela possui, não obstante, caráter ordenado, que é manifestado no
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fato de que há a passagem da fala de um falante ao outro, e que esta passagem se realiza de

forma metódica, segundo um mecanismo sistematicamente organizado (Cf. KOCH, 1992).

As regras que regulam a organização dos turnos de fala são geralmente utilizadas ao

serem mostradas, sem serem necessariamente mencionadas: elas remetem a um saber tácito,

que se espera que o aluno adquira na prática de interação em aula. O caráter ordenado da sala

de aula se torna observável por sua implicação manifesta tanto pelas expectativas normativas

que são violadas, como pelas técnicas disponíveis para reparar as violações e restabelecer a

ordem.

2.2.4. CONVERSAÇÃO TÓPICA

O interesse nas atividades de construção dos objetos-de-discurso através da seqüência

e do desenvolvimento dos tópicos é múltiplo: permite observar a forma como as descrições e

outras contribuições temáticas dos interlocutores são construídas socialmente na situação

(contexto). O tópico da conversação é apresentado como um conceito que se ergue, ao mesmo 

tempo, do discurso científico e do sentido comum, sem que as barreiras entre um e outro

sejam sempre claramente definidas. Pode-se dizer que a análise da conversação desenvolve

uma abordagem do tópico articulado em torno das três propriedades seguintes (cf.

MONDADA, 2003b, p.2):

1. O tópico é uma categoria dos falantes  ou seja, trata-se de uma entidade para a qual 

os falantes orientam e se definem no decurso de suas atividades interacionais, exibindo 

sua atenção não somente aos propósitos pelos quais interagem, mas também aos

processos e aos recursos que tornam possível assegurar a continuidade, a coerência e o

desenvolvimento dos temas da conversação. O tópico neste sentido é um conceito

endógeno ao invés de um conceito teorizado em modelos lingüísticos.
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2. O tópico é uma realização da interação Ele emerge de uma maneira dinâmica na

interação, podendo ser estabilizado ou transformado por ela. Assume formas e

contornos específicos, de acordo com a organização seqüencial da interação e não

como um referente que preexiste à verbalização. Além de ser um fenômeno dinâmico,

o tópico não emerge de um só falante, nem de processos enunciativos ou cognitivos

individuais, mas é definido coletivamente pelos participantes na interação.

3. O tópico é uma configuração de processos elaborados no curso da interação O

tópico é construído nas atividades sócio-interacionais em que os falantes exploram, de

maneira situada, recursos lingüísticos variados analisados contra a organização

seqüencial da interação. O tópico configura um espaço em que as atividades

referenciais dos falantes são questionadas a partir de um ponto de vista que integra a

seqüencialidade da interação, os processos executados pelos participantes e os

recursos lingüísticos mobilizados para fins práticos, levando em conta suas orientações 

locais.

Schegloff (1990, p. 51-77) critica o fato de que é difícil, senão inútil, limitar o tópico a 

um segmento discursivo. Para o autor, ele é elaborado pelos participantes na dinâmica da

temporalidade e da seqüencialidade da interação; é desenvolvido, geralmente, sob o fio das

transições progressivas que evitam precisamente uma delimitação recortada entre um tópico e

outro; além disso, a definição e o esclarecimento do tópico são considerados problemáticos

pelo fato de que os falantes podem prosseguir ou não em sua formulação e de que, se o

fizerem, este será explorado freqüentemente para outros efeitos além da gerência do tópico.

Para Mondada (2003b, p. 3), parece preferível, em vez das análises interacionais serem

centradas no próprio tópico, inclinarem-se mais para o discurso tópico (conversa tópica),

como para as orientações dos participantes ao "fazerem a conversa tópica". Não se trata de
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perguntar sobre o que os falantes conversam, mas sobre o que eles fazem. Deste modo, a

atenção do analista se desloca da entidade referencial e de suas propriedades, para a atividade

referencial e suas restrições sócio-organizacionais.

A análise do tópico traz ao núcleo recente da lingüística interacional argumentos

novos, baseados não somente em uma descrição seqüencial das formas, mas também sobre

uma descrição dos processos explorados de uma maneira situada na escolha de recursos

lingüísticos, e mesmo dos não-lingüísticos.

Ao construírem coletivamente uma descrição do mundo, os interlocutores não se

orientam unicamente pelos acordos e desacordos referenciais ou os saberes mais ou menos

partilhados. Eles se orientam para a uma organização das formas lingüísticas em seu contexto

e para a configuração de suas relações sociais.

O cumprimento coletivo de uma versão do mundo/ de um enunciado colaborativo

manifesta a dimensão constitutivamente social das atividades lingüísticas e mais

particularmente a construção incessante da relação com o outro (segundo finalidades práticas

e locais, como mostrar atenção, compartilhar um ponto de vista, participar de um evento

conversacional, mas também manifestar desacordo, alterar uma trajetória temática, tomar e

sustentar a fala). Para Mondada (1999, p. 31-2) os tópicos não são compreendidos em suas

relações com os referentes externos correspondentes, mas com os métodos que tornam estas

versões inteligíveis.

A introdução do tópico na aula11 desempenha um papel estruturante fundamental, pois

constitui também uma formulação da tarefa em curso, se apoiando sobre tarefas passadas e

11 A aula não deve ser considerada aqui como uma estrutura estanque, homogênea. Marcuschi (2004  no prelo) 
mostra que não há a aula uma entidade definida de uma vez por todas  mas sim uma diversidade grande de 
aulas, fato com o qual concordamos. Com relação ao tópico, as aulas possuem grande variedade de construções 
topicais. Uma aula no ensino fundamental, como é o caso de nossas análises, não é em geral expositiva e sim 
mais dialogada e com tópicos que se constroem ad hoc, para finalidades provisórias locais. O mesmo parece não 
ocorrer com freqüência na aula expositiva universitária. 
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por virem. Significa desenhar a inteligibilidade não somente de uma situação local, mas ainda

da continuidade do desenvolvimento de um objeto-de-discurso e do saber ao longo da aula.

Se a iniciação do tópico ao princípio da aula tem um papel macro-estrutural, a aula é

em si mesma constituída de numerosas iniciações locais de alcance mais reduzido. A

estruturação das seqüências de fala permite ao professor fornecer a ajuda à produção narrativa 

do aluno, e notadamente permite uma decomposição analítica da narração que é segmentada

pelas perguntas e linearizada pelas respostas. Uma das formas de organizar escolarmente as

atividades de aula consiste em controlar os tópicos tratados, incluindo suas configurações e a

forma de lhes introduzir e de lhes desenvolver.

Na organização interacional e seqüencial da conversação, os locutores se orientam por

uma gramática da interação. Esta constitui um conjunto de recursos a ser explorado e, quando

as finalidades da organização conversacional o exigirem, a ser re-elaborado. A organização

social da conversação se encontra, portanto, estreitamente ligada à exploração configurativa

dos recursos lingüísticos.

Para Mondada (1995c), por exemplo, a formulação das instruções pelo professor tem

caráter lingüístico e interacional amplamente indexical, e não explicita, mais ou menos, o

formato exato esperado da resposta. Isto mostra que um saber inadequadamente formulado

pelo aluno ou formulado de acordo com a violação das regras da tomada da fala não é

mantido enquanto tal: ser bem sucedido na atividade de aula significa, a partir daí, enunciar

um saber academicamente correto no formato interacional adequado.

Este exemplo mostra que os critérios da boa resposta são contextuais, elaborados

reflexivamente com as respostas particulares que estes critérios avaliam. A competência

interacional do aluno compreende a capacidade de se comportar e interpretar os

comportamentos dos outros de forma apropriada ao contexto, ou seja, compreende a

capacidade de interpretar as pistas de contextualização (Cf. Gumperz, 1992).
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2.3.CONTEXTO E FENÔMENOS INTERACIONAIS

A noção de contexto está no auge das pesquisas contemporâneas sobre a relação entre

linguagem, cultura e organização social, além dos estudos de como a língua é estruturada da

forma que é. Esta noção tem sido exaustivamente abordada na lingüística, especialmente nos

campos da pragmática e nos estudos sobre o uso da linguagem de orientação etnográfica e

também quantitativa. A evolução destas abordagens tem apontado para diversas concepções

de fala contextualmente situada, concebidas de maneira interativa e dialógica, que se opõem a

uma visão de linguagem como um sistema formal encapsulado, isolado da cultura e da

organização social de uma comunidade. Neste sentido, o contexto passa a ser analisado como

um modo de práxis interativamente constituído (GOODWIN & DURANTI, 1992, p. 9).

Uma amostra desta formulação interacional dada ao contexto está presente em

Goodwin e Duranti (1992) para quem se faz necessário compreender o contexto numa

dimensão fenomenológica como um modo de ação constituído socialmente, sustentado

interativamente e temporalmente delimitado (Cf. também GUMPERZ, 1996, p. 359). Torna-

se necessário, pois, assumir uma nova concepção contextual, redefinida em favor de uma

visão mais dinâmica da relação entre as dimensões lingüísticas e não-lingüísticas dos eventos

comunicativos. Isto significa atribuir um caráter dinâmico à construção de conhecimento,

revelado em muitas pesquisas sócio-interacionais a partir de uma relação recíproca em que a

fala e o trabalho interpretativo que ela desencadeia modela o contexto, e o contexto

modela a prática interpretativa revelada na fala. 

Em outras palavras, as escolhas lingüísticas de um falante são definidas

contextualmente e são definidoras do contexto. A interação humana é vista, neste domínio,

como um conjunto de práticas que não podem ser definidas por completo anteriormente às

atividades semióticas emergentes nas quais estas práticas estão incorporadas. As estruturas
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lingüísticas não refletem simplesmente um mundo exterior, mas ajudam na constituição de um 

mundo ao definirem as relações entre falantes, ouvintes, referentes e atividades sociais. 

Assim, linguagem e contexto mutuamente se alimentam um do outro. As escolhas

lingüísticas são a chave, ou as pistas de contextualização (GUMPERZ, 1977, 1992) que

acionam um conjunto de expectativas, atitudes e processos inferenciais associados com o tipo

de referenciação ou atividade que elas indexam. Estas escolhas podem ser usadas ou

interpretadas como mecanismos de mediação que definem a relação entre um referente e uma

atividade, entre um falante e um referente, ou entre um falante e a atividade a qual pode ser

depreendida em vários componentes (Cf. DURANTI, 1992, p. 88). 

Deste modo, contexto e linguagem são concebidos como uma relação dinâmica e

evolutiva, na qual as palavras são mediadoras de diferentes versões do mundo e normalmente

permitem mais de uma versão co-existir em uma atividade de fala. 

2.3.1. CONTEXTO SÓCIO-INTERACIONAL E PISTAS DE

CONTEXTUALIZAÇÃO

A comunicação tem caráter intencional baseado em conhecimento tácito. A

intencionalidade da comunicação é definida, por um lado, em termos de objetivos,

planejamentos, propósitos e ações futuras, e por outro, em termos de referência e significação.

A intencionalidade também é de extrema importância na interpretação de sentidos, em se

tratando de contextos interacionais.

Para Gumperz (1982, 1992, 1998) o processo inferencial que possibilita a

interpretação das intenções comunicativas dos falantes e as intenções conversacionais dos

interlocutores não pode ser pensado como tendo natureza assertiva, mas sugestiva, baseado

em pressuposições. A inferenciação envolve avaliações tentativas da intenção comunicativa,

ou seja, a interpretação do que o falante busca comunicar em termos aproximadamente
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ilocucionários. Esta interpretação só pode ser validada em relação ao conhecimento

pressuposto, e nunca em termos de verdade absoluta. O conhecimento de mundo é, pois,

reinterpretado como parte do processo de conversação, e é construído socialmente e

interacionalmente (Cf. 1992, p. 230).

Assim, o termo contextualização utilizado por Gumperz refere-se ao uso que falantes 

de ouvintes fazem dos sinais verbais e não-verbais para relacionar o que foi dito em um dado

tempo e lugar ao conhecimento adquirido através de experiências prévias, a fim de recuperar

as pressuposições sobre as quais eles repousam para manter o envolvimento conversacional e

avaliar suas intenções. 

O interesse de Gumperz concentra-se no conhecimento individual e suas

problemáticas: o que é partilhado desse conhecimento, como ele é distribuído e até que ponto

ele é significante e generalizável; esta preocupação não se verifica no nível do discurso da

comunidade lingüística, mas na interação como uma constituinte da realidade social.

A teoria contextual de Gumperz situa-se no terreno das interações humanas onde os

significados, ordens e estruturas não são predeterminados, mas se desenvolvem na interação e

se baseiam num conjunto complexo de fatores materiais, experienciais e psicológicos (Cf.

FIGUEROA, 1994, p. 113). Gumperz rejeita a separação de língua do seu contexto social e

se interessa pelo conhecimento de como o comportamento lingüístico cria interpretações, de

como as intenções individuais levam ao comportamento lingüístico, e de como o sucesso da

comunicação está relacionado ao conhecimento sociolingüístico.

Este processo só é possível pelo uso do que ele chama de pistas de contextualização,

ou "qualquer traço de forma lingüística que contribui para assinalar pressuposições

contextuais" (GUMPERZ, 1982, 1998, p. 100), que permitem acessar a forma como a

intenção do locutor está sendo comunicada e interpretada.
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As noções de enquadres e alinhamento são exemplos de pistas de contextualização,

uma vez que demonstram a maneira pela qual a intencionalidade dos interlocutores é

interpretada através de sinais emitidos pelos participantes numa dada atividade de fala.

Mesmo sendo dotados de carga informativa, os significados não são exclusivos das pistas de

contextualização, mas são transmitidos como parte do processo interativo e estão implícitos

no contexto.

Assim, a contextualização repousa sobre pistas que operam primariamente nos

seguintes níveis de produção de sentido: a produção verbal; a prosódia (traços supra-

segmentais que incluem a entoação, o acento, tonicidade, mudanças de timbre e de registro);

os sinais paralingüísticos como tempo, pausa e hesitações, além da sincronia conversacional

como a sobreposição dos turnos de fala e tons de voz; a escolha e mudança de código ou

registro lingüístico; a escolha de formas lexicais ou expressões formulaicas; os sinais

cinésicos (não verbais, gestuais) e proxêmicos (através do uso do espaço interpessoal). Uma

pista de contextualização verbal pode ser, deste modo, uma variável fonética, sintática, lexical 

ou estilística; pode consistir de uma rotina formulaica (falar sobre o tempo), um expressão

lexical cristalizada ("prazer em conhecê-lo"), ou uma rotina discursiva (a abertura e o

fechamento de um evento de fala).

De forma um pouco diferente dos etnometodólogos, que ao analisarem um ato

conversacional, procedem à seqüenciação do ato, à verificação de como este ato é

conseqüência de um anterior, ou como é seguido sistematicamente por outro, Gumperz se

ocupa mais da interpretação da negociação conversacional do que da análise estrutural de

ordem social. Os etnometodólogos desenvolveram unidades de análise, tais como turnos,

pares adjacentes, tópicos, ações de reparo, entre outros, que também são utilizados por

Gumperz, mas este inclui em sua análise traços lingüísticos de ordem supra-segmental, como

entoação, ritmo, que são usualmente ignorados pelos analistas da conversação.
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Segundo Marcuschi (1986), a Análise da Conversação que teve seu início na década

de 60 a partir da Etnometodologia e Antropologia Cognitiva privilegiava o estudo

eminentemente organizacional, pois se ocupava da descrição das estruturas da conversação e

seus mecanismos organizadores. Só a partir de Gumperz e da Sociolingüística Interacional, é

que se tendeu a observar aspectos como

[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: o problema
passa da organização para a interpretação (MARCUSCHI, 1986, p. 6
grifo do autor).

A unidade mínima de significação social de que se ocupa a análise da conversação de

Gumperz é a atividade ou evento de fala, termo definido como um conjunto de relações

sociais realizadas segundo uma série de esquemas em relação a algum propósito comunicativo 

(1982, 1998, p. 99). Desse modo, uma relação social, como discutir sobre economia

doméstica; narrar um evento (uma festa, um assalto) ou contar uma piada constitui uma

atividade de fala porque é realizada de acordo com os esquemas conceptuais em que está

inserido.

A interação produzida através das trocas conversacionais é dotada de algumas

propriedades dialógicas que permitem ao analista chegar a processos de inferência de sentido:

uma destas propriedades é a possibilidade de negociação das interpretações entre falante e

ouvinte, cujos julgamentos são confirmados ou mudados segundo as reações que eles

produzem no interlocutor.

Assim, a análise interacional de Gumperz se concentra no estudo dos traços

considerados marginais em outras abordagens, que tratam da função expressiva da linguagem

e envolvem aspectos supra-segmentais como entonação, ritmo, escolha entre opções lexicais,

fonéticas e sintáticas, além de sempre basear sua análise em termos de linguagem
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contextualizada, servindo aos propósitos da comunicação. A teoria lingüística vigente, por

outro lado, considera apenas os traços nucleares que carregam informações referenciais.

Estes traços são de cunho segmental e funcionam apenas ao nível da sentença. São alguns

deles os fonemas segmentais, os marcadores gramaticais ou afixos, as categorias sintáticas

básicas e alguns elementos de acentuação, que tratam da linguagem de forma

descontextualizada e idealizada.

2.3.2. CONTEXTOS DE USO DA LINGUAGEM

À base da noção de língua como ação conjunta um conjunto de pessoas agindo de

forma coordenada umas em relação às outras, Clark (1996, p. 3-25) postula a corporificação

de processos tanto individuais quanto sociais no uso lingüístico. Tal postulado tem, por efeito, 

a responsabilidade de coordenar os estudos sobre a linguagem como um processo

inteiramente individual, empreendidos pelas ciências cognitivas lingüística, psicologia

cognitiva, especialmente, com os estudos antípodas da linguagem como processo

exclusivamente social, no campo das ciências sociais sociolingüística, antropologia e

sociologia. Deste esforço, decorre a hipótese de que não é possível estudar a linguagem sem

observar como as ações individuais constroem as ações conjuntas, sociais.

Em seus estudos sobre o uso da linguagem e as arenas nas quais os falantes agem

conjuntamente, Clark apresenta cenários de uso da língua, classificando-os de acordo com as

cenas e os meios em que ocorrem, ou seja, os lugares (contextos) e os canais de produção

lingüística (falada, escrita, gestual). Da combinação dos dois, Clark sugere a noção de

contexto falado e contexto escrito. Para os propósitos deste trabalho, nos deteremos apenas

nas especificidades do contexto falado e os relacionaremos à interação social levada a efeito

na sala de aula e suas implicações na construção de conhecimento.
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Clark (1996, p. 5) propõe sete tipos de cenários no âmbito do contexto falado: não-

pessoais, pessoais, institucionais, prescritivos, ficcionais, mediados e privados:

Quadro 2: Tipologia dos Cenários de Uso da Língua (CLARK, 1996, p. 8):

CENÁRIOS FALADOS CENÁRIOS ESCRITOS
Não-pessoais Professor A profere palestra a alunos 

B
Jornalista A escreve artigo
informativo para leitores B

Pessoais A conversa face a face com B A escreve carta a B
Institucionais Promotor A interroga testemunha B

no tribunal
Gerente A escreve carta comercial a
cliente B

Prescritivos Noivo A faz voto ritual de
matrimônio a noiva B em frente de
testemunhas C

A assina formulários oficiais para B
em frente a notário público C

Ficcionais A atua em peça teatral para
espectadores B

Escritor A escreve romance para
leitores B

Mediados C simultaneamente traduz para B o
que A diz a B

C, enquanto ghost-writer, escreve um
livro de A para leitores B

Privados A fala consigo mesmo sobre seus
planos

A escreve lembrete a si mesmo sobre
seus planos

Segundo o autor, nos cenários não-pessoais os monólogos são bastante

representativos. Referem-se à prática na qual uma pessoa fala com pouca ou nenhuma

possibilidade de interrupção ou tomada de turno por parte dos membros da audiência. As

diversas variedades do monólogo não excluem a presença de uma audiência, ou mesmo de

participantes ratificados endereçados e não-endereçados, mas segundo Clark (1996, p. 5), a

natureza deste cenário não é conversacional: as pessoas falam para si mesmas, enunciando

palavras formuladas por elas para a audiência a sua frente, e da audiência não se espera

interrupção . Um evento de aula, em geral, não deveria enquadrar-se neste tipo de cenário.

No entanto, o acesso a dados coletados em aula muitas vezes revela que os usos da língua são

bastante controlados pelo professor e que, muitas vezes este os assume na forma monologal.

Há, porém, uma questão a se pensar sobre esta noção de monólogo apresentada por

Clark no cenário não-pessoal. Acreditamos que a pouca ou nenhuma possibilidade de

interrupção por parte da audiência frente a um monólogo refere-se apenas à atividade verbal.
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As pistas de contextualização de que falamos anteriormente e que servem para assinalar

movimentos interpretativos na construção da interação não são exclusivamente verbais, como

pode deixar implícito a ausência de turnos da audiência, segundo a observação de Clark. A

audiência de cenários não-pessoais sinaliza seus alinhamentos, enquadres e esquemas através

de pistas não verbais, como postura, gesto, riso, expressões faciais, bocejos, etc. O próprio

falante monologal se nutre destas pistas, já que elas gerenciam a direção do monólogo, pelo

menos o da sala de aula.

Assim, parece inadequado, à primeira vista, falar de cenário não-pessoal de uso da

linguagem se é precisamente a linguagem, e o uso interacional que os participantes fazem

dela, que assinala os contornos contextuais12. Pressupor a utilização da linguagem como

recurso individual não compartilhável com os demais participantes consiste em erro na

categorização da própria noção de linguagem (lugar de interação e negociação). Do mesmo

modo, pressupor que a ausência de turnos verbais da parte dos ouvintes consiste em não-

interrupção ou não-interpretação das intenções do falante é negar o papel das diversas

semioses que atuam conjuntamente e em relação de complementaridade com a semiose

lingüística.

Assim, é impossível pressupor comunicação sem que haja interação, assim como seria

inapropriado pensar a interação como simplesmente lingüística e desconsiderar que ela

também ocorre por outros canais e meios e não apenas pelo aspecto verbal. Por essa razão,

consideramos os aspectos de interação social como mais presentes na tipologia dos cenários

de Clark, do que os aspectos da interação lingüística.

Os cenários pessoais, por sua vez, são típicos da conversação face a face, e mesmo da

conversação telefônica. Trata-se de trocas de turno relativamente livres entre os participantes,

12 Lembramos, porém, conforme elucida Marcuschi (informação verbal) que ao utilizar o termo não-pessoal,
Clark certamente não descarta seu caráter interacional, mas aponta para o fato de que não se trata de uma 
atividade dialogal, causada inclusive pelo desconhecimento entre os atores, ou a natureza fortemente
institucionalizada e assimétrica da interação.
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que são no mínimo dois, e constituem a unidade básica de uso da linguagem, como já foi

observado na seção 2.1. e será retomado mais adiante. O cenário pessoal, de fato, inclui os

demais cenários, já que se trata de uma modalidade em que as características sócio-

interacionais da linguagem parecem se atualizar com muita freqüência, tanto no tocante à

organização conversacional, como nos fenômenos de negociação, interpretação e inferência

das intenções e propósitos de um falante em relação aos demais e em relação aos objetos-de-

discurso e de conhecimento. Os demais cenários são sempre definidos com relação ao modo

como compartilham características dos cenários pessoais e ao modo como diferem destes.

Nos cenários institucionais, por exemplo, os participantes se engajam em trocas

discursivas que lembram a conversação cotidiana, face a face, mas estas trocas são limitadas

por regras da instituição controladora o uso da língua na sala de aula enquadra-se também

neste tipo de cenário. Os turnos, segundo Clark, são controlados por um líder, o outorgante de 

Goffman (1979), e apresentam outros tipos de restrição, especialmente no que se refere à

estrutura de participação. Assim, o que diferencia o cenário institucional do pessoal é a

existência de um conjunto de coerções, construídas anteriormente às atividades de fala, e às

vezes, elaboradas pelos próprios participantes do cenário (como é o caso dos contratos de aula 

construídos por professores e alunos, no tocante aos deveres de cada um), que, de forma um

pouco diferente da interação face a face, impõe certas restrições quanto à liberdade de

estruturação das atividades, a inserção de tópicos, etc. No entanto, este cenário compartilha

com o pessoal características como a negociação entre os falantes, que se tornam as formas de 

se contornar a rigidez das imposições locais. 

Convém lembrar que mesmo em cenários institucionais, como a sala de aula, há uma

ilusão de que a interação é dirigida exclusivamente por um único falante (Cf. PHILIPS, 1976). 

Uma hipótese que reiteramos é a de que a audiência, na condição potencial de próximos

falantes, é que de fato, gerencia a interação face a face. Os cenários institucionais serão o foco 
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de nossa atenção na análise dos dados a ser empreendida, em virtude de nosso objetivo maior

nesta tese que é o de observar como se dá construção do conhecimento no cenário público

escolar.

Os cenários prescritivos são característicos dos eventos religiosos, rituais sagrados e

jurídicos, a exemplo dos membros de uma igreja recitando palavras de um livro de oração, de

noivos fazendo seus votos na cerimônia de casamento, entre outras. Há um alto grau de

dependência em arranjos feitos anteriormente, normalmente fixados em cenários escritos, ou

em ritos transmitidos verbalmente de geração a geração.

Apesar de as ações verbais dos falantes serem consideradas pouco criativas nestes

cenários, o trabalho cognitivo que elas acionam merece destaque, assim como merece

destaque o trabalho de inferência, de interpretação, de reconhecimento de intenções, uma vez

que a construção do conhecimento, nestes cenários, depende das categorizações e

conceptualizações feitas a partir de domínios cognitivos estáveis e locais, que executam

compressões de gamas de eventos contextualizados em diversos momentos da experiência de

um falante em um único cenário, como é o caso da cerimônia de casamento cristão, que

consiste de etapas em que os noivos contextualizam os eventos de sua experiência passada

(noivo e sua mãe, noiva e seu pai atravessam a igreja, seguidos de seus familiares e amigos;

em algumas cerimônias a noiva deve usar um objeto emprestado de uma amiga, e um objeto

antigo de sua família, como uma jóia), e os eventos futuros (noivos pronunciam votos de

fidelidade, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza fazendo alusão aos possíveis

acontecimentos de sua vida; a noiva entra acompanhada de uma criança, como indicação de

futuros filhos).

Ilustrativo dos cenários ficcionais, que também têm alta dependência de cenários

escritos, elaborados por outras pessoas de antemão, é o uso da linguagem por um ator num ato 

teatral, representando Hamlet. Como os cenários prescritivos, a atividade cognitiva dos
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falantes representa diversas camadas de ação conceptual, em que os participantes assumem

identidades variadas, ao contar uma piada, por exemplo o que aproxima este cenário dos

pessoais. A ficção representa um nível de atividade que se sobrepõe ao uso pessoal da

linguagem no dia-a-dia das conversações. No entanto, não é raro, ver que a ficção se beneficia 

da realidade quando, por exemplo, os atores improvisam em sua atuação ou interagem com o

público, etc. O que dizer, por exemplo, do cenário de linguagem utilizado pelos participantes

de um reality show? O cenário ficcional parece configurar-se mais um suporte para o uso da

linguagem, que ocorre sempre de forma pessoal, seja institucional, seja prescritiva, seja

mediado pela escrita, como é o caso de um executivo que dita uma carta a sua secretária

endereçada a um parceiro de negócios e faz uso característico do cenário mediado. Cenários

ficcionais são, portanto, um caso em que a audiência se configura geralmente como

espectadora sem interferência na atividade desenvolvida, e o uso de linguagem concerne tão

somente aos participantes envolvidos no suporte ficcional. 

Já em cenários privados, segundo Clark, as pessoas falam consigo mesmas sem a

intenção de que os outros reconheçam o enunciado como um turno de fala. Um dos exemplos

apresentados por Clark é quando se xinga um outro motorista por ter ultrapassado pela direita,

mesmo sabendo que ele não pode ouvir. Mais uma vez, esta definição resulta da inadequação

terminológica de se pensar que o isolamento espacial do falante constitui seu isolamento

lingüístico.

Mesmo nos cenários privados, o falar consigo mesmo, não deixa de ser dialógico.

Quando digo um impropério contra alguém que não pode me ouvir, ainda assim me dirijo a

esta exata pessoa, ou ao conjunto de todas as pessoas, que naqueles termos, possam

representar o meu interlocutor surdo .

Todos os demais cenários são, em nossa opinião, subtipos dos cenários pessoais mais

básicos, já que envolvem, em maior ou menor grau, uma atividade verbal de interação face a



127

face. Os cenários não-pessoais, por exemplo, não podem prescindir uma audiência

interlocutora, ainda que relativamente se realizem sem a interação verbal freqüente entre

falantes e ouvintes.

Quando ensaio as palavras de uma palestra, o faço, igualmente, tendo em mente o

conjunto de meus futuros interlocutores, inclusive suas possíveis reações. Se uma palestra

fosse de fato um monólogo, sem a interveniência de minha audiência, para que eu precisaria

ensaiar suas palavras? Estes cenários são, nos termos exatos de Bakhtin (1981, p. 287-315)

monológicos em suas formas exteriores, mas, em sua estrutura semântica, são de fato

essencialmente dialógicos.

É verdade que os pensamentos mais íntimos mais entranhados pelo fluxo
do discurso interior ou mesmo pronunciados em voz alta é verdade que as
proposições enunciadas no mais secreto da alma são, em sua própria
estrutura, igualmente dirigidas para a sociedade, para um interlocutor. É
necessário acreditar que este discurso solitário, mesmo endereçado a si
mesmo, não é a forma mais pura de um monólogo, mas é um discurso
direcionado exclusivamente ao falante e a qualquer outra pessoa, que
depende do seu estado psicológico .

Clark reafirma a condição de cenário básico de uso da língua a conversação face a face

(1996, p. 11). Para ele, é universal, não requer habilidade especial, e é essencial na aquisição

da língua materna. Ao enfatizar a não exigência de uma habilidade especial no uso face a

face da linguagem, Clark deixa de reconhecer que as habilidades básicas presentes neste

cenário exigem um nível complexo de operações cognitivas e sociais. O modo de interagir no

cenário social não é um dado de que os falantes dispõem; eles o constroem no dia-a-dia de

suas experiências culturais e na relação como os outros interlocutores. A habilidade da

conversa face a face não exige, por exemplo, a escolarização formal, mas os falantes que dela

fazem uso tiveram que aprender a manipular recursos interacionais desde cedo. Operações

cognitivas como a inferência, a referenciação e a interpretação também desempenham papel
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crucial na interação face a face. Considerá-las básicas seria negar a complexidade dos

processos neurocognitivos e sócio-cognitivos que elas executam. 

A prioridade da conversação face a face sobre os demais cenários ocorre porque nestes 

faltam traços como a imediaticidade, o meio e o controle da interação face a face, os quais

devem ser supridos por técnicas ou práticas especiais. A natureza destes traços dá à

conversação face a face características que faltam aos cenários não básicos, como a co-

presença, visibilidade, audibilidade e instantaneidade no enquadre da imediaticidade; a

evanescência, a não registrabilidade e a simultaneidade como característicos do meio; e a

improvisação, autodeterminação e auto-expressão, no quadro do controle das ações da

linguagem.

Quadro 3: Traços da conversação face a face (CLARK & BRENNAN, 1991):

1. Co-presença Os participantes partilham o mesmo contexto físico.
2. Visibilidade Os participantes se vêem mutuamente.
3. Audibilidade Os participantes ouvem um ao outro.

IMEDIATICIDADE 4. Instantaneidade Os participantes percebem as ações dos demais sem
atraso perceptivo.

5. Evanescência O meio é evanescente  os sinais lingüísticos e não-
lingüísticos são transitórios e desaparecem no
espaço e tempo.

6.Não-registrabilidade As ações dos participantes não deixam marcas ou
vestígios físicos.

MEIO

7. Simultaneidade Os participantes podem produzir e receber ações
lingüísticas imediatamente e simultaneamente

8. Improvisação Os participantes formulam e executam suas ações
de maneira improvisada, em tempo real. 

9. Autodeterminação Os participantes determinam por si mesmos quais
ações são tomadas e quando são tomadas. 

CONTROLE DAS
AÇÕES

10. Auto-expressão Os participantes atuam por expressão própria. 
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2.3.3. ENQUADRES COMUNICATIVOS

O posicionamento teórico até aqui defendido faz parte de uma visão interdisciplinar

que envolve a lingüística, as ciências cognitivas e os estudos de base social sobre a interação

humana. Da síntese dos três, esboçamos um quadro analítico que se ocupa, principalmente,

com os estudos lingüísticos de orientação sócio-interacional, o estudo das construções

categoriais e a natureza sócio-cognitiva do conhecimento.

Dos estudos lingüísticos de orientação sócio-interacional derivamos as análises que se

entremeiam, ora com a análise da conversação, ora com a lingüística interacional etnográfica.

Este tipo de estudo nos auxilia na verificação de aspectos de grande relevância para a

construção do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo mediado pela educação formal,

justamente porque nos revela o pano de fundo das relações sociais e como estas acarretam em

atividades e estratégias cognitivas subjacentes à compreensão e elaboração de esquemas de

conhecimento. Alguns dos itens utilizados nas análises que empreendemos, assim como em

várias análises sobre o mesmo tema (Cf. MONDADA, 2001, 2002; E. MARCUSCHI, 2004)

incluem:

1) a compreensão dos papéis sociais dos sujeitos envolvidos em processos de

conhecimento, e como estes papéis atuam na negociação dos sentidos das atividades

interacionais.

2) As agendas públicas e privadas (CLARK, 1992, 1996), que funcionam contextos

estruturantes dos conjuntos de expectativas sobre as ações em curso e que, de certa

forma, determinam a direção para a qual os eventos se encaminham. Em sala de aula, 

o desequilíbrio entre a agenda privada da professora ou do aluno, e a agenda da aula

pode ser motivo de incompreensão sobre alguns eventos, ou sobre o modo de se
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conduzir em uma dada situação, podendo provocar conflitos na negociação de quais

versões do mundo fazem parte do conhecimento a ser construído. 

3) Os enquadres comunicativos envolvidos na construção do saber, os quais se inserem

em um espaço intermediário entre o que é interativo e o que é cognitivo. A avaliação, 

a correção, e o reparo são uns poucos exemplos desses itens que não devem ser

tomados no sentido mais usualmente aceitos, englobados no discurso avaliativo do

professor, que tem geralmente caráter de julgamento de certo e errado, mas como

pistas lingüísticas, e algumas vezes não lingüísticas, que auxiliam no ajustamento das 

intenções e significações dos indivíduos sobre os movimentos discursivos que

apontam para a organização dos tópicos em andamento. 

A Avaliação, a Correção, o Reparo, a Repetição e o Silêncio têm sido objeto de estudo 

da Análise do Discurso e da Análise da Conversação, principalmente, para tentar explicar as

aparentes descontinuidades existentes na fala em oposição à escrita e para desmistificar a

ordem caótica de tais descontinuidades. Koch (1992, p. 66-110) apresenta alguns desses itens

no escopo do que chama processos de inserção e de reconstrução operados intraturno e

interturno na disposição da seqüência linear que ocorre na conversação, além da atividade de

(re)formulação dos segmentos tópicos do discurso.

No campo de análise sócio-interacional, entretanto, a avaliação, a correção, e o reparo,

têm sido tratados como estratégias utilizadas no curso da construção conceptual (ONO &

THOMPSON, 1996; GOODWIN & DURANTI, 1992). Tais estratégias são empregadas pelos

sujeitos cognitivos no curso da interação através da coordenação eficaz de seus esforços, e

atuam ora na transição interturnos, ora no interior de um mesmo turno conversacional. Estas

estratégias também ilustram a noção de contexto como uma dimensão acionada

seqüenciadamente na temporalidade da interação e restringem o esforço cognitivo de
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interpretação, tanto através do gerenciamento da interação como por via das negociações de

sentido. Além disso, revelam o desdobramento sincrônico da comunicação em planos

interativos, replicáveis em planos discursivos (Cf. SALOMÃO, 1997, p. 26-9).

Muitos outros estudos apontam o caráter cooperativo da tarefa de construção

conceptual. Neste sentido, releva-se o papel do ouvinte, como interlocutor de função mais

ativa seja enquanto audiência focalizada, circunstante ou não autorizada no gerenciamento 

da interação e na construção dos objetos-de-discurso, através de estratégias que re-alocam a

perspectiva do falante, absorto na produção de fala, para a perspectiva do conjunto, cuja

atividade é essencialmente cooperativa e socialmente coordenada.

A avaliação e correção ou reparo, como atitudes comunicativas, orientam o processo

comunicativo pondo em relevo as dúvidas e incompreensões sobre o tópico em curso e

procedendo a tomada, reformulação e inserção de conteúdos que venham a favorecer a

conceptualização das noções discutidas. Isto ocorre porque os falantes não negociam

simplesmente as formas de categorizar os objetos-de-discurso, mas também o próprio

contexto interacional no qual se insere a conceptualização.

A avaliação, correção, e o reparo também situam os enquadres que definem os modos

de interação dos participantes da conversação. A própria interação social, por sua vez,

organiza as formas de partilha do conhecimento ao guiar o uso de enquadres comunicativos

destinados a estruturar, alterar e otimizar os modos de compreensão e negociação das

categorias em discussão. 

Ono & Thompson (1996, p. 391-399) apresentam o que chamam de situação de

enquadramento sintático-semântico, operada entre dois turnos conversacionais por um mesmo

falante A ao ser confrontado pela interposição de uma partícula interrogativa da parte de B, no 

intervalo entre estes dois turnos. Desencadeia-se então uma rotina de acordo com a qual A

procede à adição de um sintagma preposicional que pode modalizar a primeira enunciação,



132

alterar a valência da predicação originalmente empregada, produzindo uma mesclagem de

espaços mentais ou de domínios conceptuais nos termos de Fauconnier & Turner (2002).

Philips (1992, p. 312) também ressalta que na medida em que cada falante utiliza o

turno na fala, ele ou ela constrói o sentido a partir das contribuições do falante anterior e ao

fazer isso evidencia as compreensões particulares da fala prévia. Assim, o sentido de uma

sentença específica não é inerente a esta sentença, mas é conjuntamente construído pelos co-

interactantes não sendo propriedade de um único falante de forma emergente, ou

continuadamente em mudança, através estrutura seqüencial da fala. Deste modo, os reparos

têm papel crucial na construção contextual do sentido.

Philips (p. 313) sugere que é comum aos falantes produzirem trechos de fala na

interação que foram anteriormente utilizados por outros falantes como novos e espontâneos,

ainda que possam ser repetições quase exatas de um ou vários aspectos da forma discursiva do 

falante anterior, ou ainda a repetição da própria fala utilizada em uma ocasião anterior. Tal

fenômeno explica as ações de reparo, além da construção interacional do contexto social

como amplamente padronizados ou rotinizados .

Já Goodwin & Duranti (1992, p. 147-149) e Goodwin & Goodwin (1992, p. 151-189)

analisam os efeitos da interatividade operada intraturno mediante o emprego da função

comunicativa de avaliação. Esta função ocorre segundo a semiose lingüística, representada

pelo canal léxico, sintático, ou prosódico, ou ainda pela sinalização paralingüística,

desencadeada por uma reação do interlocutor que se manifesta através de semioses diversas.

Tal processo evidencia a transparência do ato comunicativo à interatividade produzida com o

objetivo de assegurar uma concepção coletivamente congruente do evento representado. A

função comunicativa da avaliação, longe de ser uma ação individual do sujeito isolado

cognitivamente, deflagra um contexto em que os participantes da interação passam a se expor

de um para o outro. (Cf. também SALOMÃO, 1997, p. 28).
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A avaliação fornece exemplos dos pequenos sistemas de atividade que podem emergir, 

desenvolver-se e expirar nas fronteiras de um único turno de fala, podendo também se

estender a múltiplos turnos e conectar unidades maiores que o turno. As avaliações também

fornecem aos participantes recursos para demonstrar julgamentos dos eventos e das pessoas

de maneira relevante aos projetos maiores nos quais estão inseridos. É também crucial o modo 

como estas atividades dão aos participantes recursos para cumprir a organização social no

interior de um turno, e para negociar e demonstrar compreensão congruente dos eventos nos

quais eles estão engajados.

As avaliações contribuem com uma arena na qual a estrutura lingüística, a cognição, a

afetividade, e a coordenação social podem ser investigadas em detalhe como componentes

integrados de um único processo. Por isso, a avaliação tem grande relevância para os assuntos

mais amplos, levantados pelas análises da linguagem, cultura e organização social (Cf.

GOODWIN & GOODWIN, 1992, p. 183-4).
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Capítulo 3  A CONSTITUIÇÃO DE UMA METODOLOGIA

Um sábio está agachado ante a um elefante que se encontra bem a sua
frente. O sábio está dizendo: isto não é um elefante . Somente mais tarde,
quando o elefante se vira e passa a mover-se pesadamente, uma sombra de
dúvida começa a pairar sobre a mente do sábio e ele se pergunta se afinal
teria havido ou não um elefante ali por perto. Finalmente, quando o elefante
desaparece por completo de sua vista, o sábio examina as pegadas que o
animal deixou para trás e declara com toda segurança: um elefante esteve
aqui .

(CLIFFORD GEERTZ)

O tratamento dos dados desta pesquisa, feito a partir da integração dos campos

teóricos tratados nos capítulos precedentes, isto é, dos estudos da cognição levados a efeito

nos processos de categorização e conceptualização, dos estudos lingüísticos de orientação

etnográfica e das abordagens sobre a interação social, é importante para realçar a natureza dos 

processos de interação face a face, em contextos situados, na construção pública do

conhecimento. É igualmente importante para realçar a necessidade de uma organização

cognitiva do conhecimento, sem correr o risco de tratá-lo como um inventário de informações

processadas mentalmente.

Uma vez que a pesquisa lingüística de orientação etnográfica é um campo consolidado 

nas análises sobre a interação, por contar com uma série de pressupostos que facilitam a

organização dos dados coletados em ambientes interacionais, optamos por utilizá-la no

tratamento dos dados coletados nesta investigação, já que o estreitamento entre as hipóteses

da cognição social e as hipóteses sócio-interacionais exige uma abordagem não em termos

puramente cognitivos ou sociológicos, mas um tipo de análise que possa explicar a realidade

social em sintonia com processos individuais. A noção de atividade conjunta que tem sido

proposta não pode, deste modo, prescindir da análise das atividades individuais na construção

colaborativa das ações sociais.

As ciências sociais interpretativas como é o caso da etnografia têm características
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que marcam o tom destas disciplinas e resultam nas análises dos significados das ações

sociais para aqueles que as executam e das crenças e instituições que emprestam a estas ações

sua significância. Duas das características mais salientes são a particularidade e a

retrospecção histórica. A primeira mantém uma sensibilidade às nuanças dos elementos locais

que são indispensáveis ao conhecimento do que é individual e situado (TURNER, 2001, p.

13). A segunda refere-se às descrições tardias das conexões dos eventos que parecem ter

acontecido, as quais constituem nossa construção dos fatos, nossa compreensão histórica

(GEERTZ, 1995).

Segundo Geertz (1995), o trabalho da etnografia, assim como o da antropologia, é

tentar reconstruir elefantes ilusórios, etéreos e que já se foram há muito, a partir das pegadas 

que eles deixam em nossas mentes. Isto significa que não há muita garantia ou sentimento de

dever cumprido, nem mesmo o sentimento de que, como pesquisadores, sabemos

precisamente o que estamos procurando, numa busca tão indefinida, no meio de pessoas tão

variadas, e em tempos tão diversificados. No entanto, como afirma o autor, esta é uma

maneira excelente, interessante, espantosa, útil e divertida de se levar a vida. 

Assim, particularidade e retrospecção histórica são inexpugnáveis e levam a

interpretações compreensivas no campo da etnografia, da antropologia e da sociologia, mas

não são muito produtivas em outras direções, notadamente naquelas em que a cognição atua. 

Os estudos cognitivos apresentam solução para o aparente dilema etnográfico-

antropológico. Para Turner (2001, p. 14) a primeira solução seria a compreensão mais ampla

de particularidade . Enquanto pode ser verdade que todo particular é estritamente único,

nenhum particular é, no entanto, isolado, mas torna-se inteligível graças ao fato de que nós

projetamos sobre ele operações cognitivas mais gerais desde a visão até a categorização e

operações de conhecimento, de modo a não isolá-lo, mas a conectá-lo com ordens mentais

mais amplas. Assim, interpretar um ato simbólico particular como um ato, como simbólico e
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como tendo uma interpretação não é uma questão de particularidade, mas de conexão. 

Outra solução proposta pela cognição é repensar a retrospecção histórica de acordo

com as seguintes questões: o que é a significação, como ela é construída e como os

significados podem surgir e serem desenvolvidos posteriormente? ; como os significados

interagem entre si para dar à luz outros significados descendentes? ; que equipamento mental

é necessário para fornecer o potencial de criação de novos significados, a partir de antigos? .

A cognição procura conhecer não apenas as complexidades dos produtos prévios das

operações cognitivas, mas também quais são as operações existentes e quais são as

prospectivas. Sabemos que o que procede do ponto atual da história depende muito deste

ponto, da história e da natureza cognitiva. Neste sentido, é preciso saber não apenas dos

eventos passados, mas dos presentes e dos futuros (TURNER, 2001, p. 14-5).

Deste modo, o trabalho etnográfico abaixo relatado procura levar em conta não apenas

as fronteiras das atividades sociais como particularidades isoladas, mas a seqüenciação e

interconexão das particularidades, em vista do trabalho cognitivo que elas desencadeiam.

Assim, a construção de conhecimento no terreno da instituição pública, escolar, se beneficia

não apenas dos vestígios deixados pelas atividades que acontecem neste contexto, mas das

significações que elas ativam prospectivamente. 

3.1. O CONTEXTO DA PESQUISA: A INSTITUIÇÃO ESCOLAR

O processamento das informações coletadas no campo pesquisado aponta para a

realidade sócio-interacional e cognitiva da construção de conhecimento e significação pública

do mundo. Por isso, para justificar as exigências de uma pesquisa científica no contexto social 

em que ocorre a construção pública do saber, recorremos, às atividades interpretativas,

próprias do campo de uma etnografia de sala de aula, para compreender os acontecimentos

escolares que se alinham aos processos de construção do conhecimento. Ao optarmos por uma 
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metodologia interpretativa, focalizamos a interpretabilidade dos dados de que dispomos e

procuramos o sentido das ações segundo o ponto de vista do actante que, para a nossa

pesquisa, é de interesse central.

Para Erickson (1986, p. 79), são os interesses no conteúdo interpretativo que

conduzirão o pesquisador na busca de métodos adequados a um dado estudo específico. O

conteúdo da pesquisa sócio-cognitiva, por exemplo, que procura encontrar no ambiente de

sala de aula as evidências da natureza cognitiva e construcionista do conhecimento, deve

ser estudado por um método, cujos interesses centrais sejam a natureza da sala de aula como

um ambiente organizado social e culturalmente para a construção do saber; a natureza do

ensino como somente um dos aspectos da atividade de construção conjunta dos objetos-de-

discurso mobilizados nessa construção; e a natureza e conteúdo das perspectivas de

significação do professor e dos alunos como elementos intrínsecos ao processo de negociação

situada das atividades interacionais em andamento no discurso em aula.

Seguindo alguns dos princípios básicos da metodologia interpretativa, a pesquisa

etnográfica aqui relatada tem por finalidade explicar a situação do processamento de

conteúdos e categorias que constroem publicamente o conhecimento dos indivíduos

envolvidos na instituição escolar através da interação em sala de aula, no tocante às

(re)conceptualizações e construções categoriais efetivadas no discurso acadêmico e

cotidiano, de ambos professores e alunos, em atividades precipuamente orais, bem como

fornecer subsídios para a aplicação da hipótese sócio-cognitiva na análise da construção do

conhecimento, da conceptualização e da atribuição de sentido ao mundo.

Esta pesquisa efetuada no campo escolar, que abrange o microcosmo social da sala de

aula, envolve algumas características básicas para a validade da etnografia, quais sejam:
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1. Participação efetiva, em longo prazo, no ambiente pesquisado. Nesta pesquisa,

utilizamos dados coletados em campos diferentes e em momentos diferentes. A

primeira parte da pesquisa etnográfica foi desenvolvida entre 1997 e 1998, em

ambientes de aulas de quarta séries de ensino fundamental, em uma escola pública da

cidade de João Pessoa. Meu contato com este campo se deu por ocasião da minha

rotina acadêmica de busca por informantes adequados aos propósitos de um trabalho

etnográfico sobre a interação professor-aluno em sala de aula. Meus informantes

passaram a ser os professores e os alunos das duas turmas observadas pelo período de

aproximadamente dois anos. A segunda parte da pesquisa procedeu à coleta de dados

entre 2002 e 2003 e refere-se à investigação da realidade de ensino levado a cabo em

turmas de quinta série de duas escolas públicas das cidades de João Pessoa e Bayeux.

Esta última parte da pesquisa pretende ser complementar à primeira, uma vez que, em

ambas, o que se busca é analisar a construção pública de conhecimento em turmas

diferentes com informantes diferentes. Minha participação no campo se deu em

intervalos regulares de quinze dias entre uma sessão gravada e outra, em aulas de

disciplinas diversas da mesma turma, em contato com professores também diversos. 

2. Registro cuidadoso do que ocorre no campo através das anotações de campo e coleta 

de outras evidências e documentos (questionários, gravações, exemplos de trabalhos

dos alunos, fitas de áudio e vídeo, etc.). Durante o período de contato inicial e

posterior observação das aulas nas turmas de 4ª e 5ª séries foi utilizado um diário de

campo onde todas as informações pertinentes à pesquisa foram armazenadas. Coletei

ainda, documentos importantes para a compreensão das rotinas desenvolvidas em sala

de aula, bem como fitas de áudio e vídeo, contendo, além da gravação das aulas

observadas, entrevistas com os professores das turmas.
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3. Subseqüente reflexão analítica dos registros obtidos no campo e relatório por meio de 

descrição detalhada e uso de exemplos narrativos (ilustradas pelas transcrições de

trechos de aula).

Erickson (1986, p. 82) afirma que as questões principais que devem orientar o trabalho 

etnográfico de uma pesquisa interpretativa são mais bem elucidadas pela análise dos dados

coletados no trabalho de campo. Estas questões orientam o pesquisador a direcionar seu

trabalho para a identificação dos contextos sociais que até então foram negligenciados pelas

pesquisas de cunho estritamente experimental, como as do âmbito da psicologia. Tais

questões incluem:

1. O que está acontecendo, especificamente, na ação social que ocorre neste
contexto particular?

2. O que estas ações significam para os participantes envolvidos nelas, no
momento em que elas ocorrem?

3. Como os acontecimentos são organizados em padrões de estruturação
social e princípios culturais aprendidos para a condução da vida diária?

4. Como o que está acontecendo nesse contexto como um todo (e.g. a sala
de aula) é relacionado aos acontecimentos em outros níveis de sistema
dentro e fora do contexto?

5. Como os modos da vida diária neste contexto são organizados em
comparação com os outros modos de organização da vida social numa
escala mais ampla de contextos em outros lugares e em outros tempos?

Este conjunto de questões é observado no decorrer da pesquisa e análise dos resultados 

obtidos e serve para estabelecer uma compreensão mais adequada do contexto localmente

situado no qual se inscrevem as condições necessárias para a atividade de construção

conjunta e colaborativa das categorias de conhecimento. Além disso, fornece evidências

sobre a natureza dos relacionamentos sociais e interpessoais que os participantes da interação

situada mantém entre si e de como tais relacionamentos contribuem para o sucesso ou

fracasso das atividades de negociação das versões públicas de mundo mobilizadas na

construção do saber. As respostas para essas perguntas, que representam questões centrais
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que não podem ser consideradas óbvias nem triviais, são geralmente encontradas na pesquisa

etnográfica em sala de aula, e se tornam tão importantes pelas seguintes razões:

1. contribuem para a compreensão dos padrões de nossas ações, que não são facilmente

percebidos devido à invisibilidade da cultura na vida diária. 

2. revelam a necessidade da compreensão específica do contexto, através percepção dos

detalhes concretos verificados na prática.

3. revelam a necessidade de consideração dos sentidos locais que os acontecimentos têm

para as pessoas neles envolvidas.

4. revelam a necessidade de uma compreensão comparativa dos diferentes contextos

sociais.

5. revelam a necessidade de compreensão comparativa que vai além das circunstâncias

imediatas do contexto local, ou seja, a relação entre a escola e outros contextos, como

por exemplo, a sociedade histórico-cultural na qual a escola se insere.

Mondada (2001b) afirma que os dados interacionais coletados em seu contexto social

de emergência apresentam propriedades que faltam aos dados coletados pela introspecção ou

pelos dispositivos restritivos de extração de informação. Inicialmente porque são dados orais,

que contrastam fortemente com os dados escritos e os dados descontextualizados

manufaturados pelos lingüistas de laboratório. Trata-se de dados situados, imbricados em seu

contexto de enunciação e nas atividades durante as quais foram produzidos. Isto proíbe a

separação das formas lingüísticas das atividades nas quais elas ocorrem; ao contrário, deve-se

considerar os usos lingüísticos como práticas sociais, sempre integradas nas atividades

complexas que não se reduzem às trocas verbais.

Os dados desta pesquisa foram coletados junto aos profissionais da educação, e seus
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respectivos alunos, dentro de seu ambiente institucional salas de aula do ensino

fundamental, em suas primeira e segunda fases, a saber, 4ª e 5ª séries já que além de ser um

ambiente de aula de disciplinas variadas, o público discente varia de 10 a 15 anos de idade. A

coleta foi feita em quatro escolas públicas da cidade de João Pessoa e sua região

metropolitana, entre os anos de 1997 e 2003, em cinco turmas, totalizando cerca de 150

alunos e dez professores e perfazendo aproximadamente dez horas e trinta minutos de

gravação em áudio (630 minutos) e sessenta e quatro (64) minutos de gravação em vídeo.

3.2. CONFIGURAÇÃO DOS DADOS PARA ANÁLISE

A investigação descrita neste trabalho desenvolveu-se num campo relativamente novo

para as pesquisas de cunho sócio-cognitivo a sala de aula, embora seja propriamente nesse

ambiente que estamos mais propensos a encontrar respostas para as indagações acerca das

construções de categorias, das reformulações conceptuais, das relações interativo-sociais entre 

professor e aluno, dos processos de referenciação e significação e das atividades

comunicativas dos participantes do contexto.

É imprescindível deixar claro que a pesquisa, apesar de ter levado em consideração o

ambiente escolar como um todo e as relações desta instituição com os ambientes mais

exteriores, focalizou-se no contexto específico da sala de aula, com todas as suas atividades

de ensino/aprendizado e ações sociais, enquanto fonte de informações necessárias para a

verificação das hipóteses sugeridas neste trabalho.

Um outro aspecto do processo de observação das aulas a ser comentado é a freqüência

com que o campo foi visitado. Foram coletados e analisados os dados obtidos de forma

longitudinal ou seja, gravados por um tempo mínimo contínuo no campo, um período de

aproximadamente um ano letivo por turma, a fim de tratar os dados como um conjunto

progressivo de evidências e não de forma esparsa. As observações e registro dos
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acontecimentos das aulas não somente levaram em conta as posições concretas acerca da

construção pública do saber, mas se esforçaram por procurar, no dizer de Erickson "as

pressuposições culturalmente apreendidas a respeito da conduta apropriada das relações

sociais, conteúdo do tema, natureza humana e atitudes que moldam as definições do que o

trabalho, os jogos, a confiança e as habilidades acadêmicas podem nos parecer quando

encontradas na rotina de sala" (1986, p. 145).

3.2.1. CARACTERÍSTICAS DO CORPUS

Segundo Ochs (1979) toda transcrição é seletiva e motivada por objetivos analíticos.

Deste modo, do total de aulas gravadas, apenas uma parte foi transcrita, dada a volumosa

quantidade de informações e exemplos que não poderiam ser transpostos na íntegra para este

trabalho.

Em função do objetivo desta pesquisa em investigar a construção pública do

conhecimento, e dos desdobramentos que este objetivo pode sofrer, ou seja, o interesse pelos

processos de conceptualização e categorização, pelas formas de interação social e pela

construção dos objetos-de-discurso, segmentamos os dados em trechos menores (transcrições) 

e os analisamos de acordo com sua relevância para cada um dos desdobramentos citados.

Assim, chegamos ao total de treze narrativas, divididas por disciplinas acadêmicas das aulas

nas quais os trechos se inserem, num total aproximado de 160 minutos de gravação. 
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Quadro 4: Distribuição do corpus por séries e  disciplinas:

SÉRIE: PORTUGUÊS (9) CIÊNCIAS (3) MATEMÁTICA (1)

Transcrição 5 Transcrição 1 Transcrição 3
Transcrição 6 Transcrição 2QUARTA

SÉRIE Transcrição 7
Transcrição 4
Transcrição 8
Transcrição 9

Transcrição 10
Transcrição 11
Transcrição 12

QUINTA
SÉRIE

Transcrição 13
TOTAL aproximadamente 95 aproximadamente 20 aproximadamente 45

Cada transcrição ou conjunto de transcrições, por sua vez, foi distribuída segundo os

desdobramentos do tema central, a saber, a análise dos processos de conceptualização na

cognição social, a análise dos modos de interação social no processo de construção do saber e

a elaboração de objetos-de-discurso na construção pública do conhecimento, cada um destes

sub-temas apresentando novas divisões, como demonstram os quadros abaixo:

Quadro 5: Distribuição do corpus por sub-temas:

1. PROCESSOS DE CONCEPTUALIZAÇÃO NA COGNIÇÃO SOCIAL:

Modelos Cognitivos 

Idealizados

Mapeamentos e Espaços 

Mentais

Mesclagem e Integração 

Conceptual

Transcrição 1: Defumação I Transcrição 3: Multiplicação Transcrição 4: João Pessôa

Transcrição 2: Defumação II

2. MODOS DE INTERAÇÃO SOCAL:

Papéis Sociais Agendas Enquadres Comunicativos

Transcrição 5: Ficar em

silêncio/estudando/sentado e 

prestar atenção

Transcrição 6: Adesivo Transcrição 7: Carne de porco,

né?

3. ELABORAÇÃO DE OBJETOS-DE-DISCURSO:

Construções Provisórias Transcrição 8: Borra

Elaborações Coletivas Transcrição 9: Borra de Vinho

Objetos Dinâmicos Transcrição 10: Academia Brasileira de Letras
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Negociações Transcrição 11: Acentos Diferenciais

Referenciação Local Transcrição 12: Borrachudo

Construção de Conhecimento Transcrição 13: Cheque Borrachudo

As análises apresentadas nos próximos três capítulos referem-se aos extratos de aulas

listados acima, que além de ilustrarem o processo de construção coletiva das categorias e

conteúdos escolares, revelam um pouco das negociações que os sujeitos fazem das atividades

comunicativas postas em ação no curso da interação. Utilizamos como suporte teórico para a

análise os conceitos praxeológicos de Mondada (2001, 2003), a integração e mesclagem

conceptual de Fauconnier (1994, 1997, 2002), e os modelos cognitivos idealizados de Lakoff

(1987).

3.2.2. CONVENÇÕES DA TRANSCRIÇÃO

Para Marcuschi (1986) não existe uma transcrição de conversação que seja melhor do

que a outra: todas são mais ou menos boas , dependendo dos objetivos do analista. No caso

da transcrição dos eventos de fala coletados em sala de aula, não nos importa perceber

aspectos quantitativos, nem verificar a incidência de dialetos urbanos em oposição aos rurais,

mas sim as atividades comunicativas segundo as quais os falantes avaliam uns aos outros,

corrigem a si mesmos e aos outros, efetuam reparos, estabelecem seus papéis sociais e suas

expectativas em relação às intenções dos outros, constroem os sentidos da atividade em curso, 

e elaboram versões da realidade. Para tanto, o sistema de transcrição utilizado é o ortográfico

ao invés de fonético, mas não nos privamos de adaptar a grafia de certas palavras, conforme

eram pronunciadas pelos participantes da conversação, como por exemplo: oxe, num, né, tô, e

contrações como x eu (ver), com é e prest atenção.
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As convenções para a transcrição da conversação são baseadas em Marcuschi (1986,

p. 10-13), Castilho & Preti (1986, p. 9-10) e Gumperz (1992, p. 247-8), embora algumas

alterações tenham sido feitas, com vistas à adaptação da técnica às necessidades da pesquisa,

especialmente no que diz respeito aos sinais de entoação, que foram transcritos de modo geral

através do uso da interrogação (?) para perguntas e subidas rápidas e exclamação (!) para

surpresas, comandos, e ordens bruscas, e em casos especiais em que certos traços supra-

segmentais são a forma mais adequada de interpretar as intenções dos falantes, através de

setas apontando para cima entoação ascendente, e para baixo  entoação descendente.

3.3. ELABORAÇÃO DE CATEGORIAS DE ANÁLISE

Assumindo que as categorias são versões públicas que utilizamos para olhar a

realidade , a forma de se observar a construção do conhecimento foi feita através da

observação de como as categorias e os conceitos são fabricados em sala de aula, por ambos

professores e alunos.

Cumpre-nos primeiramente distinguir categorias de conceitos de forma a não se pensar

o conhecimento somente como um repertório lexical que acopla um significado a um

significante, mas como atividade de negociação dos sentidos das coisas, que se dá não

somente no campo da atividade lingüística e sim através da co-ocorrência de diversas

semioses.

Além disso, os objetos-de-discurso, como construções coletivas e praxeológicas que se 

prestam a finalidades provisórias e locais dos participantes da interação, constituirão o foco

complementar de análise, uma vez que são maneiras de abordar os objetos de conhecimento

como interativamente elaborados pelos falantes em suas atividades linguajeiras cotidianas.

Assim, a análise da construção do conhecimento categorias focaliza os processos

interacionais envolvidos na atividade de ensino e aprendizagem de conceitos (como
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defumação, substantivo e porcentagem, por exemplo), bem como os processos cognitivos no

tocante ao tratamento e distribuição cognitiva do conhecimento, o que envolve a observação

de fenômenos interativo-cognitivos tais como: avaliação (em sentido mais amplo do que

usualmente se toma, como atitude comunicativa e não repressiva); correção; ações de reparo;

repetições; modelos cognitivos idealizados; espaços mentais, mesclagem e integração

conceptual além de outros que se referem a como o sentido das coisas, após interacionalmente 

negociado, é distribuído cognitivamente, passando a ser publicamente construído.

Desse modo, as categorias analíticas utilizadas neste trabalho serão percebidas mais

em termos de sua função comunicativa, de suas práticas sociais e interacionais, e mesmo de

sua natureza mental-cognitiva estabilizada (mas não estática) em contextos públicos, do que

de elementos rígidos, objetivamente delimitados e observáveis a partir de características fixas.

A natureza movediça dos dados (movediça por se referirem a um contexto físico,

cultural e geográfico bastante peculiar e fortemente delimitado, não podendo se tomado como

padrão) não nos permite propor categorias-modelo de análise, nem qualquer tipo de

generalização, porque se aplicam estritamente aos fatos observados em um tempo e espaço

dados, não repetíveis ou repetidos, embora se possa conjeturar que certas práticas, rotinas e

atividades categorizadas como unidades de observação da construção do conhecimento

possam ocorrer em muitos contextos públicos de instrução formal no Brasil.

Apresentamos, abaixo, o fluxo de categorias analíticas, utilizado no tratamento dos

dados coletados, cujo resultado constitui o tema da discussão dos três últimos capítulos desta

tese, para explicar o modo como os pressupostos teóricos foram utilizados na abordagem dos

eventos de sala de aula transcritos. 

Inicialmente, mostramos a construção de categorias como uma atividade resultante de

processos interacionais e processos cognitivos que envolvem a negociação, a referenciação, a

contextualização e a ação lingüístico-discursiva, feitos em termos de atividade conjunta na
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interação face a face, representada pela participação dos sujeitos na estruturação das

atividades interacionais, e em termos processos de conceptualização das informações

negociadas conjuntamente e distribuídas cognitivamente em contextos locais.

Em seguida, correlacionamos a construção de categorias à elaboração de objetos-de-

discurso, uma vez que esta elaboração toma categorias estáveis e as negocia para certos fins

praxeológicos, contingentes às necessidades da interação, atendendo às necessidades locais de 

desenvolvimento dos tópicos da conversação e do discurso. Estes objetos também resultam de 

processos sócio-cognitivos, como os enquadres comunicativos que dão lugar a atividades

específicas e têm lugar segundo as demandas interacionais de uso da linguagem e de outras

semioses; a construção das formas de atuação dos sujeitos no contexto situado; além de

esquemas de interação e expectativas que possuem a respeito do evento em curso. Além disso, 

os domínios cognitivos refletem a aparente estabilidade dos objetos-de-discurso através de

modelos idealizados, como também promovem os ajustes locais, em tempo real, dada a

dinâmica destes objetos, através de espaços mentais que proliferam à medida que o discurso

se desenvolve. A (re)conceptualização dos objetos-de-discurso é explicada a através dos

processos de integração e mesclagem conceptual, que constituem operações mentais

complexas capazes de explicar a rede de significações tecida pelos sujeitos no curso da

utilização dos objetos-de-discurso para a elaboração de objetos de conhecimento.
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Esquema 8: Fluxo de Categorias Analíticas
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Capítulo 4 AS ATIVIDADES DE CONCEPTUALIZAÇÃO NA

COGNIÇÃO SOCIAL

O que dá aos seres humanos o poder do raciocínio abstrato? Nossa resposta 
é que os humanos têm o que chamaremos de capacidade de
conceptualização. Esta capacidade consiste da habilidade de formar
estruturas simbólicas que se correlacionam com estruturas pré-conceptuais
na nossa experiência diária; (...) da habilidade de projetar metaforicamente
estruturas do domínio físico em estruturas do domínio abstrato; (...) da
capacidade de formar conceitos complexos e categorias gerais usando
esquemas imagéticos como dispositivos estruturantes (...) .

(GEORGE LAKOFF)

4.1. MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS E A CONSTRUÇÃO 

CATEGORIAL

A concepção praxeológica do discurso considera-o como instaurador de sua própria

realidade. Isto significa que contexto e discurso estão imbricados de tal forma que um é

mecanismo modelador do outro. Tal concepção rejeita uma visão objetivista do mundo e da

linguagem como espelho da realidade. Deste modo, no discurso, os elementos

paralingüísticos e extralingüísticos passam a ser percebidos como de interesse central à

análise, ao invés de elementos periféricos que só se prestam a explicação de situações

excêntricas.

A importância dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) na construção de

categorias que atuam na elaboração dos objetos-de-discurso é a de produzir certos domínios

estáveis, sócio-cognitivamente elaborados a partir da memória social dos indivíduos e

partilhados nas atividades de significação como bases de dados que orientam a produção

coletiva da conceptualização. Apesar de estáveis estes domínios têm natureza flexível, ou

seja, como conjuntos de conhecimentos, podem ser alterados, dadas certas contingências

sócio-históricas, além de certas necessidades comunicativas.
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Transcrição 1: Defumação I  | Aula de ciências| Higiene alimentar| Discussão de texto e Revisão

1. P= (...) ninguém sabe de algum cuidado?
2. A= [lavar as mãos
3.A1= ferver o leite na água
4. P=                    cuidados com] os alimentos: ferver o leite e a água né?
5. AA= (xxx)
6. P= o que mais gente?
7. A1= carne de porco...  né...  pra...
8. P=                                            [pra cozinhar bem... né?]
9.A1= não...  pra defumar
10.A=     [não... pra cumer]
11.A2= pra proteger...
12. P= muito bem... proteger de baratas e ratos
13.A1= ((aluno conversando com outros alunos)) tu sabe defumar carne de porco?
14.A3= que?
15.A1= defumar carne porco (falas simultâneas de professora e alunos)
16.A1=
17
18

((explica o processo de defumação com base na experiência que teve com seu pai que
trabalha com defumação enquanto a professora continua a aula perguntando sobre
métodos de conservação dos alimentos))

19. P= mais algum cuidado? (...)

A atividade em foco aborda a questão da conservação dos alimentos, fazendo uso do

discurso cotidiano dos alunos que apresentam suas contribuições em termos de seus

conhecimentos prévios acumulados sobre o tópico em questão. Tais contribuições se inserem

no domínio cognitivo do senso comum, das atividades rotineiras, e mesmo das experiências

pessoais que cada um possui e refletem como o discurso em sala de aula pode constituir um

locus para a negociação de categorias em diversos níveis, ao invés de um simples remédio

contra o senso comum.

Assim, ferver o leite e a água (linha 3), cozinhar bem (linha 8), defumar (linha 9)

e proteger de baratas e ratos (linha 12) são exemplares de um discurso cotidiano que entram

na negociação da construção do objeto-de-discurso focalizado inicialmente pela professora.

Note, porém, que defumar elencado aqui como sendo parte do discurso do senso comum,

não o é em sua totalidade. Isto ocorre porque defumar também faz parte do discurso técnico-

científico introduzido em sala de aula. No entanto, o defumar a que o aluno faz referência é

uma atividade cotidiana de sua experiência pessoal, e não é comum aos outros participantes

da aula, nem é necessariamente idêntica à atividade descrita no discurso técnico.
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Quando em uma sub-atividade da aula, como a descrita nas linhas 13-18, o aluno tenta

promover a conceptualização do objeto em discussão através do uso de suas habilidades

individuais, a discussão se torna muito localizada e extremamente restrita, já que os outros

participantes estão envolvidos com as ações da professora. Deste modo, percebe-se que boa

parte da classe deixou de entender, na prática, um processo que, em teoria, permanece

bastante vago, como é visto na seqüência da aula (linha 19), caso em que a professora

continua perguntando acerca do tópico, mas as contribuições dos alunos cessam. 

A atividade acima é ilustrativa da importância cognitiva dos MCIs para a construção

conceptual, visto que, diferente de outras etapas daquela mesma aula, como no exemplo a ser

analisado abaixo, os alunos, através de seus turnos, tiveram a oportunidade de construir um

modelo conceptual do tópico em questão (conservação de alimentos) a partir de vários tipos

de conhecimento prévio, os quais referem-se em termos cotidianos aos termos técnicos

introduzidos em aula.

Transcrição 2: Defumação II  | Aula de ciências| Higiene alimentar| Discussão de texto e Revisão

20. P=
21
22
23
24
25
26

(...) então veja... ((lendo)) conserva-se as carnes mergulhando numa mistura de água
e sal; a salmoura... o processo de defumação é conhecido desde a pré-história...
depois descobriu-se a técnica de congelar os alimentos que com o passar do tempo foi 
se aperfeiçoando... congelar ou resfriar os alimentos é evitar o calor e com isso evitar
o aparecimento de bactérias e conserva mais o alimento... hoje além do congelamento 
existem vários processos de conservação de alimentos... pasteurização... desidratação
e embalagem a vácuo... então o que é pasteurização?

27. AA= ((lendo)) aquecer e resfriar (xxx)
28.  P= desidratação?
29.  AA= ((lendo)) retirar a água dos alimentos para eliminação das bactérias
30.  P= embalagem a vácuo?
31.  AA=
32

((lendo)) retirar o ar da embalagem para proteger os alimentos e igualmente para
impossibilitar a ação das bactérias

33.  P= por que as bactérias nos alimentos provocam o quê? ((AA hesitam))
34.  P= se os alimentos está com elas o que é que acontece?
35.  A= sei não
36.  A1= ta doente (falas simultâneas)
37.  P= vocês entenderam isso aqui gente? hein...  tiago entendeu? entenderam?
38.  A= entendi
39.  AA= entendemos
40.  P= quem ainda tem alguma pergunta? (...)
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Esta segunda atividade, como continuação da primeira, é ilustrativa de outro tipo de

discurso amplamente utilizado em aula e que normalmente corresponde às expectativas que a

instituição tem sobre a aprendizagem dos alunos. Esta modalidade discursiva se insere no

domínio técnico-científico, pois se trata de uma versão padronizada do conhecimento a ser

construído, elaborado em uma modalidade lingüística padrão, geralmente veiculado na

atividade acadêmica através dos livros e manuais didáticos, cuja memorização é exigida dos

alunos através dos testes e avaliações escolares. A rotina de aula deste exemplo é emblemática 

de como o discurso técnico se instala na esfera acadêmica, primeiro através da leitura de um

texto (sub-atividade descrita da linha 20 à linha 26), seguida de um questionamento feito aos

alunos sobre o conteúdo do texto (linha 26) que, na seqüência, apresentam uma resposta

retirada do próprio texto com pouca ou nenhuma possibilidade de variação (linhas 27, 29, 31 e 

32) que é intercalada por novas perguntas da professora retiradas do mesmo texto (linhas 28,

30), para finalmente propor uma tentativa de personalização , ou aplicação do tema ao

conhecimento pessoal dos alunos sobre o assunto, o que a esta altura causa uma ruptura na

rotina da aula que leva algum tempo para os alunos assimilarem (linha 33), provocando o

fechamento imediato da atividade (linha 37 em diante).

Neste caso, o discurso técnico-científico produz categorias como pasteurização ,

desidratação , embalagem a vácuo e bactérias , cujas conceptualizações são repetidas

pelos alunos a partir da definição dada no texto, sem a garantia de que eles tenham, de fato,

apreendido o conteúdo em discussão. Graças, porém, às conceptualizações feitas

anteriormente, oriundas do discurso do senso comum, as categorias podem ser cognitivamente

mapeadas e suas definições podem ser projetadas de um modelo cognitivo ao outro. O

primeiro destes mapeamentos se dá em razão de o conceito defumar na transcrição 1 ser

bastante distinto de defumação na transcrição 2, como demonstra o esquema abaixo em que
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a experiência do aluno ( eu sei ; meu pai faz ) se sobrepõe ao conceito técnico introduzido

na aula:

Figura 1: Defumar X Defumação

É interessante perceber que a classe gramatical dos conceitos em análise (defumar X

defumação) pode também ser ilustrativa da diferença entre uma noção concreta da atividade

em função de um conhecimento posto em ação (expressa pelo infinitivo defumar) e uma

noção mais abstrata, sem um compromisso necessariamente prático (expresso pelo

substantivo defumação). Isto explica em algum nível o que Lakoff (1987) e Lakoff e Johnson

(1980, 1999) denominam de realismo experiencialista ou corporificado um conhecer

objetivo associado às experiências corporais em oposição a um conhecer exclusivamente

objetivo, fundamentado numa visão especular dos objetos do mundo e sua representação

lingüística.

No tocante aos outros conceitos depreendidos nas duas atividades acima analisadas,

uma representação formalizada em termos dos Modelos Cognitivos Idealizados, empregados

na aula, envolveria:

defumar 1 defumação 2

carne de porco

eu sei

meu pai faz

carnes

conhecido
desde a pré-

história

MCI senso comum MCI discurso técnico
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Esquema 9: MCI Conservação de Alimentos

MCI 1 DISCURSO DO SENSO COMUM MCI 2 DISCURSO TÉCNICO 
CIENTÍFICO

Ferver o leite e a água
Cozinhar bem os alimentos
Defumar carne de porco
Proteger (os alimentos) de baratas e
ratos

Conservação de carnes: Defumação
Pasteurização
Desidratação
Embalagem a vácuo

       Bactérias

Observe que quase todas as categorias do MCI 1 se identificam com as categorias de

MCI 2. Assim, de acordo com o modelo de mapeamentos mentais de Fauconnier (1997), os

conceitos apresentados pelo professor e alunos, estruturados pelos modelos cognitivos

idealizados do discurso do senso comum podem ser projetados nos MCI do discurso técnico-

científico através do princípio de identificação conceptual (I) da teoria dos Espaços Mentais.

Este mapeamento permite a construção dos significados partindo dos esquemas mais

genéricos, de base (B), para esquemas particulares. O processo de conceptualização, desta

forma, envolve o reconhecimento da integração entre os domínios fonte e alvo para a

construção de uma mescla (blend) que leva em conta conhecimentos estruturados em dois

níveis de input. Numa tentativa de estruturação teríamos, aproximadamente:

Figura 2: Mapeamento entre domínios cognitivos idealizados

A

B
C

D

A

B
C

D

b

I
domínio fonte domínio alvo

A= ferver leite e água
B= cozinhar
C= defumar
D= proteger de baratas e 
ratos

A = pasteurização
B = desidratação
C = conservação de carnes,
defumação
D = embalagem a vácuo,
bactérias
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Em se tratando de domínios cognitivos locais, destacamos os espaços mentais como

operadores de processos cognitivos de conceptualização, cujo caráter dinâmico é posto à

prova a cada nova ação discursiva, a cada novo pensamento e a cada atividade lingüística ou

não lingüística. É importante, neste exemplo, considerar o papel do espaço-mescla (blend)

visto que, através de sua dinâmica podemos conceber as diversas seqüências de vastas redes

de significação conceptual a fim de flexibilizar a produção cognitiva. Partindo da análise

acima, apresentamos a estruturação a seguir:

Figura 3: Mesclagem Conceptual  Estrutura emergente: Conservação de Alimentos

Espaço Genérico
conservação de alimentos

A= ferver
B= cozinhar
C= defumar
D= proteger

espaço influente (input) 1

A =pasteurizar
B = desidratar
C = defumação
D = embalar

espaço influente (input) 2

espaço-mescla (blend)

A2= resfriamento
B2= salgamento
C2= congelamento

estrutura emergente

W

X

Y

Z

A

B

C

D

A

B

C

D

A1

C1
D1

I

A2, B2, 
C2
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Nesta estrutura, o espaço genérico abriga os esquemas conceptuais mais abrangentes

que professor e aluno compartilham quanto ao tópico em discussão na atividade de interação

que são projetados dos espaços influentes. Estes esquemas revelam o conhecimento que

ambos têm, tanto em relação ao domínio discursivo mais técnico e científico (espaço influente 

2), com o qual o professor, em geral, tem mais familiaridade, quanto ao domínio discursivo

cotidiano (input 1), o qual é bem conhecido por ambos professor e aluno. Estes dois espaços

de input se relacionam entre si pelo princípio da identidade, do mesmo modo que no

mapeamento anterior. No entanto, cada um destes espaços se projeta seletivamente sobre o 

domínio mescla de forma a produzir cognitivamente um blend conceptual que explicita a

compreensão conceptual relativa aos dois espaços influentes. Da mesclagem surge uma nova

configuração que, além de possuir traços característicos dos espaços que nela se projetaram,

possui uma estrutura completamente nova, a estrutura emergente.

A principal contribuição desta análise para as atividades de construção de categorias

em sala de aula refere-se ao fato de ressaltar a importância de domínios cognitivos da esfera

cotidiana na construção de conteúdos científicos de origem técnica e acadêmica. Isto põe em

xeque uma visão da atividade cognitiva no contexto escolar que está quase sempre ligada ao

apagamento da experiência individual em favor da abstração teórica; à desconsideração das

variedades sócio-dialetais em favor da padronização das formas canônicas da língua, que

atribui à língua oral uma simplicidade de construções gramaticais ligada à pouca

complexidade de processos cognitivos dos usuários, em oposição ao cultivo da língua escrita

como cognitivamente superior; enfim, uma visão que faz do discurso escolar um substitutivo

do senso comum cotidiano, como a utilização deste refletisse um mal a ser combatido13.

13 Não defendemos aqui que é irrelevante e mesmo desnecessário dar ao aluno um substitutivo técnico para
conhecimentos que ele já possui, especialmente quando este substitutivo ocorre para finalidades de socialização,
sendo este o papel da escola. O problema com o conhecimento técnico é a carência de construção coletiva em
aula, já que quase sempre ele não é associado ao que o aluno já sabe, causando baixo rendimento escolar sob a
perspectiva da avaliação somativa  isto é, de quanto o aluno já sabe  empregada pela escola e pelo professor.
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4.2. MAPEAMENTO CONCEPTUAL ATRAVÉS DE ESPAÇOS MENTAIS

A atividade de aula a ser analisada abaixo introduz aos alunos o conceito de

porcentagem . Os alunos constroem o conceito utilizando recursos visuais como o quadro

abaixo (Figura 4). Ele é dividido em cem quadrados menores, cada um deles possuindo um

valor específico: quatro pontos. Para cada conjunto de quadrados, a saber, conjunto unitário,

conjunto de cinco, dez, quinze, etc., é atribuída uma cor diferente. A tarefa dos alunos

consiste em identificar o número de pontos que cada cor representa e sua relação de

porcentagem com o inteiro, o quadro maior. Feitas estas considerações iniciais, a atividade

descrita abaixo consiste em uma série de operações mentais, cuja finalidade prática é

solucionar o problema posto pela professora e, no final, encontrar a operação matemática que

comprime todas as ações executadas.

Figura 4: Porcentagem: um inteiro dividido em cem partes .
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Transcrição 3: Multiplicação | Aula de matemática| Porcentagem| Apresentação e Prática do

Conceito de Porcentagem

1. P=
2
3

(...) agora nós vamos concluir certo? a introdução sobre porcentagem... presta atenção!
por que as partes então pontuadas? estão com valor? porque vocês vão utilizar produto de
encartes pra resolver problemas envolvendo porcentagem

4. A= é pra fazer esses quadradinhos... tia?
5. P= uma parte vale quanto? [vale/
6. A= vale quatro]
7.AA= quatro / quatro
8. P= quem é esse quadradinho? quem é esse quadradinho?
9. A= um por cento
10.AA=  [um por cento
11. P=       um por cento]
12. P= é só um exemplo... então eu já sei que 1% desse inteiro... certo? 
13.AA=  [é quatro
14. P= são o que? [quatro
15.AA=                   quatro pontos]
16. P= 1% desse inteiro eu tenho a cor?
17.AA= amarelo
18. P= amarelo... 5% a cor?
19.AA= azul
20. P= quem é 5% desse inteiro?
21. A= cinco
22. P= e:::ta!
23.AA= quatro pontos
24.AA= vinte pontos
25.AA= vinte pontos
26.A1= é quatro vezes cinco que é igual a 20%
27.A1= é 20 pontos/ 20 pontos
28. A= 10% quarenta pontos
29.AA= 40 pontos
30. P= quanto? ((ratifica a antecipação do aluno à próxima pergunta))
31.AA= 40 pontos
32.AA= 10% ... 40 pontos
33. P= desse inteiro!
34.AA= dez
35. P= desse inteiro? ((mostrando o outro quadro))
36.AA= quarenta
37. A= pontos
38.A1= 10% vezes quatro é igual a quarenta
39.A2= 10%
40.A1= é só butar o zero na frente do quatro
41. P= aqui... nós encontramos o inteiro ... que operação você utilizou pra achar esse ponto?
42. A= quatro vezes
43. A= quatro vezes
44. P= que operação?
45. A= multiplicação
46.AA= multiplicação
47. P= multiplicação
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As operações cognitivas utilizadas na solução das questões em aula e na construção do 

conhecimento serão categorizadas, para efeitos desta análise, segundo os modelos de

mapeamento, espaços mentais e blending conceptual de Fauconnier e Turner (1994, 1997,

2002). A primeira operação é utilizada na relação entre quatro noções diferentes na

construção de uma categoria geral. Observem como a noção de quadrado , utilizada na aula

para referir-se a uma parte do todo, é imediatamente identificada com o valor quatro dois

domínios previamente co-elaborados por professor e alunos no curso da aula. O espaço de

base é o quadrado em virtude de ser este a categoria inicial discursivamente fabricada pelo

acordo ente P e AA. Este espaço conecta-se a 4 pelo princípio de identidade entre os dois. Do

mesmo modo, B (base) projeta-se em 1%, o qual, por sua vez projeta-se ao mesmo tempo em

amarelo e em 4. De modo inverso, 4 projeta-se em amarelo, que se projeta em 1%, que se

projeta em quadrado. Esta operação não é cognitivamente simples, pois trabalha com

projeções e conexões entre quatro domínios diferentes que pertencem a enquadres cognitivos

diferentes: cores, formas, e categorias numéricas distintas.

Figura 5: Mapeamento entre domínios
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Maior esforço cognitivo é utilizado na resolução das operações seguintes (transcritas

entre as linhas 18 e 36). Tendo construído uma relação entre domínios-base na operação

anterior, em que cada item de um domínio identifica-se com um item de outro domínio, o

aluno executa uma operação condicional, expressa pelo conector contrafactual SE, na qual se

um elemento um quadrado está para cinco quadrados , o valor de 4 será 20, 1% será 5%, e

a cor amarela será outra não-amarela. Do domínio-fonte resultante, pode-se derivar outros

domínios que se sucedem até se chegar ao número inteiro estudado na aula.

Figura 6: Espaços Contrafactuais
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A partir dos enunciados descritos nas linhas 41-45, constrói-se o modo de trabalhar

com os problemas discutidos através da noção de operação matemática. Os dois espaços de

input revelam diferentes modos de o aluno construir suas respostas à questão posta pela

professora (linha 41). No input 1 vêem-se as falas nas linhas 26-38, em que são

operacionalizados as formas de construção das variáveis da equação (operação matemática em 

discussão na aula). No input 2, revela-se a observação feita pelo aluno (linha 40): trata-se de

uma forma empírica de se chegar ao número em questão, construída sem levar em conta

critérios puramente matemáticos, mas que dadas as condições necessárias, ou seja, o contexto

de utilização, pode se revelar produtiva.

No espaço genérico se projetam as questões de equivalência entre os quadrados, o

percentual, os pontos e o valor, domínios mobilizados para a compreensão da operação

matemática em estudo. Estas questões são projetadas com base no conteúdo dos espaços de

input e revelam as noções exclusivas dos alunos sobre o processo em construção. Na mescla,

os dois inputs projetam um mesmo resultado funcional, os dois caminhos levam ao mesmo

número procurado. A estrutura que emerge do blending é, pois, a resposta procurada pela

professora (linha 41), ou seja, o valor de x é igual à multiplicação entre o total de quadrados

pelo valor individual de cada quadrado, ou simplesmente a aposição do número zero à direita

da dezena de quadrados.
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Figura 7: Rede de Integração Conceptual
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análise parece fugir completamente do tema inicial introduzido pela professora, e neste caso,

os alunos tiveram o papel de encaminhar a aula para longe de onde a professora havia

planejado. Assim, o tópico não foi, de fato, dado de antemão, mas parece ser construído no

decurso da aula. Podemos dizer que houve mesmo um longo desvio do tópico em pauta,

condizente com um tipo de aula desfocada. No entanto, se levarmos em consideração a aula

toda e não apenas seus segmentos, a modalidade que lhe caracteriza melhor é o tipo

caleidoscópico, com ampla participação espontânea do aluno e suscetibilidade ao

desenvolvimento de diversos tópicos inter-relacionados. A professora aceita este

desenvolvimento maleável, o estimula e conduz a discussão até o final, justamente porque se

interessa pelo tópico motivado pelos alunos.

Transcrição 4: João Pessôa  | Aula de português| Ortografia| Acento diferencial

1. P=
2

(...) em 1943... olha só em 12 de agosto de 1943... a academia brasileira de letras... já
ouviram falar na academia brasileira de letras... num é?

3. A= não
4. A= eu já... eu já
5. A= eu já ouvi na televisão
6. P= já ouviram na televisão... não é?
7. A= eu não
8. P=
9
10

((fala para a professora assistente)) olha... seria bom/ aloisia... se depois eles
procurassem ou poderia trazer pra eles alguma informação sobre a academia brasileira
de letras

11. A= eu tenho esse dicionário tia
12. P= tem?
13. A= tem o corpo humano (falas simultâneas de alunos e professora)
14. P=
15
16

olha/ olha/ olha/o/ a mariele no/na gramática de mariele... isso aqui é duma coleção...
tá/é da editora deixe-me ver/solibral ta certo? joão pessoa está escrito com ô/acento
circunflexo o ô com acento circunflexo

17. A1= eu acho [que é
18. A= [que vergonha]
19. A1= porque ] joão pessoa é o nome do cara
20. P= será? vamos dar uma olhadinha aqui
21. A= com a senhora falou tia... joão pessoa aí tá fechado
22. P= ah... sim é/ então o acento aqui/o acento aqui foi para dar a sonorização fechada
23. A= porque senão(ficava) joão pessoa
24. A= joão pessoa é o nome do cara (falas simultâneas de alunos e professora)
25. P=
26

ó crianças...olha (5s) é bem interessante a colocação que dimas fez agora... deve ser o
nome do cara?

27. AA= ((gritam zombando do colega e do uso de cara ))
28. P= vocês sabem quem foi joão pessoa... num é? 
29. A= é um assassino
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30. A1= assassino?
31. A= e assassino de maricó
32. P= quem foi assassino?
33. A= aah?
34. P= quem [foi assassino?
35. A=
36

foi esse homem] que só porque tava porque era o prefeito ele foi aproveitou e pegou
potó... potó ((onomatopéia para tiros))

37. A= ei prefeito? governador?
38. AA= prefeito
39. A= governador (falas simultâneas de alunos)
40. P=
41

com licença joão dantas... vocês sabiam porque joao dantas/vocês sabem porque joão
Dantas matou João pessoa?

42. A= de inveja... por que ele tava com inveja
43. P=
44

será que foi inveja? eu comentei o ano passado com vocês... mas como não era assunto
novo

45. A= foi por causa da mulher
46. P= ah... foi por causa [da anaíde e o que aconteceu?
47. A= eita cara macho]
48. A= paraíba mulher macho
49. P=
50

paraíba mulher macho/exatamente olha aqui/conta aqui/como foi que joão dantas
matou joão pessoa?

51. A= por causa que eles dois namoraram com a mesma mulher
52. P= não... ((rindo))
53. AA=  ((gritam e zombam do outro))
54. P= joão pessoa ((risos))
55. A= porque joão pessoa (namorava) a mulher de joão Dantas
56. P= não...  não / com licença / com licença (falas simultâneas de alunos e professora)
57. A= (porque ele virou corno)
58. P= levanta a mão quem quiser falar agora
59. A= humberto quebrou até a cadeira
60. P= levanta a mão... isso/ diga Humberto
61. A= eu acho que foi porque a mulher de joão dantas traiu ele com joão pessoa?
62. P= não
63. A= nem um caso?
64. P= não
65. A= foi o quê? (falas simultâneas de alunos e professora)
66. P= não / não... foi não
67. A= (xxx) porque chico dantas chegou
68. P= chico dantas não / joão dantas ((risos))
69. A=
70

e joão dantas chegou lá no quarto dele e joão pessoa tava lá com a namorada dele aí
joão dantas... pum:::::... (falas simultâneas de alunos)

71. P=
72
73
74

crianças... crianças... crianças... cria:::nças:: co:::m li-cen::ça/ todas ao me::smo
te:::mpo ... ninguém vai ser ouvido/ dimas nos deu uma informação muito errada
((risos)) e mariele corrigiu a informação / mariele aonde joão dantas foi assas/aonde
joão pessoa foi assassinado?

75. A= na confeitaria em recife
76. P= em re-ci-fe ... certo? (falas simultâneas de alunos)
77. P=
78

felipe josé ... você lembra porque foi que joão pessoa foi morto por joão dantas /
porque joão dantas atirou em joão pessoa?

79. A= não
80. P= não lembra?
81. A= ele tava com inveja
82. A= ô tia/
83. P=
84

com licença/ não lembra? (falas simultâneas de alunos e professora)
[...]
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85. P=
86

joão dantas era adversário político ... de joão pessoa ...  vocês sabem o que é adversário 
político?

87. AA= se::i
88. A= é como lúcia braga e Cícero
89. A1=
90

tia ... e tem eleição e tinha candidato aí era um contra o outro (falas simultâneas de
alunos e professora)

91. A= ah ...  era um contra o outro ...  tá certo
92. A= aí tia/ tia/ aí um ganhou
93. P= não ...  não... (falas simultâneas de alunos e professora)
94. P= crianças ... posso falar?
95. A= pode
96. P= eu posso marcos?
97. A= ei ... silêncio...
98. P=
99
100
101
102

desse jeito a gente não vai conseguir conversar ... não é verdade? cristiano posso
terminar? eu ... eu fiz a pergunta realmente pra vocês participarem ... tá certo? então
joão dantas era adversário político de joão pessoa ... certo? e joão pessoa tinha um
assessor político chamado josé américo ... certo? joão dantas era apaixonado por anaíde 
beiriz ... foi isso que o filme contou?

103. A= ãh?
104. P=
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

joão dantas era apaixonado por anaíde beiriz (foi isso que o filme contou??) e eles dois 
tinham um relacionamento muito íntimo e avançado pra época (2s) eles não eram
casados ... mas eles se encontravam as escondidas ... tá certo? e isso era um escândalo
na sociedade daquela época ... josé américo ... mandou um espião tirar umas
fotografias de joão dantas e anaíde beiriz na cama ... tá certo? e depois ... ele pegou
essas fotos e mostrou pra todo mundo ... foi um escândalo muito grande na época ...
então joão dantas sentiu-se muito ofendido e pensou que tivesse sido joão pessoa que
tinha mando fazer aquilo ...  só que joão / que conta a história do filme ...  né? que joão 
pessoa não sabia disso ... que estava até viajando/ estava em recife ... joão dantas
acreditando que o mentor da idéia tivesse sido joão pessoa foi a recife para lavar a
honra dele e de anaíde beiriz ... então ele matou joão pessoa ... tá certo? (falas
simultâneas de alunos)

116. AA= (xxx)
117. P=
118
119
120
121
122
123
124

então não foi porque joão pessoa foi pêgo na cama com anaíde beiriz ... não / anaíde
beiriz estava com o amor dela que era joão dantas ... tá bom? agora ... zé américo /
josé américo de almeida ... mandou uma pessoa tirar umas fotos / espalhou essas fotos/
fez o escândalo / joão dantas pensou que tivesse sido o adversário político dele foi lá e
matou ... tá certo? agora vamos voltar ... olhe ... o nome joao pessoa aqui se refere a
cidade mesmo ... tá certo? mas ainda está na escrita antiga ... com eu falei / tome
mariele ...  obrigado ((entregando o livro)) com eu falei pra vocês é::h em 12 de agosto
de 1953 ...  a academia brasileira de letras se reuniu/ (...)

Inicialmente, a discussão da aula transcrita neste episódio gira em torno da

significação do tópico introduzido por P Academia Brasileira de Letras (ABL), o qual

suscita conceptualizações divergentes como dicionário (linha 11), gramática, coleção e

dicionário (linhas 14-16) da parte dos alunos. O fato de o dicionário possuído por uma aluna

apresentar a grafia João Pessôa com acento circunflexo no O tônico provoca uma sub-
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avaliação da qualidade do livro por parte de outros alunos (linha 18) e engatilha um novo

objeto-de-discurso que passa a ser focalizado no decorrer da atividade. Isto ocorre

exatamente por causa da avaliação ( que vergonha ) da grafia do termo com acento

circunflexo, quando todos parecem saber que tal acento não é utilizado correntemente. Aqui, a 

questão do conhecimento enciclopédico é ativada de modo a mobilizar a construção de novas

categorias. Além disso, o turno é ilustrativo de uma operação mental de integração conceptual 

que resulta em um ato lingüístico, o enunciado que vergonha , que comprime as relações

vitais de causa e efeito resultantes dos fatos mencionados das linhas 14 a 16.

Uma primeira tentativa de conceptualização do objeto em foco é empreendida por A

(linha 19) em que a aparente divergência de grafia se deve ao fato de João Pessôa referir-se

ao nome do cara . Esta tentativa é feita graças à operação de mapeamento de Identidade,

responsável pela construção conceptual do tipo X é K. Nesta operação, espaços mentais

influentes são criados a partir do input de dados como a questão dos nomes, nomes próprios

de lugares e de pessoas, os quais são comprimidos em Singularidade pela integração entre

analogia, identidade e categoria. 

Figura 8: Rede Simplex de Integração Conceptual
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A problemática do acento diferencial continua sendo evidenciada pela relação de

dessemelhança entre João Pessoa (cidade) e Joao Pessôa (indivíduo) (linhas 21-24). Enquanto

a integração conceptual ocupa o lugar de destaque no enunciado porque senão ficava João

Pessoa (linha 23), uma rede extremamente simples (simplex) é levada a efeito em joao

pessôa é o nome do cara (linha 24).

É importante notar que a utilização do item lexical cara , comprime relações de

identidade da categoria em foco, mas também questões do sujeito que a focaliza, entre estas

questões se incluem diferenças sócio-culturais, idade, sexo, grau de expertise, etc. Nas linhas

25 e 26, P chama a atenção para este fato, utilizando a adjetivação interessante para referir-

se à escolha do termo feita pelo aluno. Interessante coloca em evidência o fato de o aluno ter

utilizado um item não apropriado , do ponto de vista formal, para referir-se ao personagem

histórico que deu nome à cidade, mas também o fato de ele ter feito uma seleção entre a

referência à cidade e a referência à pessoa, uma escolha que determinará o curso da discussão. 

O sentido de interessante usado pela professora é interpretado como sendo negativo por

parte dos outros alunos, que manifestam sua posição através de vaias (linha 27). Tal

interpretação não é contestada por P, que encadeia o turno seguinte (linha 28), no qual veicula 

uma solução para o problema da referência, desta vez optando pela escolha feita pelo aluno

(linha 24) quanto ao termo focalizado referir-se ao nome do personagem histórico, o cara . O

uso do pronome relativo confirma a escolha em vocês sabem quem foi João Pessoa (X)? .

A seqüência descrita nas linhas 29-34 é uma tentativa de responder a indagação de P

através de versões que podem ser descritas como saber K e não-saber K , em que um erro

na versão de saber K resulta em não-saber K no contexto de aula. Nossa indagação, neste

sentido, repousa sobre verificar como um erro de conceptualização é correntemente tratado

em ambientes de aula e como eles deveriam ser tratados segundo um ponto de vista

construcionista. No caso do objeto em foco é preciso definir se a interpretação de eventos
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históricos pode ser feita de forma exclusivamente objetiva, e senão, até que ponto a

objetividade pode ser desconsiderada na construção de versões da realidade. Esta definição

remete ao problema do erro em saber K. Se na aula há espaço para que os alunos apresentem

versões dos objetos em discussão, como devem ser tratadas as versões que se desviem de uma

concepção original de tal objeto? A apresentação de versões consideradas absurdas (de um

ponto de vista objetivo), como aquela descrita na linha 29 (X ser um assassino), compromete

a construção do conhecimento em foco? Ou tais versões são apenas ferramentas interacionais

que encorajam a participação dos alunos na negociação de objetos-de-discurso? Se é possível

falar em objetividade histórica, como falar em construção conceptual imaginativa em sala de

aula? Esperamos responder a algumas destas questões através da análise interpretativa do

episódio de aula em foco.

Primeiro é preciso saber como A chegou a conceptualização descrita na linha 29 (X foi 

um assassino). Sabemos que para construir versões da realidade partimos de fragmentos do

conhecimento que acumulamos ao longo de nossa experiência (inter)pessoal. Não há

necessariamente algo de verdadeiro na afirmação do aluno se esta for confrontada com os

relatos e registros históricos sobre a figura de João Pessoa (X). Não há, porém, algo

inverossímil em sua afirmação, dado o mesmo contexto histórico acionado para a discussão e

as atividades de referenciação efetivadas, conforme demonstram os argumentos utilizados no

decorrer do evento para a construção do objeto-de-discurso, ativado por P na linha 28: vocês

sabem quem foi X? .

Chamaremos de versões os passos seguidos por professor e alunos na construção do

objeto-de-discurso. Não são versões propriamente ditas porque não são explicações

definitivas dos temas em desenvolvimento, mas trata-se de uma seqüência de opiniões

construídas até chegar ao final com a versão da professora. Deste modo, identificamos versão

com passos de um processo.
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4.3.1. PRIMEIRA VERSÃO: QUEM MATOU X?

Quem foi assassino? enunciado por P (linha 34) dá inicio a uma série de

negociações em torno da definição de quem foi João Pessôa . Observe que em 35-36, A cria

uma narrativa em que descreve não só o objeto em foco (X), mas suas funções e as

circunstâncias em que praticou o suposto assassinato. A utilização da oração foi esse homem

para identificar um objeto tão amplamente nomeado, pode dar a entender que A tomou João

Pessoa (o assassinado) por João Dantas (Y, o assassino) em função da semelhança de nomes

(confusão feita por ambos P e AA nas linhas 40-41; 67-68 e 111). No entanto, a versão em

foco utiliza a relação entre função=valor (role=value) para caracterizar a prática do

assassinato como compatível com as funções de governador exercidas por João Pessoa. Era o

prefeito... e aproveitou... revela a ativação de um conhecimento enciclopédico que remete às

práticas dos coronéis nordestinos nas primeiras décadas do século XX (ainda atuais em muitos 

lugares). Tal conhecimento promove a integração de certas ações (valores) como diretamente

determinadas por certos papéis (funções). A versão ainda revela um erro em saber K, mas

mostra que uma versão de K não deve ser dada de pronto pela professora, mas construída

conjuntamente pelos alunos, com o auxílio dela.

A construção de uma versão do conhecimento passa por diversas etapas e envolve

participação e atenção conjuntas dos indivíduos engajados no evento. Nas linhas 35-36, A

constrói sua narrativa em torno de uma função de X prefeito. Essa função é quase

imediatamente questionada por A1 (linha 37) que encadeia uma pergunta ao turno anterior,

seguida de uma resposta em que apresenta uma nova opção para a função. AA (linha 38) em

uníssono reforçam a primeira versão de que X é prefeito, mas na seqüência têm o turno

reparado mais uma vez por A1 (linha 39) que insiste na função de governador. A tentativa de

negociação é interrompida por P, com um questionamento que define X como não-assassino e 

João Dantas (Y) como assassino, mas que não resolve o impasse da desanalogia
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(dessemelhança) entre X ser prefeito ou governador. Apesar de o termo governador ter

aparentemente vencido o debate, e a verdade histórica confirmar ser essa a função de X, o uso 

da categoria prefeito por A não foi feita de modo aleatório. Prefeito, como função, tem relação 

direta com a categoria cidade, município. Governador, por sua vez, tem relação com o estado.

O objeto-de-discurso X foi introduzido com um problema de dupla referência uma ao

político histórico, outra à cidade de mesmo nome. No contexto histórico sabemos que o nome

da segunda é diretamente causado pelo efeito da morte do primeiro. Assim, a escolha da

categoria prefeito é feita em função da identidade dos nomes da cidade e do político, numa

relação contrafactual do tipo se a cidade N tem o nome do político X, então X possivelmente

governou N . Quem governa N é prefeito. Outra vez, a operação mental põe em xeque a

noção de referência como o mapeamento cartográfico da realidade, no qual nomes referem-se

a objetos estáveis, e evidencia a construção de categorias como contextualmente situadas e

para fins práticos segundo as contingências do discurso. 

O turno de P (linhas 40-41) que encadeia a discussão analisada acima, introduz um

novo argumento (Y) ao processo de negociação do objeto quem foi X? , ao mesmo tempo em

que desfaz a versão proposta por A: X foi um assassino . Esse argumento é o homônimo de

João Pessôa , João Dantas. Ao fazer isso, P desloca o questionamento de quem foi X? para

por que Y matou X? e, em função da negociação proposta, de X foi um assassino para Y

foi um assassino .

Como a primeira versão apresentada por A não possui elementos de identificação

histórica compatíveis com o saber acadêmico em construção, assume-se que foi esse homem

(linha 35) utilizado por A para narrar o assassinato, não faz referência a João Pessôa , mas à

uma outra pessoa, tornando o ponto de vista histórico ainda mais difícil de ser explicado em

razão da relação função=valor do assassino no contexto em análise. Assim, fica mais evidente
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a relevância o questionamento introduzido por P por que Y matou X? para a possibilidade

de construção da categoria em foco.

Deste modo, tem início um novo processo de categorização das razões pelas quais

houve um assassinato no tempo histórico. A conceptualização que segue imediatamente a

indagação de P, resume as razões do assassinato à inveja ( ...porque ele tava com inveja ,

linha 42), ou seja, a categoria inveja comprime as relações de causa e efeito relativas a por

que Y matou X. O espaço mental influente que contém esta categoria não havia aparecido até

então no contexto da construção do objeto-de-discurso em foco, sendo, portanto originário de

uma operação mental de A que mobiliza conhecimentos enciclopédicos na elaboração de um

espaço mental em que inveja pode ser a causa de competição e brigas entre dois colegas e,

portanto, um motivo plausível para assassinato entre dois inimigos.

Em seguida, a tentativa de integração de causa e efeito em relação ao crime introduz

um argumento que pode ser considerado a segunda versão do objeto em discussão.

4.3.2. SEGUNDA VERSÃO: FOI POR CAUSA DA MULHER

A segunda tentativa de conceptualização de por que Y matou X? aciona uma

discussão que revela a importância da negociação na interação face a face para a produção de

pistas contextuais capazes de descortinar como os falantes oferecem suas versões tentativas na 

construção de um objeto maior que descreva o conhecimento sobre os fatos do mundo. Na

negociação em análise, A (linha 45) lança a hipótese foi por causa da mulher como possível

relação explicativa da causa e efeito do objeto de estudo. Nesta fala, mulher constitui um

espaço genérico que se atualiza por meio de qualquer mulher específica (a mulher-causa

Eva) ou pode ser uma referência definida sem dêitico antecedente à mulher de X ou de Y. Em 

ambos os casos se trata da utilização de saberes prévios, acumulados ao longo da vida de A,
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no tocante às rixas entre homens por causa de mulheres (a guerra de Tróia sendo o evento

mais prototípico na cultura ocidental).

Esta versão encaminha-se para uma maior semelhança com os eventos históricos

tomados objetivamente, embora se trate de apenas do início da construção de uma relação de

identidade entre objeto da história e objeto de categorização. É vital observar aqui como a

atividade lingüística é indexical da construção dos sentidos que os falantes utilizam para

elaborar conhecimento, ou seja, é apenas a ponta do iceberg da construção conceptual. É neste 

ponto, assim, que começa a delinear-se o drama das representações que os indivíduos fazem

do objeto-de-discurso em desenvolvimento.

Na linha 46, P mais uma vez introduz um elemento aparentemente novo, mas que faz

referência à mulher tratada por A (linha 45), numa tentativa de especificação daquela mulher

geral, que é pivô de um acontecimento trágico como assassinato. A Anaíde sintetiza, assim,

a causa do objeto em discussão, na versão ora apresentada.

P requer de seus alunos a apresentação do espaço de influência que é contraparte

daquele que inclui Anaíde Beiriz, cujas projeções resultam um espaço que contém a morte de

João Pessoa. Ao invés de fazerem tal relação de integração, os alunos trabalham no espaço de

mescla com uma estrutura emergente não prevista: a de atribuir ao participante do assassinato

(seja o que matou, seja o que foi morto em virtude de uma relação com a mulher do assassino) 

o epíteto de cara macho (linha 47), uma versão da expressão regional mais facilmente

reconhecível no nordeste brasileiro caba macho .
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Figura 9: Blend Cara Macho

Ato contínuo, a expressão lingüística utilizada engatilha outra rede de integração

conceptual, aquela descrita na linha 48 Paraíba mulher macho , cuja estrutura exótica é fruto

da projeção de vários espaços influentes de origem histórica, cuja narrativa está presente nos

fatos da Revolução de 1930 e da Revolta de Princesa, conflito local da cidade de Princesa

Isabel que teve grande repercussão nos eventos da década de 1930. Paraíba mulher macho

retoma questões como o machismo no nordeste brasileiro, a submissão a que as mulheres

paraibanas se entregavam na época, o fato de a Paraíba ter sido cenário frutífero para o

desenrolar da revolução, o fato de que foi em Princesa Isabel (ironicamente um nome de

mulher) que teve início o movimento revoltoso que alterou o cenário político do estado, a

própria relação de Princesa Isabel com a figura histórica da Regente que assinou a Lei Áurea,

além de o clímax de todos esses eventos ter sido a morte de João Pessoa. Todas estas questões 

são argumentos utilizados na rede de integração conceptual de escopo duplo que apresenta a

mulher no papel central como causa dos acontecimentos em discussão. 

Anaíde

João Pessoa
(X)

assassino

cara
macho

assassinato de X
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Figura 10: Blend de Duplo Escopo: Paraíba mulher macho

Note, na figura acima como Paraíba mulher macho identifica-se com a figura de

Anaíde Beiriz pivô da rixa entre João Pessoa e João Dantas. De fato, a expressão que se

tornou folclórica no Brasil, como símbolo de mulheres dominadoras que assumiam funções

masculinas e que por isso eram discriminadas, sendo chamadas pejorativamente de mulheres-

macho (termo também usado para estigmatizar hermafroditas e lésbicas), é o lugar de

compressão conceptual de diversos elementos da história paraibana, mas que no evento

analisado, resume-se ao papel de Anaíde Beiriz na tragédia, justamente em função da versão

para os fatos, difundida em escala nacional pelo filme Parahyba Mulher Macho .

Esta versão é ratificada pela professora nas linhas 49 e 50 através do uso da expressão

exatamente para marcar a propriedade de alusão à expressão, muito embora não tenha ficado

claro o exato papel da mulher no decorrer dos fatos. Mesmo assim a professora retoma a

discussão já posta anteriormente sobre por que Y matou X? , re-fraseando o objeto em foco

Paraíba
mulher
macho

morte de X

revolução de 30

revolta de 
Princesa

machismo

guerras

morte

Anaíde

Paraíba

mulheres
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para como Y matou X? . Este novo inquérito reflete a aceitação da mulher como causa para a

questão anterior, assim como a proposição de um enquadre em que constam as três

personagens X, Y e Anaíde (Z), cuja relação precisa ser esclarecida. A natureza deste

enquadre é apresentada por A (linha 51) como sendo a de um triângulo amoroso. Esta seria a

causa prototípica de um homicídio envolvendo dois personagens do sexo masculino

assassino e assassinado; e um do sexo feminino  pivô do crime.

No entanto, o enquadre é negociado (linhas 52-57) por professora e alunos, sendo

avaliado negativamente, tanto no turno de P (linha 52) que utiliza a partícula de negação ao

mesmo tempo em que sorri da versão, como se ela fosse completamente inadequada, quanto

no turno de outros alunos (linha 53) que procedem a avaliação negativa somente através de

gritos e vaias. Mesmo assim, o aluno não abre mão deste esquema de conhecimento (linha

55), sendo desta vez, corrigido diretamente por P (linha 56). Os turnos de apresentação deste

enquadre (linhas 51 e 55) são comprimidos, desta vez por outro aluno, através de ele virou

corno (linha 57), demonstrando que esta versão não é ilógica, mas bastante plausível, dado o

contexto dos eventos. O suporte a esta versão é ilustrativo de um saber enraizado

culturalmente: no triângulo amoroso, um dos componentes é sempre o traído e cabe-lhe a

tentativa de resolver sua condição pouco honrosa através da eliminação de um dos lados  que 

pode inclusive ser o próprio traído. 

O enquadre proposto, mesmo após ter sido refutado por P, continua suscitando

espaços mentais necessários para descobrir como Y matou X. Na linha 61, a teoria da traição

é estendida de forma mais aberta e mesmo que seja novamente reputada como incorreta por P

(linha 62), será retomada na linha seguinte ( nenhum caso? ) que mescla os inputs até então

apresentados, e nas linhas 69-70, que narra o assassinato de X, segundo a versão até então

discutida.
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Figura 11: Blend: X tava com Z, ai Y pum...

A narrativa empreendida é em si mesma um exemplo de integração conceptual porque

utiliza todas as informações apresentadas, gerando no blend o exato momento da execução

de X. Esta operação cognitiva é altamente imaginativa e revela o pano de fundo de como os

seres humanos fazem sentido dos recursos disponíveis na língua e na memória para criar um

universo completamente novo e diverso daquele que possivelmente foi contexto para os fatos

históricos ocorridos. Trata-se de uma rede de integração conceptual de duplo alcance em que

apenas os personagens históricos se identificam com os personagens dos espaços mentais

utilizado, mas a noção de tempo, contexto e significado de suas ações são completamente

novos e os resultados têm repercussões diferentes daquelas da vida real.

Nas linhas 71-74, o blend anterior é rejeitado em função da precisão histórica

( ...uma informação mu:::ito errada! ) seguido de risos indicadores de um relaxamento na

triângulo
amoroso

 X

Y

Z

amantes

traído

traídor

Y vira 
corno

Tempo 1:
X se relaciona 
com Z sem 
presença de Y

Tempo 2:
Y vê X se 
relacionar com 
Z e mata Xmorte de 

X em T2
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seriedade com que o tema deve ser tratado, o que constitui um reparo da face positiva de A (o

aluno que veiculou informação tão errada), como um atenuante da avaliação negativa,

fazendo com que A reconheça que embora sua versão não seja verdadeira, é verossímil e

interessante.

Assim, mesmo que a segunda versão construída pelos alunos tenha sofrido expansões

e reparações por parte de P, ela provou ser bastante forte, inclusive quanto a sua manutenção

quando P questiona sobre por que Y matou X (linhas 77-78) e A (linha 81) retoma através da

repetição o enunciado descrito na linha 42 e todas as suas repercussões ( ele tava com

inveja ), deixando em aberto, porém, o problema da referência: X estava com inveja Y

estava com inveja. 

Até este ponto as versões construídas para o objeto em discussão beneficiaram-se das

negociações de sentido e processos de categorização efetivados por P e AA, bem como das

operações mentais de conceptualização, da mobilização dos saberes enciclopédicos e

procedimentais, das estruturas de expectativas e modelos cognitivos compartilhados por

ambos. Mesmo que o resultado não seja uma narrativa que se identifique com a versão

histórica oficial assumindo-se que versões oficiais da história possam ser construídas

objetivamente o que os participantes fizeram consiste em processos de socialização em sala

de aula, e não apenas de acúmulo de informações descontextualizadas, ou seja, uma tentativa

de construção social de um objeto concreto que captura uma realidade , mas não a

realidade .

Após rejeitar a conceptualização da inveja e do triângulo amoroso como contextos

explicativos do assassinato de X por Y, a professora traz à cena um novo foco de análise em

que Y era adversário político de X. A nova categoria adversário político (W) suscita novas

tentativas de se chegar à solução da questão central, posta nesta segunda versão por P, ou seja, 

como Y matou X? .
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A primeira tentativa de responder o que é W? (linhas 85-86), retoma a noção de

conceito básico de Rosch. De um lado P apresenta o conceito superordenado W que é

imediatamente conceptualizado por A (linha 88) em é como Lúcia Braga e Cícero e em

seguida por A1 (linhas 89-90) candidato...um contra o outro . Assim, W é como que se

traduz em , sendo W categoria superordenada,  categoria subordinada e  categoria básica. 

Na linha 88, A comprime a categoria superordenada adversário político em uma

relação vital de Função=Valor, apelando para os esquemas de conhecimento e modelos

cognitivos disponíveis culturalmente, a partir dos quais o aluno cria espaços mentais que

contêm adversários políticos contemporâneos, em complementaridade a um espaço de base

em outro Tempo que contém João Pessoa e João Dantas em função semelhante. Os dois

espaços de input não apenas sofrem a compressão, mas projetam-se em um espaço mescla,

em que categorias subordinadas e básicas se fundem, de modo gerar a compreensão

conceptual do que é W.

Figura 12: Categoria Básica: um contra o outro

adversário
político

W

ERA um 
contra o 
outro...

João Pessoa
X

João Dantas
Y

Lúcia Braga

Cícero

tempo 1 tempo 2
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4.3.3. TERCEIRA VERSÃO: ERA UM CONTRA O OUTRO

Da operação mental formalizada acima, A1 surge com a terceira versão para os fatos

objetos da discussão empreendida. Esta versão, conforme esquema ilustrativo acima, mescla

figuras contemporâneas, figuras passadas, e a categoria superordenada adversários políticos

em uma categoria básica inimigos = um contra o outro . Para construir esta nova versão A1

utiliza a rede de integração conceptual evocada na construção do conceito de adversário

político, à qual adiciona os espaços influentes do objeto-de-discurso em desenvolvimento

como Y matou X .

Figura 13: Estrutura Emergente: Y mata X

Eleição:

  Adversários
Políticos

Inimigos

João Pessoa X

João Dantas Y

Lúcia Braga X

Cícero Y

X1 vence Y1

Candidato X
contra

Candidato Y

tempo 1 tempo 2

Y1 mata 
X1

Inimigo Y 
mata

Inimigo X
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Note-se que nesta versão não apenas se apresentam argumentos lógicos como nas

anteriores, o que a torna igualmente verossímil, como também argumentos que a tornam

passível de se tornar verdadeira uma vez que deriva da concepção apresentada no discurso

do professor, institucionalmente oficial, podendo, portanto, configurar como uma boa

candidata entre versões históricas. Isto significa que uma vez que a própria história é um dos

esquemas explicativos que manipula os objetos-de-discurso, construídos por muitas mãos,

para elaborar uma versão da realidade, esta versão apresentada por A1 poderia muito bem

figurar entres versões oficiais, mesmo que parcialmente, já que as intenções mais íntimas do

assassino e do assassinado não estão disponíveis culturalmente e só podemos reconstruir fatos 

passados a partir de categorias disponíveis que nos permitam manejar em escala humana os

objetos do mundo. 

Além disso, a versão ora analisada, não só é compatível com uma suposta verdade

autorizada por P, como também reafirma elementos de versões anteriores como, por exemplo, 

o sentimento de inveja do perdedor ante ao ganhador (linhas 88-92). Nas linhas 91-92, a

versão da eleição é aceita e um novo elemento é adicionado: um deles ganhou . Esta

conceptualização é possível graças à estrutura emergente que ocorre no espaço mescla da

ilustração anterior. Tal conceptualização dispara um novo espaço mental contrafactual,

descrito por situações de dessemelhança em relação ao espaço de input fornecido na linha

92.
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Figura 14: Contrafactual: se ganhar... então perder

Em vista da identificação de adversários políticos com inimigos feita

anteriormente, a vitória de um sobre o outro pode ensejar um sentimento de vingança,

causado pela inveja de ter sido o perdedor e não o vencedor, e em última situação a ira que

levaria ao assassinato. Assim X ganhar, em vista da discussão apresentada, pode significar o

mesmo que X perder  já que o ganhador seria também o alvo da ira do perdedor, que poderia 

atentar contra sua vida. Deste modo, o esquema acima não somente conecta os verbos do

passado, gerando indivíduos (X, Y) como sujeitos de tais verbos Se X ganhou então Y

perdeu  mas pode conectar X a X e Y a Y através de conectores de identidade  se X ganhou 

então X perdeu  trazendo como resultado a conceptualização Ganhadores são Perdedores. 

Novamente, é preciso ressaltar a complexidade das operações que geram esta versão.

Seu desenvolvimento inicia com o turno de P (linhas 85-86) o que é W? , que dispara a

categorização de adversário político para, na seqüência, ser construída totalmente pela

negociação dos alunos, através de operações de mesclagem, integração conceptual e

compressões de relações vitais. A transição do turno de P para os turnos de A mais uma vez

credita a construção do conhecimento a uma atividade cognitiva do tipo socialmente

X vence Y

Y mata X

X ganhou

Y perdeu

Y ganhou

X perdeu

SE
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distribuída entre as mentes sociais e localmente situada em contextos específicos para fins

práticos e não a modos de apreensão de uma suposta realidade discretizada. 

Obviamente não é possível deixar de reconhecer que certas atividades neurológicas

acontecem enquanto as redes de significação são tecidas, mas é preciso tornar claro que tal

trabalho interno só é possível por causa de sua contraparte externa, ou seja, das ações dos

sujeitos agindo em conjunto com outros, criando atividades colaborativas, cujo caráter público 

e social se presta a contingências exclusivamente locais, para a construção de saberes

situados.

4.3.4. QUARTA VERSÃO: FOI ISSO QUE O FILME CONTOU?

Esta última versão, contada por P como sendo aquela que mais corresponde à

realidade é retirada de excertos de um filme chamado Parahyba mulher macho que, por ser

um filme é, em si mesmo, apenas uma outra versão do que possivelmente ocorreu na década

de 1930. Entretanto, a instituição escolar adota, na figura de P, esta como a única versão

correta, desconsiderando os pontos de convergência dela com as outras construídas pelos

alunos, tanto que o faz juntamente com uma avaliação negativa de todo o esforço cognitivo

empreendidos pelos alunos na tentativa de conceptualização do tópico da aula, tratando seus

turnos como formas inadequadas de conversar sobre o tópico: desse jeito a gente não vai

conseguir conversar (linha 98).

P parece não ter se dado conta que foi exatamente por causa desse jeito que a aula foi

bem sucedida até então, provocando o interesse dos alunos, aguçando sua curiosidade, de

modo que eles contribuíssem para a construção do conhecimento em questão através de

objetos-de-discurso construídos localmente para as finalidades da aula e que mesmo que as

versões apresentadas pelos alunos não tenham caráter histórico, deram contribuições para a
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construção do saber em aula, mobilizaram conhecimentos prévios, e criaram condições para a

socialização dos modos de interação em aula.

A versão apresentada agora pode, na verdade, ser associada às outras versões, criando

uma integração mais abrangente que leva em conta as conceptualizações dos alunos e sua

relação com a história. Os elementos comuns a todas as versões são as figuras de X e Y como

adversários ora políticos ora em relações de traição; a figura da mulher, seja como o pivô

das desventuras, seja como a Helena de Tróia; relações amorosas impróprias, ora como um

triângulo amoroso, ou como escândalo sexual; questões políticas incontornáveis, tanto no

coronelismo quanto na questão da inveja e vingança do perdedor.

Novos elementos, porém, entraram na confecção desta última versão a figura de um

assessor político, como segundo pivô do crime em virtude de ações espúrias em nome da

vítima; o escândalo sexual envolvendo o adultério de Anaíde Beiriz (Z) e João Dantas (Y),

trazido a público pelo assessor de João Pessoa (X).

P, deste modo, lança mão de um gatilho de espaço mental no filme para construir a

narrativa que responde à sua questão como Y matou X? Segundo esta versão, o fato de X ser

adversário político de Y, levou Y a pensar que o escândalo causado pela publicação do

relacionamento adúltero de Y com Z, tivesse sido causado por X.

Tal narrativa dá lugar a uma construção conceptual extremamente complexa em que

em um input aparecem João Pessoa (X) e José Américo (J) como adversários de João Dantas 

(Y) e Anaíde (Z), localizados em um segundo input (conexão: linhas tracejadas finas). A

ação de J é conceptualmente representada como atingindo ambos Y e Z (linhas sólidas azuis),

mas as ações vingativas de Y atingem exclusivamente X (linha sólida vermelha). X e Y

comprimem relações dessemelhantes (desanalógicas), como inimigos (linhas tracejadas

grossas); J e Z comprimem relações de função=valor, como pivôs da intriga (linhas

pontilhadas verdes); Fotos são comprimidas em relação de causa e efeito com o escândalo que 
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provocou a vingança de Y (linhas pontilhadas laranja); X e J são comprimidos em

Singularidade como agentes da espionagem e divulgação das fotos (linhas sólidas pretas); a

ação de Y recai sobre o agente resultante dessa compressão, independente de o valor ser X ou

J, ou sobre a identidade de X, independente de ser este ou não o espião (linha sólida

vermelha). O espaço-mescla assassinato é projetado dos espaços de compressão,

vingança , espião, inimigos e pivô (linha tracejada verde).

Figura 15: Compressão de Relações Vitais Como Y matou X
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Capítulo 5 OS MODOS DE INTERAÇÃO SOCIAL EM

CONTEXTOS DE CONSTRUÇÃO DO SABER

Mãe (29) e filho (5) conversam. Ali perto um pássaro voa baixo, cantando:
Criança= Mãe, pássaro é mamífero?
Mãe= Não, Lucas, pássaro é ave.
C= Por quê?
M= É, a mãe é que dá comida pra ele...
C= [Ah, já sei, é porque ele não mama]
M= ...e também porque ele nasce do ovinho.
C= Ah é, mamífero nasce da barriga da mãe... por isso que a gente é
mamífero, porque a gente é muito grande pra caber dentro de um ovo .

5.1. ANÁLISE DOS PAPÉIS SOCIAIS DOS PARTICIPANTES

Introduzimos este capítulo fazendo-nos o questionamento sobre a importância de se

verificar os papéis sociais assumidos pelos participantes do contexto de sala de aula. Tal

questionamento se torna relevante porque conduz ao tratamento da questão contextual na

construção dos conhecimentos em aula, principalmente no que diz respeito à construção

daquilo que Koch (2003, 2004) denomina de conhecimento procedimental. Conhecer é, dentre 

outras coisas, saber como se mover nas redes sociais tecidas pelos relacionamentos humanos,

ou seja, o conhecer produz a socialização. Saber agir contextualmente pode determinar os

modos de apreensão dos próprios objetos-de-discurso, na medida em que possibilita aos

indivíduos manusearem em uma escala humana, concreta, entidades outrora abstratas, como a

noção de mamífero apresentada na epígrafe.

Para Marcuschi (2004, p. 2), a aula consiste em um sistema de relações que se

manifesta num conjunto de atividades que esperamos serem colaborativas, mas que não

podem ser definidas senão de modo situado, o que dificulta garantir sua eficácia. A

categorização dos atores sociais (uma forma de se construir identidades processuais) também

não garante uma estabilidade total na interação sistemática e continuada na sala de aula. Há
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relações complexas, escondidas e mesmo pressupostas, como é o caso da assimetria na

relação entre professor e aluno. A pressuposição de que professor e aluno interagem de modo

assimétrico se tornou lugar-comum no discurso sobre a sala de aula, no entanto, não é

possível tornar a assimetria uma regra geral, já que relação em aula é dinâmica e instável não

se definindo por modelos estanques (cf. MARCUSCHI, 2004, p. 2).

Transcrição 5: Ficar em silêncio/estudando/sentado e prestar atenção |Aula de Português| Leitura

e Compreensão Textual| Discussão de texto

1. P=
2
3
4
5
6

número 1 ... psiu! daniel ... por favor! risquem no quadro o significado da palavra em
destaque ... vocês têm a seguinte frase ... (xxx) pediu que tivesse extremo cuidado ... eu
só vou continuar a aula quando todo mundo tiver prestado atenção porque não adianta ...
oito ... dez alunos prestarem atenção e a maioria não está nem aí ... fica conversando ...
fica com brincadeira ... fica discutindo e ainda saindo do seu lugar ... ((alunos começam a 
se acalmar))

7. A= ó::i daniel 
8. P= você sabe o que você vai fazer agora leonardo?
9. A1= ficar em silêncio/estudando/sentado e prestar atenção
10. P= além disso o que mais você vai fazer?
11. A= ficar calado
12. A1= não ... eu já disse isso
13. P= estudo do texto ...  a parte do vocabulário ...  faça
14. A1=
/.../

PA-gina DU-ZEN-tos e cin-QÜEN-ta e OI-to/ FA-ZER ((repetindo o que a P disse))

Na construção das noções e categorias em sala de aula, importou-nos observar como

se configuram os papéis sociais de P (professor/a) e A (aluno/a), a fim de perceber de qual

lugar social ambos apresentam suas visões da realidade e como elas são usadas na fabricação

de uma versão compartilhada do mundo. Os papéis sociais aqui tratados não são entidades

estanques, como vestimentas sagradas que os falantes trocam a cada momento na interação

em que assumem uma função ou outra e que não mantêm relação entre si. Ao contrário, o

falante dispõe de modos de ação e os utiliza à medida que o discurso flui, de forma

contextualizada, sem precisar abandonar um papel antes de assumir outro.Os papéis sociais

não são, assim, enrijecidos. Cada falante transita em um contínuo de ações que engloba as

diversas relações função = valor de que precisa para agir na sociedade.
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O papel da professora no evento acima (assim como de um modo mais amplo) é o de

ensinar. Para isso, todas as ferramentas e conhecimentos de que dispõe são mobilizadas para

esta finalidade única. Isto não quer dizer que em algum momento da aula a professora não

esqueça, às vezes, da finalidade de seu papel, mas, em geral, suas ações são voltadas para o

cumprimento desta tarefa. 

Ensinar, obviamente, não implica obrigatoriamente aprendizagem dos alunos.

Atualmente os papéis de alunos e professores têm sido questionados em função da existência

de um acordo tácito, em muitas salas de aula, segundo o qual o professor/a professora finge

que ensina e o aluno/ a aluna finge que aprende.

Não nos cabe verificar aqui até que ponto este contrato existe e é verdadeiro, mas tão

somente investigar as ações que ocorrem junto aos papéis sociais de P (professora) e A

(aluno), especialmente considerando além do papel de P acima descrito, o papel de A que é

fundamentalmente o de aprendiz, sendo por isso mesmo, o objeto da presente análise, mesmo

que em sala de aula, muitas vezes, o foco na aprendizagem possa se perder.

As relações entre os papéis de P e A são mais colaborativas do que se possa imaginar e 

nem sempre giram em torno da disputa pelo poder e autoridade, como tem sido amplamente

aceito, se entendermos que os participantes geralmente têm em mente certos fins práticos.

Independente de haver ou não aprendizagem e seria um erro pressupor que não

houve alguma, porque assim estaríamos reduzindo a aprendizagem ao armazenamento e

memorização de informações veiculadas em aula os fins práticos do papel social de P são

dar sua aula diária, cumprir o calendário acadêmico, cumprir um conteúdo programático e

aprovar para a série seguinte o maior número de alunos possível. Em geral, os fins práticos

do papel social de A são passar de ano, tirar boas notas e construir um certo valor de

conhecimentos enciclopédicos, com que possa cumprir suas metas individuais de vida.
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Por isso, ao invés de pensarmos a aula como uma arena de batalhas e mesmo as

batalhas precisam de um certo grau de coordenação das ações individuais daqueles que lutam

entre si seria mais produtivo pensá-la como um lugar de atividades colaborativas, onde ao

invés de disputar turnos, alunos e professores coordenam os fins que têm em mente, para

alcançá-los coletivamente.

Tal visão da sala de aula pode parecer muito romântica, mas atividades colaborativas

não pressupõem a total concordância e aceitação das vontades de uns participantes pelos

outros, afinal a disputa de argumentos e conflitos de ponto de vista são atividades ordinárias

na vida social e não poderiam estar fora do ambiente de aula. Há obviamente casos mais

sérios de disputa de poder entre P e A em sala de aula, mas isso parece ser raro, já que a aula

se trata de um contexto institucional, cuja autoridade naturalmente já pertence ao professor e

os casos de rebeldia são geralmente tratados segundo regulamentos pré-fabricados pelos

dirigentes escolares.

Assim, certos exemplos de disputa verificados na disposição e transição dos turnos de

fala, ou através de pistas contextuais dados pelos participantes precisam de análise mais

aprofundada que demonstram que tais acontecimentos refletem mais questões colaborativas

do que de antagonismo.

Observe como P e A1, no extrato acima, definem seus lugares sociais em função das

contingências da aula em curso. Na linha 3 P condiciona a continuação da aula a uma postura

mais atenta por parte dos alunos. Como poderíamos entender a fala da professora em função

de seu papel social? Trata-se de uma atitude de marcar o poder que tem sobre os alunos e

sobre a aula ou de dar melhores condições de aprendizagem aos demais alunos? Ao enunciar

essa condição, ela o faz em função do gerenciamento da aula, do conteúdo, da programação

escolar, ou o faz em benefício próprio?
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Um outro aluno (A, linha 7) conecta a fala inicial da professora a um comportamento

de A1 que anteriormente já tinha sido alvo da reclamação da professora, através de um item

lexical de origem regional (olha = ói), cuja marca entoacional indica uma avaliação ao

comportamento de A1. P (linha 8) então encadeia seu turno, da posição de falante

institucional, para relembrar ao aluno do possível contrato de sala de aula que ele parece ter

esquecido. Ao fazer isso, P pode estar marcando seu poder na aula, mas certamente está

agindo como fiscalizadora da responsabilidade social de A, que é a de cumprir uma espécie de 

dever contratual.

A1 (linha 9) por sua vez, utiliza a fala da professora como paráfrase para o seu próprio

turno, demonstrando que reconhece as diversas obrigações que tem como aluno (ficar em

silêncio, estudar, ficar sentado e prestar atenção à aula). No entanto, ao utilizar traços supra-

segmentais na formulação do enunciado, tais como ritmo acelerado e entoação exagerada,

marca uma atitude de ironia que pode significar que, apesar de conhecer o contrato de aula,

não aceita suas várias restrições. Além disso, na linha 14, A1 parafraseia em staccato a fala de 

P (linha 13), a qual consiste em uma nova instrução a ser executada. A paráfrase, em

consonância com o turno anterior de A1 (linha 9), pode consistir de outra ironia a como o

contrato de aula recebe regras diferentes a cada nova aula, ou a mera repetição da instrução de 

P, sem finalidade irônica. No entanto, dado o desenrolar da mesma aula em que A1 mantém

com P uma relação de discordância mútua, seria mais relevante falar em uma

conceptualização que A1 faz do papel social de P pelo uso de marcas de entoação. 

A diferença entre os papéis sociais dos participantes da aula parece responder a

questão de qual lugar social A e P apresentam suas versões da realidade e como constroem

uma nova versão a partir daquelas que já possuem. Os processos de construção conjunta dos

objetos-de-discurso e de conhecimento relativos à cena acadêmica têm na conversação

verificada em sala de aula um lugar onde ocorre uma série de descontinuidades que dizem
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respeito às ações de correção iniciadas tanto por professor, quanto por alunos, às inserções de

tópico, às repetições iniciadas por professores, no sentido de fazer com que os alunos

entendam o tópico em andamento, mas também por alunos para marcar certas atitudes

avaliativas como correção e reparo. Cada uma destas atividades tem uma relação de

dependência com o contexto em que acontecem, o ponto de ocorrência no encadeamento

discursivo, a forma e a função do enunciado que as introduz. 

Isto revela que as situações de aproveitamento e inclusão das categorias conceptuais

motivadas pelos alunos na construção do saber são possíveis quando o tipo de estrutura social

praticada na sala de aula e, conseqüentemente, o tipo de interação, são de caráter flexível,

culturalmente sensível e organizado de forma a atender o que deveria ser o público alvo da

escola o aluno e a sociedade. Tal afirmação ressalta a importância do contrato de aula como

agente contextualizador dos papéis sociais de P e A, tornando as atividades de colaboração

mais presentes do que as de disputa. Assim, ao invés de falar em uma assimetria na relação

entre professor e aluno, é possível falar em um caráter de complementaridade que produz a

coordenação de ações individuais na construção de atividades conjuntas. A questão central da

sala de aula parece ser, portanto, encontrar o ponto de coordenação entre essas ações

individuais de professor e aluno de forma que elas se tornem, de fato, atividades conjuntas,

cujas repercussões favoreçam a construção do conhecimento.
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5.2. AGENDA PÚBLICA VERSUS AGENDA PRIVADA

Nos exemplos abaixo, analisaremos eventos de sala de aula que ilustram a construção

das categorias conceptuais postas em discussão através dos conteúdos introduzidos em sala

de aula. Tomaremos por base, nesta análise, as noções de agenda de Clark (1996, p. 31-38),

bem como as estruturas de participação e construção conjunta para demonstrar o caráter

marcadamente situado da fabricação do saber acadêmico e da importância do uso da

linguagem em atividades colaborativas.

Nossa indagação primeira é sobre a importância do conceito de agenda para a

construção pública do conhecimento. Trata-se de um dos modos de se perceber a

coordenação das ações dos falantes no curso de uma atividade conjunta, já que o termo nos

remete a certos processos de negociação trazidos à cena interativa. Assim, a agenda pode

melhor ser descrita como um planejamento cognitivo das nossas ações ou como o modo de

construir coletivamente nossa participação na atividade interacional, através do nosso

conhecimento enciclopédico, dos nossos papéis e funções sociais. Deste modo, a análise das

agendas é complementar às análises dos papéis sociais, já que evidenciam as formas como os

falantes se encaminham a um determinado objetivo interacional, negociando seus modos de

atuação, abrindo mão de certos pré-julgamentos que constam em seu background sócio-

cultural ou conhecimento enciclopédico em função da construção coletiva da atividade.

Transcrição 6: Adesivo   | Aula de Português| Leitura e Compreensão Textual| Discussão de texto

1. P=
2

(...) dois ... complete ... no texto a palavra a-de-si-vo sugere o quê? ... no texto a
palavra a-de-si-vo sugere [o quê ?

3. A1= que serve pra colar]
4. P=
5

vocês ... principalmente as meninas... têm muitos adesivos para colar na agenda ... no
caderno

6. A2= carla ... pedro ...
7. A3= eu
8. P= então vocês devem conhecer ...   portanto ...  o que é o número dois
9. A= serve pra enfeitar
10. P= quer dizer o que?
11. A= serve pra enfeitar
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12. P= adesivo quer dizer o que? (falas simultâneas de alunos)
13. P= quer dizer o que gente ... adesivo?
14. AA= serve para (xxx) (colar no caderno e livro) (falas simultâneas)
15. P=
16

um adesivo pode se uma tira de papel com uma figura ou uma mensagem pra fixar
(xxx)

17. AA= uma tira de papel
18. A= para fixar
19. A1= de fixação
20. P=
21

você pode escrever com as suas próprias palavras (xxx) o que você acha que quer dizer 
adesivo ... o sentido da palavra adesivo (falas simultâneas)

A análise que empreenderemos do extrato acima tem por objetivo centrar-se na ação

dos participantes e em seus papéis na atividade para explicar o conhecimento construído em

sala de aula. Além disso, os objetivos de cada um  desde a agenda privada da professora, até 

os alvos conjuntos da classe, ajudarão a indicar se a atividade foi levada a bom termo. Os

métodos de coordenação das ações e a inserção desta atividade no uso face a face da língua

verificarão a validade das asserções de que o conhecimento, apesar de ser um processo

cognitivo, opera-se e categoriza-se no contexto sócio-cultural claramente delimitado, e de que 

é um processo de construção interativo-social, que se fundamenta nas ações conjuntas dos

usuários da língua em atitudes colaborativas de uns para com os outros. Essas ações não são

tomadas exclusivamente como contribuições verbais, mas como toda forma de ação

executada pelos participantes que implique construção do saber em suas diversas acepções.

O enunciado de P (linhas 4 e 5) em linhas gerais tem sido tomado como o de não

reconhecimento da resposta de A1 serve pra colar (linha 3) à pergunta inicial do episódio.

Entretanto, pode também ser interpretado como um modo de ratificação da mesma resposta de 

A1 pelo uso de argumentos de contextualização das situações proposta por A1 ( adesivos para

colar na agenda, no caderno ) na linha 3. Esta versão aparentemente forçada pode ser

justificada pelo uso do verbo colar retomado do turno de A1 que é objeto da possível

ratificação. Pode não se tratar de um modo facilmente reconhecível de P aceitar a resposta de

A1, mas não é possível descontextualizá-lo da situação em curso, alegando sua pouca relação

com o que foi dito. 
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Este mesmo turno, interrompido nas linhas 6 e 7 pelos alunos que aceitam a

contextualização e fazem a personificação proposta por P, é continuado na linha 8, ocasião

em que é ressaltada a obviedade de a informação ser do domínio dos alunos pelo uso da

expressão modalizadora vocês devem conhecer, portanto .

Tal reconhecimento é encadeado pelo turno de A (linha 9) que retoma o objeto do

conhecer e aponta para uma outra versão para a pergunta de P (linhas 1-2): serve pra

enfeitar . Dessa vez surge uma seqüência de turnos alternados de P, nos quais ela repete, com

pouca expansão de conteúdo, o mesmo teor da pergunta (linhas 10, 12 e 13), o que nos leva a

ponderar as razões de P não ter considerado a versão veiculada (linhas 9, 11). Uma

possibilidade de justificativa para esta aparente rejeição dos turnos de A1 nas linhas 9 e 11 é o 

uso do item enfeitar , que em nenhum momento é retomado por P, embora sofra tampouco

qualquer tipo de reparação ou avaliação. Outra possibilidade de interpretação para a seqüência 

de repetições da mesma pergunta e silêncio perante as respostas consiste no fato de que P

parece aguardar um número maior de contribuições por parte dos outros alunos e os incentiva

a colaborar através da repetição constante da pergunta central. Esta possibilidade se mostra

plausível graças ao uso do vocativo gente (linha 13) com entoação marcadamente mais alta

do que os demais, o que significa uma demanda por maior numero de falas para responder à

questão. Na história da atividade P já deixou claro que reconhece que todos sabem a resposta

visto que ela é tão óbvia e faz parte do contexto cotidiano dos alunos, mas parece não

entender porque só uns poucos alunos enunciam a resposta.

Esta possibilidade de interpretação das ações de P é, de fato, a mais consistente com as 

atividades da aula, visto que, quando um grupo maior de alunos apresenta uma resposta em

coro (linha 14), cuja versão retoma aquela produzida por A1 (linha 3) serve para colar , além

de acrescentar a expansão efetivada pela professora no caderno (linhas 4 e 5), e uma

expansão própria no livro , P imediatamente ratifica esta versão, não repetindo o enunciado,
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do mesmo jeito que não retomou as versões anteriores, mas apresentando uma versão

expandida que inclui quase todos os elementos discutidos e negociados pelos alunos como

resposta à questão: um adesivo pode se uma tira de papel com uma figura ou uma mensagem

pra fixar  (linha 15).

Questiona-se até que ponto esta versão se trata do produto da construção de AA e P,

ou de uma versão pré-fabricada pelo livro didático, que só foi enunciada quando AA

enunciaram pontos semelhantes de contato. Se, por um lado, tal versão retoma os campos

lexicais de serve pra colar e serve pra enfeitar através do uso de figura ou mensagem

(efeito decorativo) e fixar (efeito aderente), parece não ter ficado claro para os alunos se

aquela versão era complementar à sua própria ou substitutiva dela, podendo ocasionar o

descarte de suas versões e a aceitação incondicional da versão de P.

Observe que das linhas 17 a 19 não há evidência de ter ocorrido o descarte ou a

complementação das versões de AA, visto que os alunos apenas retomam os fragmentos da

fala de P como se tentassem convencer a si mesmos de que ela era de fato a correta, ou como

se estivessem simplesmente fazendo uma correlação mental entre suas versões e aquela

apresentada.

Nos é impossível conceber uma solução fácil para este impasse, a não ser observando

os modos como os alunos construíram suas versões do conhecimento em outras atividades

semelhantes (como na continuação deste mesmo exercício, veja excerto abaixo). O único

vislumbre possível até aqui é o turno de P que abre a possibilidade de AA usarem suas

próprias versões ( palavras ) na construção do termo adesivo.
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Continuação da Transcrição 6: Adesivo

22. P= qual é a palavra que tem o significado/ o mesmo significado que extremo?
23.AA= má-xi-mo
24. P= seria?
25. A= má-xi-mo
26. P=
27

máximo... não é? pedia que tivesse extremo pedia que tivesse o máximo de cuidado...
então máximo substitui extremo...

28. A= má-xi-mo:::

Se observarmos a atividade que dá continuidade ao episódio analisado parece ser estilo 

de P repetir seguidamente a pergunta que centraliza a atividade, assim como parece ser estilo

dos alunos repetirem a versão oficial dada por P, como se tentassem internalizar/ associar esta 

à sua própria versão. Seja como uma idiossincrasia, um estilo retórico ou um método de

construção colaborativa do conhecimento, parece que a professora sempre costuma partir do

conhecimento do aluno para dar continuidade ao tema da aula. Tal constatação torna,

portanto, plausível a aceitação da atividade transcrita como um episódio mais colaborativo do

que de imposição de uma única versão do objeto-de-discurso em foco.

As repercussões deste evento são muitas. As agendas de aula podem ser definidas

como um conjunto de expectativas prévias dos falantes que são negociadas no decorrer da

aula para a elaboração de versões praxeológicas dos objetos-de-discurso. Por outro lado, seria

ingênuo assumir que, às vezes, estas expectativas individuais não podem se sobrepor às outras 

e aos interesses comuns da atividade em curso. As agendas e papéis sociais são, portanto,

itens complementares na análise dos modos de construção da participação interacional nas

atividades conversacionais de aula. 

As atividades do tipo transcrito acima vão ganhando forma a partir do momento em

que duas ou mais pessoas desejam atingir determinado fim, e para isso decidem agir

conjuntamente. No evento de aula citado, o que os participantes envolvidos fazem é negociar

os sentidos dos conceitos postos em discussão, e para isso, os usos que fazem da língua

repercutem não só na modelação do contexto através do partilhamento de uma agenda
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pública, mas também na construção conceptual orientada por esta. A construção dos sentidos, 

desta forma, avança à medida que os falantes desempenham uma série de ações conjuntas. A

leitura do extrato permite-nos perceber que há um tipo de negociação mais geral entre os

participantes sobre a construção do sentido da atividade, a qual se desdobra em negociações

mais particulares, situadas, como as tentativas de expansão que a professora faz dos turnos

dos alunos. 

Quanto aos objetivos da atividade conjunta em questão, e mais amplamente do

universo das atividades conjuntas, é possível afirmar que as pessoas que participam destas,

através de suas ações em conjunto, têm como finalidade atingir certos alvos. No exemplo, a

professora inicia a atividade com certos objetivos em mente e alguns alunos juntam-se a ela

para alcançá-los também. A atividade conjunta pode ser resumida pela descrição de suas

metas:

Professora P guia discussão em conjunto com alunos A, A1, AA, A2 e A3 para construir 

significado de conceito X.

Já que os objetivos conjuntos definem as atividades nas quais os participantes se

engajam, os objetivos, mormente os de registro público, devem ser reconhecidos por todos os 

participantes do evento comunicativo, porque, e isto é uma tautologia, para um objetivo ser

conjunto, ele tem que ser primeiramente público. Já em termos de objetivos privados

mesmo aqueles de caráter inocente, como os de manutenção da face e da interação poderia

ser desvantajoso para o participante torná-los públicos.

Em última instância, pelo menos nessa análise, toda atividade conjunta requer

coordenação entre os participantes esta vai desde o início do evento, passando pelos

diversos procedimentos até chegar a uma conclusão conjunta. A coordenação se dá por

procedimentos convencionais, dentro e fora da língua (canais lexicais, semânticos e

fonológicos, além de semioses para além do estrato lingüístico), ou procedimentos não
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convencionais (ambigüidade, construção contextual, sobreposição de níveis no discurso,

construtores de espaços mentais, etc). Os usos convencionais do evento acima ilustram, mas

não esgotam, o uso extensivo de componentes léxico-semânticos nas relações interturnos; a

distribuição dos turnos aos participantes e os usos que eles fazem; as suposições e

inferências; as sobreposições na atividade de negociação conceptual; a seleção dos tópicos da 

discussão.

Uma das razões da complexidade das atividades conjuntas é que as pessoas

envolvidas devem acreditar mutuamente que estão engajadas como participantes destas

atividades. Além disso, é precípuo notar que toda atividade conjunta tem fronteiras: entrada,

corpo e saída. Obviamente, nem sempre as atividades conjuntas emergem de forma

organizada como os exemplos acima sugerem. Além disso, não são pré-determinadas, mas

tratam-se de estruturas dinâmicas, contingentes aos contextos situados. 

Observemos um resumo proposto por Clark (1996, p.37-8), que contém, em linhas

gerais, as principais características das ações conjuntas, discutidas aqui. É preciso salientar,

mais uma vez, que um evento de aula como o que analisamos não ocorre de forma tão

determinística como a ordem no quadro abaixo pode sugerir, nem mesmo todos os elementos

estão sempre mobilizados em qualquer atividade de fala. Pode haver, além disso, outros

elementos que ocorrem em atividades conjuntas diversas que não estão elencados na

estrutura apresentada. O contexto de uso da língua é dinâmico, capturá-lo em sua totalidade e 

peculiaridades pode ser tarefa impossível.
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Quadro 6: Características das Atividades Conjuntas (CLARK, 1996, p. 37-38):

Participantes A atividade conjunta (AC) é desenvolvida por dois ou mais
participantes.

Papéis na Atividade Os participantes de uma AC assumem papéis públicos que ajudam a
determinar a divisão de trabalho.

Objetivos Públicos Os participantes de uma AC tentam estabelecer e alcançar objetivos
públicos conjuntos.

Objetivos Privados Os participantes de uma AC podem tentar individualmente alcançar
objetivos privados.

Hierarquia Uma AC ordinariamente emerge como uma hierarquia de ações
conjuntas ou de atividades conjuntas.

Procedimentos Os participantes de uma AC podem explorar procedimentos tanto
convencionais como não convencionais.

Fronteiras Uma AC bem sucedida possui uma entrada e uma saída conjuntamente
arquitetada pelos participantes.

Dinâmica AC pode ser simultânea ou intermitente, e pode se expandir, contrair ou
dividir seus participantes.

5.3. ATITUDES COMUNICATIVAS NA CONSTRUÇÃO DOS TÓPICOS 

Para Mondada (1995b, p. 339), os enunciados são realizações interativas, sendo,

portanto, construídos na (e para a) interação, em sua seqüencialidade, de forma metódica,

ordenada e estruturada. Os falantes têm à disposição recursos lingüísticos diversificados que

permitem satisfazer às exigências múltiplas desta construção. Isto é particularmente visível

quando a conversação deixa marcas, cria descontinuidades (hesitações, auto e hetero-

reparações, pistas sintáxicas, enunciados inacabados, rupturas, etc.).

É importante distinguir no campo das descontinuidades o que se poderia chamar de

rupturas éticas de rupturas êmicas: as primeiras são identificadas pelo lingüista, em relação

aos modelos de boa formação sintáxica, sempre inspiradas em uma norma escrita; as

segundas, de modo contrário, não dizem respeito a quais rupturas são identificadas e marcadas 

como tais pelos locutores, mas aos meios utilizados para apontá-las e repará-las. Os dois tipos

de rupturas não se correspondem necessariamente. Assim, uma descontinuidade sintáxica (do

ponto de vista ético) pela qual um locutor opera um ajustamento ao seu interlocutor, ou um
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encadeamento apropriado a um tópico que vem emergir na conversação, pode não ser tratada

como uma ruptura (do ponto de vista êmico).

As descontinuidades têm sido subestimadas em uma perspectiva normativa e idealista

da língua. O enfoque interacional permite melhor compreender como elas são relevantes às

atividades de organização da conversação, e como são entendidas no trabalho coletivo de

estruturação. As descontinuidades têm sido denominadas de modo heterogêneo, como

hesitações, rupturas, falsos inícios, mudanças de construção, correções, repetições e são

sempre ligadas à planificação da atividade oral.

Os fenômenos de descontinuidade permitem explicitar uma concepção do discurso

como sendo antes de tudo um processo enunciativo dinâmico, uma realização prática

reflexivamente orientada em direção ao contexto e seus destinatários (cf. MONDADA,

1995b, p.320).

Transcrição 7: Carne de porco, né? | Aula de ciências| Higiene alimentar| Discussão de texto e

Revisão)

1. P= cuidados que devemos ter com os alimentos
2. A1= ué:: ... lavar
3. P= ((escreve no quadro))
4. A= lavar bem
5. P= quais são os cuidados que devemos ter?quais os cuidados que devemos ter?
6. A1= nenhum
7. A= cozinhar
8. AA= cozinhar é?
9.  P= cozinhar bem os alimentos (falas simultâneas de alunos)
10.  P= lavar bem os alimentos... muito bem ((P escreve respostas no quadro))

/.../
11.  P= ninguém sabe de algum cuidado?
12.  A=  [lavar as mãos
13.  A1 ferver o leite  e a água
14.  P=              cuidados com] os alimentos: ferver o leite e a água né?
15.  AA=  (xxx)
16.  P= o que mais gente?
17.  A1= carne de porco ...  né ...  pra...
18.  P=                                       [prá cozinhar bem ... né?]
19.  A1= não ...  pra defumar
20.  A=                   [não ... pra cumer]
21.  A2= pra proteger...
22.  P= muito bem... proteger de baratas e ratos
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Toda atividade de linguagem é contextualmente situada. Uma relação de

intersubjetividade constitutiva da troca lingüística se constrói no curso de uma realização

cooperativa da produção verbal e não-verbal. A observação dos fenômenos de

descontinuidade remete não a como o sujeito programa mentalmente seu discurso, mas a

como ele o planifica em tempo real e em colaboração um com o outro, se ajustando ao

contexto.

Um primeiro objeto de análise é o enfoque das correções ou reparações. Quando surge

um problema na conversação, seja de compreensão, seja de atitude avaliativa, são os falantes

que o identificam como tal, utilizando recursos prosódicos e lingüísticos (as marcas de

hesitação, os alongamentos silábicos, as pausas, as interrupções de palavras) que buscam uma

solução para o obstáculo (a auto-identificação, seguida por uma auto-reparação, ou uma

hetero-iniciação seguida de hetero-reparação).

Para Schegloff (1979, p. 262) as reparações podem recair potencialmente sobre

qualquer tipo de enunciado; elas afetam e transformam a forma dos enunciados, obedecem a

restrições estruturais dependentes dos turnos de fala e da organização seqüencial da

conversação, que se exercem notadamente sobre seus posicionamentos e sobre suas trajetórias 

possíveis.

A avaliação, correção e reparo14, como atitudes comunicativas, orientam o processo

comunicativo pondo em relevo as dúvidas e incompreensões sobre o tópico em curso e

procedendo a tomada, reformulação e inserção de conteúdos que venham a favorecer a

conceptualização das noções discutidas. 

A linha 2 apresenta como par adjacente ao turno de pergunta de P, a expressão

formulaica ué , em entoação ascendente, como um reparo rotineiro à informatividade da

pergunta veiculada demonstrando que o tópico foi perfeitamente compreendido pelos

14 Consideramos estes três termos como conceitos diferentes, pois avaliar é posicionar-se em relação a um dado, 
informação ou turno, corrigir é sugerir algo diverso do que foi veiculado, e reparar é restabelecer a interação em 
seus enquadres.



201

participantes ( lavar em entoação descendente sintetiza uma resposta mais ampla ao

questionamento) tornando-se, portanto, óbvio demais para ser explicado e que o

prolongamento da discussão não é mais necessário. Expressões do primeiro tipo funcionam

como um modo muito menos espontâneo do que rotinizado para marcar ações de reparo.

Trata-se de um tipo de marca que serve ao propósito de identidade do falante, mas que

também pode ser temporário, localmente mobilizado e constituir-se de repetições de turnos

prévios do próprio falante ou de outros falantes (Cf. PHILIPS, 1992).

Na linha 4 lavar bem tem relação direta com a pergunta inicial da professora e

também com o turno de A1 (linha 2), uma vez que repete a fala de A1 lavar expandida em

seu conteúdo lexical através de advérbio bem . Este enunciado repara a vagueza com que A1

respondeu à questão (porque lhe parecia óbvio), utilizando a estratégia rotinizada de reparo

através de repetição do turno prévio de outro falante.

Na linha 6, A1 reforça a avaliação de pouca informatividade da questão já expressa na

linha 2 e procede à recusa na continuidade do tópico pelo uso do item nenhum , revelando os

mesmos pressupostos anteriores. Este enunciado, apesar de ser tomado como avaliativo, é

pouco elucidativo do tipo de avaliação que opera, que pode ser descrita em termos de

avaliação da relevância do tópico, ou avaliação da relevância da pergunta de P, ou ainda

marca de distanciamento de A1 da aula.

A linha 8, retoma o tipo de reparo efetuado pela repetição do turno anterior, no caso,

do item lexical cozinhar expresso na linha 7, seguido da question-tag é? em entoação

ascendente que demanda uma reformulação da resposta dada. A repetição acompanhada da

pergunta reflete o questionamento de AA quanto à relevância do turno anterior e sua

completude e exige reparo quanto à precisão lexical e semântica. Este reparo é produzido por

P que intervém na seqüenciação dos turnos para mostrar a parcialidade do tópico introduzido

na linha 7 e a parcialidade da dúvida levantada na linha 8. Mais uma vez, o reparo efetuado
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por P retoma o item lexical veiculado nas linhas 7 e 8, acrescentados do advérbio bem que

realizou operação de reparo semelhante na linha 4 e do complemento os alimentos para

indicar que uma resposta completa à pergunta da linha 5 envolveria a adjunção de tudo o que

A e AA falaram, quanto do que a própria P apresentou. 

Este trecho, como subdivisão da atividade em curso é um marco da construção dos

objetos-de-discurso, levada a efeito na interação social, já que mostra como a coordenação das 

ações dos indivíduos envolvidos na discussão deve ser feita de modo complementar em que

cada participante contribui com sua fala à elaboração de uma versão negociada do tópico

discutido.

O enunciado de P na linha 10 trata-se da repetição do turno de um aluno dito em meio

a muitas vozes simultâneas que retoma a questão da linha 4 no tocante a lavar bem , além do

próprio turno de P (linha 9), como a complementação os alimentos . Tal repetição efetua

uma padronização na lista das atividades que devem ser executadas na conservação dos

alimentos, o que contribui para a sistematização da apresentação dos objetos-de-discurso.

Na linha 12, o enunciado lavar as mãos como resposta a questão em foco (linha 11) é

desconsiderado por P, talvez por sua própria localização no interior da sobreposição de três

turnos (linhas 12,13,14), talvez por sua pouca relevância ao tópico em estudo. Aqui a marca

avaliativa deste turno não é dada em outro turno, mas através do silêncio de P e outros alunos

a seu respeito. Este silêncio, ao invés de ser considerado como um ato de ameaça à face de A,

poderia ser visto como uma estratégia de polidez porque não coloca o falante em evidência ao 

se fazer a rejeição aberta da informação veiculada.

Note que o silêncio também ocorre de modo parcial: silencia-se quanto à não aceitação 

do turno, ao mesmo tempo em que se esclarece o porquê do silêncio (linha 14), através da

reformulação da pergunta de P. Desta forma, a inadequação da pergunta é uma pista que P

identifica como um problema no seu turno e procede à reparação de ninguém sabe mais
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algum cuidado? (linha 11) para cuidados com os alimentos (linha 14). Assim, este

enunciado justifica-se ora como a retomada do turno de P em função da resposta de A1 (linha

13) ferver o leite e a água , ora como reparação causada pelo turno de A (linha 12). Ao se

desfazer a sobreposição teríamos dois eventos com finalidades e repercussões diferentes.

Exemplo 5 Sub-atividade 1

11.  P= ninguém sabe de algum cuidado?
12.  A=  [lavar as mãos
14.  P=              cuidados com] os alimentos (...)

Neste exemplo o segundo turno de P é um reparo à resposta de A, feito mediante a

expansão da pergunta com a inclusão do complemento indireto com os alimentos . Trata-se

de um planejamento local feito por P quase que simultaneamente à fala de A, que revela a

instantaneidade dos processos cognitivos de percepção das ações dos outros e a planificação

em tempo real das próprias ações. Esta explicação também é válida como um reparo de P ao

próprio turno em virtude da resposta de A. No primeiro caso P identifica o problema (hetero-

iniciação) e sugere que A repare (auto-reparação) a sua fala. No segundo caso, P identifica o

problema com sua própria fala e a repara (auto-iniciação e auto-reparação). Assim, a atividade 

é mais uma correção de P a sua própria pergunta, fazendo com que A refaça sua contribuição

a partir de uma nova versão do que uma avaliação negativa ao turno de A.

Exemplo 6 Sub-atividade 2

11.  P= ninguém sabe de algum cuidado?
13.  A1 ferver o leite  e a água
14.  P=              cuidados com] os alimentos: ferver o leite e a água né?

Nesta atividade, a primeira parte do turno de P (linha 14) não tem função a não ser a

de reparação do próprio turno (descrita acima). O que esta sub-atividade descreve é apenas a

ratificação que P faz do turno de A1, utilizando-se da repetição do turno seguido do marcador
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né em entoação descendente para sinalizar uma confirmação do turno de A, no tocante a

conceptualização do objeto-de-discurso em foco.

A linha 18 trata-se da antecipação que o professor faz da resposta do aluno à pergunta

do próprio P (linha 16). Tal antecipação é ocasionada pela escolha lexical do aluno na

resposta à pergunta sobre os demais cuidados que devem ser tomados na conservação dos

alimentos. O enunciado do aluno (linha 17) apresenta em ordem inversa o objeto direto da

sentença carne de porco para na seqüência apresentar o verbo que lexicaliza o cuidado

(exigido pelo tópico), o qual seria, como demonstra a linha 19, defumar .

P interpreta o turno de A1 como um caso de inadequação causada pela incompletude e

imediatamente sobrepõe sua fala à de A1 para efetuar o reparo do turno do aluno pra

cozinhar, né? . Fica evidente no contexto que o aluno já tem em mente a conceptualização

pretendida para a pergunta, a qual não foi expressa em virtude da interrupção causada pelo

reparo de P. No turno seguinte (linha 19) A é enfático ao não aceitar o reparo de P, utilizando

uma partícula negativa com entoação enfática ascendente e incluindo a informação que

provavelmente teria fornecido antes, caso não tivesse sido interrompido. Tal enunciado

constitui um turno de avaliação à fala anterior do professor e revela que longe de ser uma

atividade puramente institucional, a avaliação em atividades orais constitui importante

ferramenta de interação em sala de aula.

Na linha 20, A faz o mesmo tipo de reparo realizado no turno anterior, repetindo os

mesmos marcadores de A1 (linha 19), porém indo a uma direção oposta deste porque assume

apenas a correção de P (linha 18) como válida para o turno descrito na linha 17. Deste modo,

um possível mal-entendido surge em aula em decorrência da conceptualização equivocada de

P (linha 18) que redirecionou o tópico para uma versão contrastante com aquela iniciada por

A1 (linha 17). Esta mudança não foi, entretanto, intencionalmente planejada por P, mas surgiu 
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da recusa de consideração do turno de reparo de A1 (linha 19), ocasionando um movimento

conversacional diferente daquele esperado. 

É importante notar que esta é uma característica natural da conversa face a face em

contextos pessoais que acaba se reproduzindo em contextos institucionais, ou seja, a inserção

de um terceiro turno de reparo  no interior de uma atividade de reparo em andamento (  e )

que provoca o abandono do turno reparador e a retomada daquele que estava sendo

anteriormente reparado . Segue uma tentativa de ilustração:

Exemplo 7 Atividade de Reparo I

18.  P= [prá cozinhar bem ... né?]

19.  A1= não ...  pra defumar

20.  A= [não ... pra cumer]

Este retomada do turno de P (linha 18) pelo turno de A (linha 20) é ocasionada por

uma correlação semântica das categorias verbais cozinhar e comer que pertencem ao

campo semântico do tópico higiene alimentar encadeado em sala de aula.

A conceptualização de defumação previamente tentada por A1 (linha 19) como uma

modalidade de conservação de alimentos é agora substituída por outra, expressa pelo

enunciado pra proteger (linha 21) que constitui outro componente da seqüência de reparos

iniciada desde a linha 18, com a finalidade de responder à questão da linha 16. Desta vez,

proteger não só repara o turno anterior (linha 20) como retoma a tentativa de A1 de associar

suas respostas ao conteúdo da aula, referentes às técnicas de conservação de alimentos.

Desta vez, o aluno não só obteve sucesso na tentativa de conceptualizar uma atividade

cotidiana ao tópico em discussão, como obteve ratificação por parte de P (linha 22) que
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estende a abrangência do enunciado de baratas e ratos , além da expressão avaliativa muito

bem .

Estes dados confirmam que certos estilos individuais rotinizados são preferíveis nas

atividades comunicativas na interação face a face e que a espontaneidade das reações só se dá

em parte, justamente porque os indivíduos vão construindo intencional e interacionalmente os

modos de agirem coletivamente e em coordenação através dos recursos lingüísticos, e também 

não lingüísticos, disponíveis.

Deste modo, podemos inferir, em virtude da análise empreendida, que os modos de

interação em aula nem sempre se constroem sob a supervisão direta do professor, podendo

partir da negociação local em grupos e díades de alunos.  Além disso, a avaliação não deve ser 

encarada de um ponto de vista das relações políticas de sala de aula e da instituição escolar,

mas como atividades comunicativas efetuadas na transição dos turnos (relação inter-turno) ou

mesmo inserida no interior do turno em andamento (relação intra-turno), como uma

possibilidade de efetuar correção ou reparo ao turno avaliado ou retomar, inserir, modificar e

mesmo abandonar conteúdos em discussão. A espontaneidade nas atividades de reparo não é

algo dado na construção cognitiva dos modos de operar interacionalmente, mas segundo as

análises aqui feitas, são atividades rotinizadas que retomam muito do que é dito na

conversação e marcam certos estilos pessoais. Isto reflete a razão pela qual as ações de reparo

geralmente são planejadas em tempo real, imediatamente ao turno a ser reparado e contam

com estilos individuais de ação. Assim, as pausas, as repetições, as inserções bem como

marcas de hesitações não são meras descontinuidades no fluxo da conversação, mas

constituem verdadeiras operações sócio-cognitivas cujos resultados são modos de agir na

interação intersubjetiva, ou a construção de conhecimentos procedimentais necessários para se 

chegar a versões provisórias do mundo.
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Capítulo 6 A ELABORAÇÃO DE OBJETOS-DE-DISCURSO

NA CONSTRUÇÃO PÚBLICA DO CONHECIMENTO

Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade extralingüística,
mas (re)constroem-se no próprio processo da interação. Ou seja: a realidade
é construída, mantida e alterada não somente pela forma como nomeamos o
mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, sociocognitivamente,
interagimos como ele: interpretamos e construímos nosso mundo por meio
da interação com o entorno físico, social e cultural .

(INGEDORE KOCH)

6.1. CONSTRUÇÕES PRAXEOLÓGICAS E PROVISÓRIAS

Os objetos-de-discurso são dispositivos praxeológicos que se prestam aos processos de 

referenciação, construídos localmente para atender às contingências comunicativas dos

falantes. Através deles, os objetos de conhecimento vão sendo introduzidos,

reconceptualizados, ou abandonados, de acordo com as exigências contextuais e provisórias

da interação face a face.

No curso das atividades de referenciação, os falantes elaboram objetos-de-discurso

entidades que não são tomadas como expressões referenciais em relação especular com os

objetos do mundo, nem com sua representação cognitiva, mas entidades interativamente e

discursivamente produzidas pelos participantes no seio da enunciação.

A análise dos eventos abaixo mostra como estes movimentos acontecem à medida que

os participantes da aula se engajam em atividades coletivas e negociam os sentidos destas

atividades, no curso das quais focalizam determinados objetos e constroem as

conceptualizações necessárias para o significado das ações discursivas. É dessas

conceptualizações que emergem os objetos-de-discurso necessários para a construção do

conhecimento.
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Transcrição 8: Borra  | Aula de Português| Ortografia e Compreensão Semântica| Revisão)

1.A= ô tia ô tia...] bórra num é você bórra alguma coisa?
2.P= o dicionário pode lhe dar muito conceito sobre a palavra bórra
3.A= o meu dicionário tá dizendo que borra e::::h / e:::h (3s)
4.P= diz!
5.A= é que eu tem/
6.AA=  ((risos))
7.A= aqui sem/sem se-di-men-to de alguma... fezes... o outro é re-si-du-o
8.P= resíduo
9.A1= achei tia borra
10.P=
11

primeiro você/ primeiro tá dizendo pode ser fezes... então borra pode ser fezes ... qual o
outro exemplo que você tem aí? [resíduo/resíduo pode ser resto/que mais?

12.A1= o meu também tem resíduo] (falas simultâneas de alunos e professora)
13.A1= que fazem tecidos mais grosseiros ((lendo))
14.P= de que fazem tecidos mais grosseiros
15.A= tia... tia... sedimento de um liquido... 
16.P=  [quer dizer que borra/
17.A2= fezes... resíduo] ((lendo))
18.P= ah:: resto de um líquido... né? ... resíduo... fezes
19.A= como assim? [resíduo
20.P= resíduo de seda]... resíduo de seda de que se fazem // como ela é?
21.A1= é toda fofinha
22.A= fofinha
23.A2= fofinha
24.P=  [fofinha... lisinha... macia] agora é/ quem ta com jeans?
25.A1= ela!
26.A=  [Juliana
27. P= quem ta]com malha?
28.A= e::u
29.A= e::u
30.P= moleton?
31.A2= eu
32.P= pronto/moleton e malha ... pega no teu moleton
33.A= eu num tenho
34.A= menti::ra
35.P= vai no que for ...  pega no teu short/é macio como seda?
36.A= não
37.A=  [é::::h
38.A= na::o]
39.P= pega agora na tua camisa
40.A= é mais dura do que [(xxx) (falas simultâneas de alunos)
41.P= peraí] compara a tua camisa com a tua bermuda ... tem diferença?
42.A1= tem!
43.A= tem pouquinha
44.P= então olha ... a camisa/macia/ a camisa é um pouquinho grossa mas ela é macia
45.A= o calção é mais áspero (falas simultâneas de alunos e professora)
46.A1= o short é mais grosso e a camisa é mais fina

A discussão deste evento se inicia sobre a grafia de palavras com dígrafo rr . Mais

uma vez, ao procurar no dicionário o sentido de uma das palavras introduzidas por P, o aluno
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se depara com uma cujo significado é duplo. A introdução desta palavra na discussão em

curso consiste na confrontação que o aluno faz entre um sentido já conhecido por ele, para o

qual ele pede a confirmação de P (linha 1), e outro sentido apresentado pelo dicionário.

Ao invés de responder ao pedido de confirmação feito pelo aluno, P (linha 2) introduz

na discussão a funcionalidade do dicionário de poder fornecer muitos conceitos e

significações para uma palavra, ao fazer isso rejeita a significação de A como a única

possível. No entanto, P parece prever que a solicitação do aluno deve-se à estranheza de ter

encontrado uma significação imprevisível para o termo em questão.

As expectativas de P se confirmam quando A (linha 3) reluta em dizer a significação

encontrada para a palavra em foco, utilizando marcadores de hesitação (alongamento

vocálico) por mais de três segundos. Ao notar que a hesitação de A é resultado da significação 

exótica da palavra no dicionário, P insiste (linha 4) que A revele esta nova concepção. Mais

uma vez, porém A se recusa a revelar a conceptualização encontrada, alegando ter perdido a

página que a contém (linha 5). Isto causa o riso dos outros alunos (linha 6), já que eles

parecem saber o conteúdo que A não quer revelar, e como o próprio A, parecem temer um

futuro estranhamento de P ante à significação em questão.

O aluno finalmente cede à pressão, descontraído pelos risos dos colegas, e resolve

revelar o conteúdo em foco (linha 7), que se trata dos sedimentos de fezes e resíduo. O motivo 

da relutância de A foi o fato de ser responsável por trazer à aula uma palavra considerada

grosseira, o que poderia ser uma atitude de desrespeito à professora, e causar algum tipo de

constrangimento.

Aparentemente, as suspeitas de A quanto à primeira parte do conceito são

confirmadas, já que a única parte do enunciado que P ratifica é justamente aquela que contém

resíduo apenas (linha 8). No entanto, após outro aluno encontrar o mesmo conceito, P faz a
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relação dos possíveis significados para o termo, incluindo a noção de fezes e resíduo, porém

focalizando, mais uma vez, o item resíduo (linhas 10 e 11). 

Neste momento a discussão sobre a noção de sedimentos de fezes é abandonada e a

noção de resíduo é reconceptualizada em outra entrada para o termo borra encontrada no

dicionário por A1 (linha 12) de que se fazem tecidos mais grosseiros . Apesar disto, outras

noções continuam disputando o foco da discussão como aquela introduzida na linha 15, por

exemplo, sedimento de um líquido , ou mais uma vez a noção de fezes re-introduzida na

linha 17 , interrompendo a tentativa de conceptualização de P (linha 16) do exemplo

anteriormente dado por A na linha 15. Na linha seguinte (18) P ratifica tanto 15, quanto 17

repetindo o turno dos alunos A e A2 resto de um líquido, né? , resíduo, fezes .

Apesar de todas estas noções entrarem em negociação como objeto-de-discurso

focalizado é a noção de resíduo que é eleita por P e AA para ser expandida como objeto de

conhecimento e introduzir nova conceptualização, através depara pergunta de A (linha 19)

como assim resíduo?

A professora aproveita a inclusão desta categoria no discurso em desenvolvimento

para reconceptualizar a noção introduzida anteriormente na linha 14 como referência aos

tecidos grosseiros fabricados a partir da borra . Neste momento, um novo objeto-de-discurso

é mobilizado na construção do conhecimento sobre a significação de resíduo e borra  a noção 

de resíduo de seda. É interessante, neste ponto, como P interrompe seu próprio turno de

explicação do que é resíduo de seda para perguntar aos alunos como ela é? . Neste caso, ela

refere-se à própria seda e não ao seu resíduo processo de referenciação que não causa

problema aos alunos, em função das estratégias já utilizadas na aula para decompor o objeto-

de-discurso em categorias isoladas. Por causa disto é que os alunos qualificam ela como

sendo lisinha e fofinha (linhas 21-23), processo de adjetivação compatível com a seda.
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Após ter construído a referenciação da categoria seda parte do objeto-de-discurso

necessário à compreensão do objeto de conhecimento em foco, P compara a sensação da seda, 

descrita pelos alunos anteriormente, à sensação do jeans (linha 24), da malha (linha 27) e do

moletom (linha 30) para que os alunos sejam capazes de identificar a diferença entre a seda e

seu resíduo.

Para construir este objeto-de-discurso, os alunos em nenhum momento tiveram real

acesso à sensação da seda nem de seu resíduo, mas puderam, através de suas experiências

pessoais, construir para fins práticos uma relação de identidade em que puderam projetar

tecidos finos como o da camiseta (linha 39) no domínio da seda, e tecidos grossos como o da

bermuda, calção, short (linhas 41, 45, 46) com o domínio dos resíduos de seda. Deste modo,

os objetos-de-discurso são construídos coletivamente pelos interactantes para explicar uma

realidade provisória, praxeológica, que atende às demandas comunicativas locais.

6.2. ELABORAÇOES COLETIVAS NEGOCIADAS LOCALMENTE PELOS 

PARTICIPANTES DA INTERAÇÃO

Transcrição 9: Borra de Vinho | Aula de Português| Ortografia e Compreensão Semântica|

Revisão

1. P=
2
3
4

(...) pronto/aí ela definiu num instante/o short é mais grosso e a camisa é mais fina/um
mais fino e outro mais grosseiro ... olha borra então pode ser fezes já pensou olha ...
quando vocês não usam a borracha/ quando vocês não usam a borracha (falas simultâneas 
de alunos)

5. A= o caderno fica [sujo
6. P= você bo:::rra me::smo] (falas simultâneas de alunos e professora)
7. P= eu quero novos conceitos da palavra borra
8. A= aqui::: (falas simultâneas de alunos)
9. A= ô tia ... aí eu fui procurar borra encontrei a palavra borrão ... aí encontrei borrar
10. P= aí encontrou borra
11. A= foi
12. P=
13

olha aqui... nesse dicionário aqui tem ((lendo)) sedimento de um líquido como tem no seu 
a::h fezes... ah/borra... bôrra...  no caso seria... do vinho... que isso quer dizer gente?

14. A=  (o restinho) do vinho
15. P= o restinho?... quem já viu alguém fazendo vinhos?
16. A= eu já
17. AA= eu ... eu (falas simultâneas de alunos e professora)
18. P= ta /e eles usam tudo?
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19. A= eles usam uva
20. P= tudo [da uva?
21. AA= nã::::o]
22. A= é::::h
23. A= sei não
24. P= o que é que eles usam?
25. A= o lí:quido/só o líquido
26. P= e o que é que fica?
27. A= o caroço ... a casca
28. A= o caroço
29. P= é o resíduo
30. A= tia ... o que é que tiago disse (falas simultâneas de alunos)
31. P= é o que sobra exatamente (falas simultâneas de alunos e professora) (...)

Dando continuidade à construção de objetos-de-discurso para a elaboração de versões

do conhecimento em ação na sala de aula, P retoma da questão da borra como sendo fezes

ao fazer a analogia das ações dos alunos ao não utilizarem a borracha quando cometem um

erro ao escrever no caderno com as ações fisiológicas de defecar. Assim, P se apóia na

construção de uma metáfora conceptual borrar é defecar que se traduz em sujar o caderno

de tinta é sujá-lo de fezes (linhas 2 e 3).

Tal concepção é tomada de forma mais branda pelo aluno (linha 5), no sentido usual

de sujar, porém P exagera a entoação dos termos borra e mesmo , alongando a primeira

vogal de cada palavra, para indicar que o sentido pretendido por ela é o metafórico. Deste

modo, observamos P operar uma reconceptualização da significação da palavra borra

através de uma operação mental de integração conceptual, cujas projeções e seleções, a partir

dos dois sentidos de borrar sedimento de fezes e manchar o caderno à tinta , resultam em

um espaço-mescla contendo a metáfora conceptual descrita acima. Dado o caráter

verdadeiramente exótico da conceptualização de P, justifica-se a relutância inicial de A de

introduzir o conceito em primeiro lugar, conforme observado na análise da transcrição

anterior.

Um novo objeto-de-discurso é introduzido nas linhas 12 e 13 borra de vinho , cuja

significação começa a ser negociada imediatamente após sua inserção, quando A apresenta
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restinho do vinho (linha 14) como tentativa de conceptualização. No turno seguinte de P

(linha 15) a repetição da fala de A em entoação descendente de pergunta indica uma ação de

reparo de P quanto à propriedade do termo restinho . P, deste modo, leva o aluno a reparar

seu próprio turno ao responder a questão colocada, porém como a pausa entre a pergunta e a

continuação do turno de P é curtíssima (aproximadamente meio segundo), o aluno não é

capaz de efetuar o reparo.

O encadeamento de P neste mesmo turno é uma pergunta quem já viu alguém fazer

vinho? que é seguida pelas respostas dos alunos em termos de sim ou não (linhas 16, 17). P

intercala questões entre as respostas dos alunos, que expandem a pergunta inicial no tocante

ao objeto em foco. Uma destas questões retoma a noção de borra como resíduo (linha 18)

eles usam tudo? e introduz um seqüência de perguntas e respostas que têm por finalidade

negociar as versões que os alunos possuem sobre o tópico com as que o próprio P apresenta.

Assim, as respostas de AA encaminham para a construção do objeto em discussão: linha 19 =

eles usam uva; linha 21 = eles não usam tudo da uva; linha 25 = eles só usam o líquido; linha

27 = sobram o caroço e a casca. 

Na linha 29, P efetua a compressão de todos os processos mencionados pelos alunos

na palavra resíduo . Neste exemplo, P conduz os alunos a tomarem suas próprias respostas

como solução para a construção do significado do objeto-de-discurso em evidência. O

exemplo revela a dinâmica com que os falantes processam as categorias e conceptualizações

existentes na língua com a finalidade de elaborar versões locais da realidade de dos objetos de 

conhecimento.

Os movimentos de objetos-de-discurso vão além da simples transição de tópicos da

conversação, inseridos pelos participantes no curso da interação. São negociações efetuadas in

situ, dependentes do contexto local e do conhecimento em construção. Os exemplos aqui

analisados refletem o saber como objeto de construção coletiva, manipulado pela ação
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conjunta dos indivíduos, que o consideram no limiar de processos mentais e processos sociais, 

e que não existe de forma independente do indivíduo socialmente inserido.

6.3. OBJETOS DINÂMICOS MOBILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 

VERSÕES DA REALIDADE

Transcrição 10: Academia Brasileira de Letras | Aula de Português| Ortografia e Compreensão

Semântica| Revisão

1. P= olha tem bô::rra e as pronúncia [bórra
2. A= borrar]
3. A1= bôrra?
4. P= é / antigamente
5. A= bórra e borra
6. P=
7

é/ah gosto... mariele/ó::::olha o ó... ó:::/pode fazer
 ... [óóó::::::h ... ôôô:::::::h

8. AA= óóó::::::h ... ôôô:::::::h]
9. P= tem diferença?
10. A= tem
11. P= um é mais aberto o outro é mais fe-[cha-do
12. A=
13

chado]
((alunos brincam fazendo os sons óóó::::::h ... ôôô:::::::h))

14. 1= e porque bórra aqui ta [com acento?
15. P=
16

cristiano] ... calma/com licença/com licença/ a-na-ca-ro-li-na-pres-ta-a-ten-ção/felipe ...
david ...  elisiane olha pro quadro/humberto levanta o corpo ... anderson!

17. A= tia por que o ó de borra não tem acento?
18. P= pois é/ antes tinha o acento (2s) mas ... resolveram tirar o acento
19. P= existia uma lei/ ((professora faz silêncio de 15 para os alunos prestarem atenção))
20. P=
21

em 1943 ... olha só em 12 de agosto de 1943 ... a academia brasileira de letras ... já
ouviram falar na academia brasileira de letras ... num é?

22. A= não
23.A1= eu já ... eu já
24.A2= eu já ouvi na televisão
25. P=
26

(...) com eu falei pra vocês é::h em 12 de agosto de 1953...  a academia brasileira de letras 
se reuniu/

27. A= 12 de agosto?
28. P= criou o vocabulário ortográfico [da língua portuguesa...
29. A= é o aniversário] de (xxx)
30. P= da academia de ciências de lis-boa...  onde é que fica lisboa?
31.A1= em Portugal
32. P= e porque será que/
33.AA= na inglaterra também
34. P=
35

ô... ulisses / e porque será que eles pegaram o vocabulário da academia de ciências de
lisboa e trouxeram para ser analisado aqui na/

36.AA=  [porque lá tinha mais palavras que aqui?
37. P= academia brasileira de letras]
38.A1= porque lá tinha mais palavras que aqui?
39. P= será?
40.A1= porque queriam (xxx) (falas simultâneas de alunos)
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41. P=
42

porque será que eles trouxeram o/a/o vocabulário ortográfico de portugal para ser
analisado com o vocabulário ortográfico/

43.A2= eu sei! pra dizer que tem as mesmas [línguas
44. P= a::::h] porque nós temos (falas simultâneas de alunos)
45.AA=  [porque portugal é muito (pequeno)
46. A= porque portugal (fala) português ] (...)

A professora retoma a discussão das palavras anteriormente conceptualizadas em aula

(as versões de borra, transcrição 8), desta vez introduzindo o tópico da alternância entre duas

modalidades da mesma palavra, uma das quais aparece no material didático, grafada com

acento circunflexo bôrra , sendo pronunciada com vogal O fechada, enquanto a outra é

grafada sem acento, tendo a vogal O pronúncia aberta.

Imediatamente A (linha 2) relaciona a segunda versão do substantivo apresentado com

o verbo discutido em sala, borrar , enquanto que A1 (linha 3) faz a opção pela primeira

versão da palavra, focalizando o objeto através da repetição do mesmo seguido de entoação

interrogativa, a qual demanda uma explicação da parte de P.

Ato contínuo, a professora inicia uma conceptualização do termo escolhido por A1,

introduzindo uma contextualização histórica da sua grafia. No entanto, é seguidamente

interrompida por A que insiste na opção da alternância dos dois termos (linha 5).

P opta por fazer uma tarefa explicativa desta alternância (linhas 6 e 7), exagerando a

pronúncia da vogal O aberta e fechada, para que os alunos repitam e percebam por si sós a

diferença entre os dois termos. Ao escolher os dois objetos ao invés de apenas um, P

privilegia a questão fonológica e os traços dos fonemas em análise (linha 9). A

conceptualização dos termos se dá, assim, em vista da análise segmental de abertura e

fechamento da vogal O (linha 11).

A1, porém, insiste na questão ortográfica e focaliza mais uma vez o termo acentuado

com circunflexo (linha 14). Na seqüência, A faz uma escolha oposta a do primeiro aluno,

segundo a qual questiona a ausência de acento no item cuja vogal O tem pronúncia aberta

(linha 16). A escolha de A1 é aquela que recebe a ratificação de P que retoma seu turno
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interrompido (linha 4) para falar da questão histórica do uso e queda do acento circunflexo de

bôrra .

Na tentativa de explicação deste fato, P introduz o objeto Academia Brasileira de

Letras (linhas 20-21), o qual apesar de não ser do domínio de todos os alunos (linha 22) não é 

definido pela professora, que simplesmente retoma a questão histórica da data da reunião da

ABL para deliberação sobre a queda dos acentos.

Na linha 27, A focaliza a data da reunião por uma questão diferente das razões que P

apresenta em virtude do aniversário de outro aluno. Este foco, porém, é imediatamente

abandonado devido ao encadeamento de turnos de P que, na linha 28, traz à cena um novo

objeto o vocabulário ortográfico da língua portuguesa , na linha 30 dá continuidade ao

turno anterior, referindo-se, desta vez à Academia de Ciências de Lisboa objeto que vem

contribuir para a conceptualização do conhecimento em construção sobre o vocabulário

ortográfico.

Em seguida, P associa os dois objetos trazidos à discussão ABL e ACL para

contextualizar a necessidade da segunda na reforma promovida pela primeira (linhas 34-35).

Seu turno é intercalado por um nova tentativas de conceptualização que constitui a primeira

versão do objeto-de-discurso em foco: lá tinha mais palavras do que aqui (linhas 36 e 38),

fazendo alusão ao lugar-comum de que a língua portuguesa européia é mais completa que a

língua portuguesa brasileira.

Esta versão inicial sofre um reparo de P (linha 39) em termos de um marcador de

dúvida feito através do verbo ser na terceira pessoa singular do futuro do presente do

indicativo em entoação interrogativa que põe em xeque a informação veiculada por A1. O

aluno, entretanto, inicia uma correção à sua versão, numa tentativa de colocar outra resposta

em foco, porém é interrompido pelas vozes simultâneas de seus colegas, o que resulta em um

enunciado inacabado (linha 40).
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A2 apresenta, por sua vez, uma segunda versão para o questionamento de P, reiterado

nas linhas 41 e 42, segundo a qual demonstra uma visão unificante do português europeu em

relação ao português brasileiro pra dizer que tem as mesmas línguas (linha 43). Esta

versão começa a ser ratificada por P que encadeia um turno iniciado por uma marca de

confirmação de que A2 encontrou a solução (linha 44), o marcador vocálico alongado a::h

outra forma para o conhecido a-ha! ou eureca! porém, é interrompido pelas falas de outros

alunos, alguns dos quais encadeiam duas outras versões para o objeto em discussão.

AA sugerem que pelo fato de Portugal ser muito pequeno há a necessidade de filiação/

acordo daquele país com o Brasil para fins de padronização da língua (linha 45), enquanto A

sugere uma outra forma de enunciar a segunda versão que reflete a língua comum como

esquema explicativo para a união da ABL e ACL na criação do vocábulo ortográfico

porque Portugal fala português (linha 46).

Os objetos-de-discurso são assim, entidades constituídas pelas formulações discursivas 

dos participantes da interação. É para o evento discursivo específico que são levantados,

delimitados, desenvolvidos e transformados os objetos-de-discurso que não lhe são pré-

existentes nem têm estrutura fixa, mas que emergem e se elaboram progressivamente na

dinâmica discursiva.
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6.4. NEGOCIAÇÕES CONTEXTUAIS DOS OBJETOS-DE-DISCURSO

Transcrição 11: Acentos Diferenciais | Aula de Português| Ortografia e Compreensão

Semântica|Revisão

1. P=
2
3
4
5

pronto/ então veja bem/ segundo... segundo... segundo essas normas... tá certo? esses
acentos (xxx) acentos chamam-se/chamam-se acentos diferenciais caíram... tá certo?
caíram/ então a única solução que você tem pra descobrir é pegando o dicionário/
olhando a sua frase/ olhando seu texto e percebendo/ será que eu vou lê esta palavra
aqui como bórra ou bôrra? (falas simultâneas de alunos)

6. A= bôrra
7. A¹= borra
8. A²= bôrra
9. A³= borra
10. P= bórra/ porque essa aqui é borra?
11. A= por causa (das palavras)
12. A1=  [porque vem
13. P= por causa das palavras derivadas]/ então o significado dessa palavra aqui é o quê?
14. A¹= ah por isso que no dicionário tem duas vezes [a palavra
15. A²= é borra de errar
16. P= de errar] /man-[man
17. A= char]
18. P= man-
19. AA= manchar!
20. P= ó borracha... / o que é que a borracha faz?
21. AA= apaga
22. P= apaga a mancha... borrar é o nome/
23. A= é erra
24. P= erra... isso
25. A= é o nome do verbo [que borra
26. P= é o nome do verbo]... e borrachudo?

A fala de P das linhas 1-5 reintroduz objetos-de-discurso previamente construídos é

o caso de essas normas , cuja referência é dada na construção de novo vocabulário

ortográfico (confira análise da transcrição 10); esses acentos não possuem um referente

delimitado, mas remetem a todos os exemplos elaborados por P e AA no curso das atividades

em análise (bôrra, João Pessoa, etc.).

Neste momento, normas e acentos são reapresentados com a finalidade de

demonstrar que somente através do uso do dicionário é que o aluno pode chegar a uma versão 

correta da localização e qualidade do acento na palavra cuja pronúncia é duvidosa. A

focalização do objeto dicionário não encaminha o evento a uma construção de
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conhecimentos enciclopédicos, mas a uma tentativa de construção do modus operandi no

contexto local utilizando conhecimentos procedimentais para a elaboração de objetos-de-

discurso.

Será que eu vou ler essa palavra aqui como [bórra] ou como [bôrra]? Mais uma vez

P apresenta o tópico já introduzido na linha 1 da transcrição 10 acerca da pronúncia do termo

borra. Esta pergunta tem por função fazer com que os alunos consultem no dicionário e

construam um conhecimento procedimental sobre a atividade em questão. Assim, a escolha

por uma ou outra pronúncia é também a escolha de qual explicação mais se adequa ao

contexto de uso. Obviamente, não é a mera consulta que define de uma vez por todas a

possível literalidade da palavra como tendo um conceito ou outro, mas são as negociações

localmente efetivadas que tornam os objeto-de-discurso em debate, verdadeiros objetos de

conhecimento publicamente construídos e distribuídos entre os participantes da interação

local.

Isto se torna mais evidente nos turnos de respostas dos alunos, os quais embora

tenham consultado o dicionário, não são capazes de chegar a um consenso quanto à

pronúncia da palavra (linhas 6-9). Dois motivos são apontados para esta falha:

1. esta palavra aqui , dita pela professora, está situada em um contexto aparentemente

bem definido e delimitado, sendo objeto de uma referência direta refere-se a uma

palavra escrita no quadro negro acompanhada de outras palavras, formando um bloco

(borra borrar borracha borrachudo). Assim, o fechamento ou abertura da vogal

O é definidos com base no contexto imediato em que borra relaciona-se tão somente 

com palavras com as quais mantém uma relação de similaridade.

2. esta palavra aqui para alguns alunos é tomada como referente ao que a professora de

fato enuncia (motivo 1) enquanto que para outros alunos esta e aqui são
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relativizados às condições contextuais mais amplas que já foram objeto de discussão

em aula (sendo as transcrições 8, 9 e 10 exemplares). Assim, nem esta tem como

referência direta à palavra que a professora aponta no quadro-negro, nem aqui tem

como referência direta à localização exata, no quadro-negro, do ponto em que a

palavra se encontra. 

A sobreposição de respostas diferentes se dá por uma razão simples: esta palavra

aqui como objeto-de-discurso relacionado ao motivo 1 é exatamente a versão já enunciada, e 

sua discussão ocorre através da relação de uma palavra escrita no quadro, inserida num bloco

de outras palavras que lhe são adjacentes, para a qual a professora quer uma pronúncia com

base estrita em sua localização. No entanto, a mesma palavra como objeto-de-discurso

relacionado ao motivo 2, está localizada no contexto mais amplo da aula no qual já foi alvo

de discussão, inclusive quanto a significações exóticas e, por isso, marcadas (o que ativa mais 

contundentemente a memória de A e A2). Isto faz com que esta palavra se torne um objeto

de referência difuso, não homogêneo, e embora se trate apenas de um grupo nominal, ativa

inúmeras significações. A palavra aqui ao invés de referir-se apenas a um ponto no quadro,

refere-se também ao uso de borra no contexto de aula. Aqui parece engatilhar muito mais

a inferência sobre a sala de aula, o contexto de uso do termo borra , a localização deste uso

na memória dos alunos, do que um mero endereço no quadro ou no dicionário.

No entanto, a opção borra (com O tônico aberto) é ratificada pela professora e

focalizada no restante da atividade, ao ser retomada por P (linha 10), que encadeia uma

pergunta por que essa palavra aqui é borra? , a qual se trata de um esquema explicativo do

referente contextual utilizado para se optar por este item e não o outro (bôrra).

Neste caso, a escolha por uma pronúncia define que o contexto a ser focalizado é o

endereço da palavra no quadro, em conjunto com as outras palavras que lhe são adjacentes
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(borrar  borracha  borrachudo), o que virtualmente elimina a possibilidade de apreciação da 

outra versão contextual que incluía as demais conceptualizações discutidas na aula.

Assim, o objeto-de-discurso é definido de forma a privilegiar uma versão com

referente bem definido  o que não significa que os alunos tenham sido forçados a escolhê-la,

mesmo que muito tenham optado por outra ratificada pelo discurso de P por corresponder a

objeto da agenda de aula previamente definida, a relação de borra com as demais palavras

que lhe são derivadas.

Tal contexto não é apenas validado segundo os propósitos da aula, como também

reforça o caráter institucional das ações do professor em sala de aula. Os alunos podem falar

sobre quase tudo, porém é P quem define, em função de planejamento prévio, mas também

em função de certas demandas locais do discurso, o que deve ser ou não focalizado.

Assim, o objeto-de-discurso caracterizado acima pelo motivo 2, apesar de ser

aparentemente produtivo é desfocado em função de sua pouca relação com o tema central da

aula. Além disso, aquela versão representa um parêntese na discussão que foi inserido pela

inserção de um turno de um aluno (Cf. Transcrição 8, linha 1) que, por um momento, foi

privilegiado por P mas que neste segundo momento é abandonado para que a agenda de aula

a construção de um conhecimento gramatical bastante específico possa ser retomada.

Deste modo, o turno de P (linha 10) não somente resolve o impasse da pronúncia da palavra

em questão, mas também dá continuidade a uma discussão que havia sido abandonada,

lembrando aos alunos da razão daquele termo em relação aos outros que lhe acompanham.

Definido o contexto 1 como o mais adequado, passa-se a investigar a relação da

palavra com as demais. A linha 11 é ilustrativa do fato de que borra só tem razão de estar

neste contexto por causa das palavras relacionadas a ela. O mesmo argumento é introduzido

na linha 12 e completado através do encadeamento de P (linha 13) que retoma a noção de

derivação anteriormente discutida, porém abandonada em virtude da digressão acerca de
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bôrra . Após negociação das questões contextuais, P e AA são agora capazes de promover a

conceptualização de borra através da consulta ao dicionário. Observe que o uso do dicionário

só tem razão de ser depois que os problemas contextuais e de referência são solucionados.

A conceptualização efetivada por A2 na linha 15 e pelo encadeamento de turnos e A e

P até chegar na linha 19 revela que esta operação só foi possível graças à verificação de qual

palavra consultada no dicionário fazia referência ao objeto-de-discurso em foco, no quadro de 

palavras derivadas borra, borrar, borracha, etc. Esta atividade contou com os seguinte passos:

1. definição de um contexto em que borra é lida com ô (fechado);

2. definição de um contexto em que borra é lida com O (aberto);

3. ratificação de 2 pela professora;

4. relação do objeto-de-discurso com as palavras que lhe são adjacentes (a questão da

derivação);

5. associação de uma das entradas encontradas no dicionário com o objeto localizado em 

um campo semântico semelhante.

A conceptualização se estende de forma a associar o item borra com as palavras borrar 

e borracha, de forma a deixar evidente que a escolha de borra ao invés de bôrra é devida à

agenda de aula da professora e que o contexto para a conceptualização é aquele mais

específico de um grupo de palavras escritas no quadro-negro. Isto fica claro na linha 20 ó

borracha, o que é que a borracha faz em que a professora introduz o termo que até então

não havia sido mencionado nesta rotina, para realçar sua função como instrumento de apagar

manchas, ou seja, apagar borras, para em seguida introduzir o item borrar (22 borrar é o

nome ; 25 é nome do verbo que borra ).

O que é construído até aqui refere-se a um conjunto de palavras com fortes ligações

semânticas entre si, assim como uma identidade morfológica que as põe em um único
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contexto. Essas ligações são descobertas pelos alunos à medida que a conversação avança e

são negociados os contextos de uso dos objetos-de-discurso postos em ação da aula.

6.5. OBJETOS-DE-DISCURSO E REFERENCIAÇÃO LOCAL

Transcrição 12: Borrachudo  | Aula de Português| Ortografia e Compreensão Semântica|Revisão

26. P= é o nome do verbo]... e borrachudo?
27. A= é:::h
28. A= é uma borracha [grande
29. A¹= é uma borracha grande?]
30. A²= é o pirralho que faz a borracha
31. A¹= borrachudo... borrachudo é / (falas simultâneas de alunos e professora)
32. A= tia...  tia...  tia...  eu achei no dicionário e tem duas vezes a mesma palavra
33. P=
34

calma...  calma...  calma/ agora não vamos pegar no dicionário/ daqui a pouco vocês vão 
pegar...  olha/

35. A= o chiclete é borrachudo
36. A= achei tia... achei tia
37. A¹= ô tia... ô tia...  por isso que tem duas vezes a mesma palavra no dicionário
38. P=  [tá certo
39. A1= que olhando] eu achei bem umas cinco vezes aí tem de significado diferente
40. P= diferente
41. AA= achei/ achei professora
42. A= tia achei (falas simultâneas de alunos)
43. P=
44
45
46

calma fui/ calma/ calma/ calma/ calma/ calma priscila... com licença com licença você
vai ter outra oportunidade... se controle ((lendo)) bor-ra-chu-do que/ (3s) borrachudo...
bem aqui em priscila diz o seguinte nome... comum... a vários... mosquitos...
hematófagos / peraí/ borrachudo aqui é nome de um mos[quito

47. AA= quito]
48. A1= tia ...  (agente) chupa-sangue
49. A= peraí ...  professora!
50. A= é o drácula
51. P=   eu vou pegar o teu camila/ olha esse daqui diz o seguinte ((lendo))
52. A= é o drácula
53. P= bor-ra-chu-do
54. A= achei
55. P= a mesma coisa/ deixa eu pegar o de camila/ calma calma calma /
56. A= achei
57. P= ah/ a mesma coisa/ alguém tem/ alguém tem conceito diferente?
58. A= eu! o meu tia
59. A= ei ...  tia ...  o meu ...  tia
60. P= calma! mas é a mesma coisa
61. A= sendo que/
62. P= ah! tia aloisia encontrou/ calma
63. A= bicho que chupa sangue/ a mesma do meu ...  tia
64. P= alguém só um momentinho/ com licença
65. A= carla ...  tia
66. P=
67

carla? o seu é diferente? que tem em seu dicionário algum conceito diferente da palavra
borrachudo que não seja inseto

68. A= eu
69. P= você
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70. A¹= já disse humberto ... oxe!
71. P=  [humberto/
72. A= chupador de sangue]
73. P= mas isso é um inseto ... humberto (falas simultâneas de alunos)
74. A¹= ficou de toca
75. A= tôca o que? me dá a toca

Borrachudo é a última palavra do bloco anterior e abre uma longa seqüência de

negociações e inferências sobre o sentido de objetos diversos. Ao invés de chamarmos o

termo objeto-de-discurso é preferível afirmar que ele engatilha um conjunto de tópicos que

vão se tornando objetos-de-discurso à medida que as focalizações saem de um item para

recair noutro. Deste modo, a atividade de aula transcorre como um grande mercado de

significações que são leiloadas, trocadas, abandonadas e retomadas a cada movimento de

focagem de um objeto-de-discurso e desfocagem de outros.

As versões construídas para borrachudo são borracha grande e agente que faz a

borracha . A primeira conceptualização (linha 28) é introduzida com base em uma

interpretação do sufixo -udo como aumentativo, por identificação com o uso de -udo em

palavras como cabeludo , ossudo , narigudo , etc. Esta versão é avaliada por outro aluno

(A1) que se utiliza da repetição do enunciado anterior seguido de entoação interrogativa

ascendente, o que indica uma demanda de reparo do enunciado produzido. Este tipo de

procedimento é comum nas ações de reparo, sendo amplamente usado por professores.

A segunda versão apresentada para o conceito (linha 30) ocorre a partir de uma

colocação inadequada do sufixo de profissão -eiro no item em questão. Esta colocação não

aparece expressa no enunciado, mas o seu produto é o pirralho que faz a borracha revela a

interpretação inadequada do sufixo -udo por -eiro . Mais uma vez A1 encadeia um turno

em seqüência à fala anterior (linha 31). A discordância, desta vez, não é efetivada por ação de 

avaliação ou reparo, mas pela tentativa de introdução de outra versão. Esta é produto da

consulta que aluno faz ao dicionário, como fica evidenciado nas linhas 37 e 39 em que A1

afirma ter encontrado várias significações diferentes para borrachudo sem, contudo,
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enunciá-las. A tentativa de apresentação de nova versão feita por A1 (linha 31) é

interrompida pelas vozes simultâneas da professora e de A que diz ter achado o significado

no dicionário. O fato de P não ter autorizado até aquele momento a consulta ao dicionário

(linhas 33 e 34) pode também ter sido a causa pela qual A1 não continuou o encadeamento

iniciado na linha 31.

Uma outra versão é antecipada por A (linha 35) que desta vez não se trata de uma

tentativa de definição do termo, mas utilização dele como adjetivo qualificador de chiclete.

Em outros termos, o que A parece inferir é que ao invés de se considerar a palavra como um

objeto determinado, talvez se devesse considerá-lo como um determinante, ou seja, uma

qualidade.

Dada a insistência dos alunos em definirem borrachudo segundo o dicionário, P faz

a leitura de uma definição pronta encontrada por uma aluna mosquitos hematófagos (linhas

45-46). A introdução de novo foco ao objeto produz, de fato, a passagem para um novo

objeto-de-discurso em que alunos e professora se concentram na recontextualização de

borrachudo como mosquito. Isto se reflete nas linhas seguintes em que os alunos retomam as

versões feitas anteriormente mediante o uso do dicionário para ratificar a escolha deste novo

objeto.

A1 que já havia discordado das versões propostas por A e A2 (linhas 28 e 30) e

tentado propor uma outra versão, sendo porém interrompido antes de concretizá-la, retoma-a

na expressão agente chupa-sangue (linha 48), conceito também encontrado por A3 que

reclama com a professora pelo fato de não ter podido enunciá-lo devido à antecipação de A1

(linha 49).

Interessante neste episódio é a reconceptualização proposta por A nas linhas 50 e 52,

segundo a qual mosquito hematófago (chupa-sangue) e borrachudo são projetados em

drácula (outro possível agente chupa-sangue) numa tentativa de dar novo foco ao objeto-de-
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discurso em desenvolvimento. Todas as demais tentativas de fazer referência a borrachudo

não são suficientes para desfazer a focalização de mosquito hematófago, noção que é

reiterada nas linhas 63 ( bicho que chupa sangue ) e 72 ( chupador de sangue ) segundo a

mesma noção de inseto apresentada por P (linha 73) e por isso, relacionada em identidade

com o objeto em foco. P incita AA a buscar novas versões com vistas à passagem para um

novo objeto-de-discurso, que é possivelmente parte da agenda de P e que ela deseja ver

negociado.

Este episódio demonstra o caráter contextualmente dependente dos objetos-de-

discurso que não remetem à mera verbalização de um objeto autônomo, apresentado como se

fosse externo ao discurso em desenvolvimento, nem são referentes definidos que podem ser

codificados lingüisticamente. Os objetos que constituem os tópicos do discurso são tratados e

manifestados pelos participantes a propósito dos quais constroem localmente o

conhecimento.

6.6. OBJETOS-DE-DISCURSO À AÇÃO DO CONHECIMENTO

Transcrição 13: Cheque Borrachudo | Aula de Português| Ortografia e Compreensão

Semântica|Revisão

76. P= com licença que aloísia está lendo um conceito ...  diga querida ... 
77. P1= redonda e inchada ... em forma de uma borracha cheia ((lendo))
78. AA= viu??
79. P= redonda [e inchada em forma
80. A= é o que eu já tinha falado]
81. P=
82

olha/ mas é que eu queria juntamente/ eu queria juntamente é::: ... é::: levantar essa
discussão ...  entendeu?

83. A= porque musquito hein tia?
84. P=
85

porque existe um mosquito chamado borrachudo que também pode ser é::: um objeto
revestido de borracha

86. A= no meu tem/
87. A= tia ... tia
88. A¹= pneu ... tia
891. A= o meu tem/...
90. P= tem outro/ uma vez eu recebi um cheque borrachudo
91. A= um cheque borrachudo?
92. P= é um cheque borrachudo/ o que quer dizer isso?
93. A= que não rasgava
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94. P= não
95. A= um cheque de muito dinheiro?
96. A¹= de pouco?
97. A²= cheque borrachudo é cheque em branco
98. A= um cheque de [muito dinheiro
99. P= a:::::h ...  muito pelo contrário]
100. AA= um cheque de pouco ...  de pouco
101. AA= de pouco ...  tia
102. P= pior/ pior ainda ...  pior
103. A= um cheque de um centavo em branco
104. A= pior
105. A= um centavo
106. A¹= um cheque [em branco
107. P= não!] isso era bom demais
108. A= um cheque de um centavo
109. P= levanta a mão
110. A= não recebeu o dinheiro do cheque
111. P= ah isso mesmo/ não descontei o cheque ... sabe porquê?/ [porque não tinha/
112. A= porque não tinha nenhum dinheiro
113. P=
114

não tinha fundos na conta]/ chama-se cheque bor-ra-chu-do ... porque é que é
borrachudo?

115. A= igualzinho ao de Humberto
116. A= porque é um cheque que
117. P= me empresta a borracha (falas simultâneas dos alunos))
118. P=
119

olha ...  olha o cheque borrachudo o que é que ele faz/ olha o cheque borrachudo o que 
é que ele faz (( professora atira a borracha na parede e ela volta))

120. A= póim póim
121. A¹= ixe ... pular
122. A²= vai-se embora
123. P= embora? será que vai embora?
124. A²= joga pra lá pr ocê vê ... joga pra lá prevê se num vai-se embora
125. P= olha ...  olha ...  olha só
126. P¹= bate e volta
127. A= é o brinquedo/[ bate e volta
128. P= ele vai e volta] (falas simultâneas dos alunos))
129. A= é um cheque falso/ um cheque falso (falas simultâneas dos alunos))
130. P=
131

depois você brinca com o borrachudo (xxx) calma ... olha a hora/ olha a hora/ vamos
lá (falas simultâneas dos alunos))

Um novo gatilho de inferências é disparado pelo uso do item borrachudo , de forma a

construir/ por em foco um novo objeto-de-discurso. A professora insiste em que novos

conceitos sejam encontrados pelos alunos para o termo em questão. Este enfoque promove

uma conceptualização totalmente diferente da que vinha sendo construída até então e tem a

ver com uma discussão que P supostamente quer promover, embora não tenha dado indícios

iniciais nesta direção.
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Um participante da aula, uma professora em papel de observadora, apresenta a noção

dicionarizada redonda e inchada em forma de uma borracha cheia (linha 77) a qual é

ratificada por P e enseja um gatilho que leva os alunos a elaborarem diversas acepções de

borrachudo . Esta acepção coloca em foco borrachudo como sendo a) redondo; b) inchado e

c) em forma de borracha. Segundo a fala de P (linhas 81 e 82) essa era a significação

pretendida por ela, ou seja, a discussão da forma e material, ao invés da mera discussão do

inseto, feita anteriormente.

Em referência ao enunciado de P, uma aluna toma a discussão como exclusivamente

voltada ao termo mosquito. Isto se dá porque essa discussão ocorreu de forma mais

demorada, daí a inferência da maior importância do conceito de hematófago feita por A. A

justificativa dada por P é que as duas discussões são importantes, embora ela venha a

priorizar a última. É importante notar que o relativo que utilizado por P na linha 84 não é

referência ao termo mosquito , mas ao item lexical borrachudo . Assim, no decorrer da

atividade os itens relativos à forma de borrachudo são comprimidos em um objeto revestido

de borracha (linhas 84 e 85).

Numa tentativa de expansão e mesmo de definição deste novo objeto A1 exemplifica

o conceito revestido de borracha através do item pneu , o qual apesar de poder ser incluído

na negociação local, é reparado por P e não aceito (linha 90 - tem outro ), justamente porque

a discussão que a professora possivelmente planejara começa a se desenvolver através da

conceptualização nas linhas 84 e 85. Assim, na linha 90 a professora corrige a introdução que 

A1 faz do item pneu utilizando outro exemplo que em sua opinião é mais apropriado para a

discussão em curso: uma vez eu recebi um cheque borrachudo .

Observe que, do ponto de vista dos encadeamentos dos tópicos e das ações em sala de

aula, A1 tem toda razão de supor que o exemplo pneu seja também apropriado, primeiro

porque P ratifica uma noção de borrachudo que evidencia sua forma (inchado, redondo, em
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forma de borracha); depois porque P reconceptualiza a noção apresentada como objeto

revestido de borracha . Estas duas ações são suficientes para ensejar um encadeamento de

A1, que ilustra a reconceptualização de P objeto revestido de borracha através do exemplo

pneu .

Entretanto, ao enunciar tem outro... cheque borrachudo (linha 90), P coloca cheque e 

pneu como exemplos de objetos revestidos de borracha. P o faz desconsiderando as

propriedades físicas de ambos os objetos, mas colocando em foco propriedades

praxeológicas, ou seja, em um nível de conceptualização cheque e pneu são objetos

completamente inidentificáveis entre si em vista de suas funções sócio-culturais,

propriedades físicas como tamanho e material de confecção, etc. Em outro nível, apesar de

permanecerem incompatíveis, cheque adquire uma das propriedades de pneu, devido ao

desvio de uma de suas funções e propriedades.

É fundamental relatar aqui que o empréstimo desta característica em nenhum

momento acontece no domínio físico nem em termos absolutamente concretos. A propriedade 

borrachudo aplicada a cheque só é possível em um domínio onde os objetos possam ser

integrados sem a consideração de seus traços puramente físicos. Assim, a projeção de

borrachudo em cheque só é possível em um espaço mental em que traços de cheque sejam

perdidos e outros sejam adquiridos, assim como o qualificador borrachudo perca

características e ganhe outras. 

O aluno A estranha a versão apresentada por P exatamente em virtude de uma

qualificação tão imprevisível para o termo cheque confrontada com o conhecimento prévio

que possui sobre o item (linha 91). Reconhecendo o estranhamento de A, P ratifica seu

enunciado anterior e sugere a focalização da significação apresentada como atividade a ser

desenvolvida em aula (linha 92). A primeira tentativa de conceptualização de A é exatamente

a de atribuir uma propriedade física da borracha ao papel do cheque: não rasgava (linha 93).
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Tal enunciado é um produto possível da projeção seletiva entre os dois domínios de cheque e

borracha. No entanto, não é este tipo de operação que resolve a questão posta por P e ela

mesma é ágil em rejeitar a versão de A através da interposição de uma partícula negativa

entre os dois turnos de A, que procede ao auto-reparo de seu turno.

Figura 16: Reconceptualização de Objeto-de-discurso

Desta vez A opta pelo produto de uma mescla entre os domínios anteriormente citados 

ao concluir que as características físicas do cheque só podem ser alteradas em um domínio

mental e que seus traços gerais permanecem intactos. Como um dos efeitos da borracha é a

expansão e inchaço termo já introduzido por P o aluno conclui que essa expansão opera

pneu cheque

pneu
borrachudo

+
cheque

_

cheque
borrachudo

+
borrachudo

_

propriedades:
1. redondo
2. borracha
3. grande
4. movimento

propriedades:
1. retangular
2. papel
3. pequeno
4. moeda

material: borracha
função: durabilidade/
flexibilidade
forma: arredondado

- borracha
+ elasticidade

- papel
- forma retangular
+ durabilidade
+ flexibilidade
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um aumento no valor do cheque, já que não pode aumentar o próprio tamanho do cheque

(justamente porque propriedades físicas, como a possibilidade de rasgar-se, não foram

alteradas). Esta operação apresenta altíssima complexidade cognitiva, que esboçamos no

esquema abaixo:

Esquema 10: Complexidade cognitiva na elaboração de objetos-de-discurso

Ao se tornar borrachudo o cheque:

1. Pode ser rasgado

SIM NÃO

Então pode se expandir no valor

(propriedade elástica da borracha se atualiza na 

função do cheque)

Então pode se expandir no tamanho

(propriedade elástica da borracha se atualiza na 

forma do cheque)

2. É um cheque de muito dinheiro

À operação mental feita por A (linha 95) se encadeiam duas outras versões para

cheque borrachudo : pouco dinheiro (linha 96) e cheque em branco (linha 97). A primeira

delas, assim como a anterior um cheque de muito dinheiro , é enunciada em forma de

pergunta e só a confirmação/ ratificação feita pela professora seria capaz de focalizá-la na

discussão. Já se segunda versão, ao contrário, trata-se de uma afirmação ou asserção e em si

constitui o próprio foco. 

Na linha 98, A continua reafirmando a versão que pôs em foco na linha 95, a despeito

de posições diferentes de seus colegas (linhas 100, 101), e somente a abandona quando a

correção de P é iniciada na linha 99 um marcador de desapontamento (a::h alongado em

entoação descendente) seguido por uma sugestão de resposta muito pelo contrário . É esta

ultima fala de P que encoraja os demais alunos a focalizarem a versão de A1 (linha 96) em

que afirma ser um cheque de pouco dinheiro, ou seja, o contrário da versão sustentada por A

(linhas 95, 98).
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Esta versão também sai de foco quando P (linha 102) enuncia que se trata de algo pior 

do que um cheque de pouco valor. Isto produz tanto a volta à cena da versão de A2 (linha 97) 

a respeito de cheque em branco, quanto uma nova versão de cheque de um centavo em

branco (linha 103), além de outra versão de cheque de um centavo (linhas 105, 108). Estas

versões permanecem pouco tempo em foco já que são corrigidas enfaticamente por P (linha

107) através da inserção da partícula negativa além da avaliação da qualidade da resposta de

A2 na linha 106, quanto a borrachudo ser um cheque em branco, pelo uso da expressão isso

era bom demais (linha 107).

Quase imediatamente a esta enunciação, outra possibilidade de conceptualização

surge com A (linha 110) não recebeu o dinheiro do cheque ao que P ratifica de pronto e

apresenta como novo foco as razões pelas quais não recebeu o dinheiro. A resposta óbvia é

imediatamente fornecida por A (linha 112) e ratificada por P (linha 113) que promove a

reconceptualização do enunciado não recebeu o dinheiro do cheque para não tinha fundos .

Assim, chega-se ao que P considera uma versão final de cheque borrachudo.

Entretanto, como não ficou clara a razão de se usar o termo borrachudo para referir-

se ao cheque, ainda mais quando foram enfatizadas propriedades formais e materiais, P

utiliza uma borracha, com as características enunciadas anteriormente para que os alunos

visualizem as propriedades de um cheque borrachudo como idênticas às propriedades de uma

borracha (117-119). A partir desta ilustração, os alunos são capazes de contextualizar os

movimentos traçados pela borracha como correspondentes às propriedades de um cheque

borrachudo, quais sejam, o efeito sonoro (póim, póim, linha 120), a ação de pular (linha 121), 

e a ação de ir embora (linha 122).

Naturalmente é a terceira opção que será focalizada por P, justamente porque é a mais 

aproximada da idéia de um cheque borrachudo, e porque P pretende uma exatidão quanto a

atividade descrita pela borracha, que não consiste apenas em ir embora, como contextualizou
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A2 (linha 122). Apesar do reparo, A2 insiste em que a atividade descrita seja a de ir embora,

já que o exemplo só dá margem a esta. Mais uma vez, P procede à exemplificação (linha 125) 

e desta vez surge uma nova opção de contextualização ação e reação ( bate e volta , linha

126).

Deste modo cheque borrachudo comprime no nível lexical uma complexa operação

de integração conceptual em que os objetos-de-discurso são focalizados a partir do

acionamento de espaços mentais responsáveis pela construção de categorias e

conceptualizações que, por sua vez, operam no nível discursivo sendo aceitas ou refutadas,

feitas objetos de concordância ou de discordância, focalizadas e desfocadas, enfim,

negociadas segundo as expectativas dos falantes e as necessidades locais do contexto, de

forma que das muitas versões discutidas, uma rede conceptual seja formada e o conhecimento

seja conjuntamente construído.

Toda a análise feita nos três últimos capítulos mostra como as estratégias da maioria

dos professores analisados são sempre as de envolver os alunos em uma atividade em que

eles possam construir algum conhecimento. Os dados observados demonstram que os

professores parecem ter em mente que o melhor resultado da aula é sempre aquele que surge

quando se parte do que o aluno já conhece. Eles sempre procuram agir desse modo,

instigando o aluno a dizer mais coisas, a questionar espontaneamente, a produzir novos

temas. Assim, são levados pelos caminhos da reformulação, da correção, da revisão, da

analogia, da associação, da reutilização, da reconceptualização etc. Neste processo, porém,

nota-se uma imensa perda do rumo da aula e um grande desvio dos tópicos existentes em uma 

agenda prévia.

Apesar de nossas análises centrarem-se no processo de construção do conhecimento, e 

procurarmos perceber como as atividades colaborativas de negociação de categorias, modos

de interagir e objetos-de-discurso são relevantes para o sucesso deste processo, não há como
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negar que uma certa sistematização e organização do desenvolvimento da aula são

necessárias para que a construção seja efetivada. A desconsideração de que um tema de aula

precisa ser desenvolvido, através de planejamento prévio, além de negociações locais, pode

levar a uma situação de desfocagem dos objetivos da aula, produzindo uma série de

discussões desconectadas entre si, em que os alunos impõem uma agenda paralela àquela que

o professor deveria cumprir, e este cede aos questionamentos e provocações surgidos através

de diálogos mal dirigidos, institucionalmente descontextualizados, sem propósitos funcionais.

Tal situação, interacionalmente produtiva em contextos espontâneos, opera uma

remodelagem do contexto institucional escolar que é pouco adequada ao processo de

aprendizagem do aluno, já que enquanto alguns dialogam com mais freqüência com o

professor, outros simplesmente recebem uma carga informativa improdutiva, dada a

variedade de assuntos discutidos na aula. O fluxo da aula que é dinâmico, instável, local,

embora sofra coerções do contexto institucional, passa então a ser caótico, desorganizado e

inapreensível para a maioria dos participantes.

Não há razão em pensar que a interação não possa se dar em situações de intensa

sistematização e organização. Não é muito produtivo inclusive para fins didático-pedagógicos

fazer de um ambiente institucional, como a aula, um lugar de intensa espontaneidade. A

construção do conhecimento é um processo que ocorre na coordenação das ações dos

indivíduos agindo em conjunto, e coordenação pressupõe um funcionamento articulado

dentro de uma atividade ordenada. Assim, a aula deve privilegiar o conhecimento do aluno,

mas deve também encaminhá-lo para as formas do saber que constituem não apenas

instrumento de sociabilização, mas modos de apreensão sistemática da realidade sócio-

política, histórica, econômica, lingüística, etc. para fins de sobrevivência e evolução cultural

da espécie em um meio de alta competitividade.
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CONCLUSÃO

A complexidade da investigação sobre a construção do conhecimento deve-se à

variedade de acepções atribuídas ao processo de conhecer ao longo dos séculos pelas diversas

correntes teóricas e áreas do saber, desde a filosofia, matemática e lógica até as neurociências, 

as ciências cognitivas e a lingüística. Parte do interesse pelo conhecimento como objeto de

estudo advém, na atualidade, da dúvida que tem se levantado nos campos em referência

quanto ao saber constituir um processo de apreensão interna de uma realidade externa.

A indagação, presente na agenda da maioria das ciências sociais e humanas, de que a

vida é um constante processo de conhecimento tem posto em xeque a obscurecida concepção

do saber como uma representação fiel de um mundo preexistente em relação às experiências

sociais dos indivíduos, bem como a noção de conhecimento como o mero processamento de

informações que nos chegam através dos sentidos.

Tal indagação exige que assumamos uma postura sócio-cognitiva na nossa forma de

conhecer e em nossa investigação acerca da natureza do conhecimento. Isto quer dizer que a

explicação das formas de produção de sentido depende da relação interativa entre os

indivíduos sociais que se apóiam no contexto intersubjetivamente construído. Assim, partimos

neste trabalho de uma postura sócio-interacionista e vimos como toda atividade de ensino se

dá num processo tentativo de interagir com o aluno e assim construir coletivamente o

conhecimento.

Uma abordagem social da cognição, tal qual tem sido defendida aqui, produz

repercussões profundas e incontornáveis na compreensão não só do que é conhecimento,

segundo a perspectiva inicial das ciências acima citadas, como na própria concepção do papel
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da linguagem na construção deste conhecimento, nas noções de interação, contexto e discurso, 

além da atividade de categorização cognitiva. 

Na tentativa de deslocar uma concepção mentalista para outra sócio-construcionista,

propusemos algumas reflexões acerca do conhecimento, sua organização e sua forma de

construção. Assim, o conhecimento passa a ser percebido como socialmente construído ao

invés de apreendido de forma individual pelo armazenamento de informações na mente de um 

sujeito. Assume, portanto, como característica essencial, a natureza conjunta de sua

construção, que é situada contextualmente e publicamente disponível. Esta natureza introduz a 

construção de objetos-de-discurso e as atividades de conceptualização, como elementos

dinâmicos, provisionais e negociáveis pelo conjunto de participantes engajados no processo

de conhecer. 

O conhecimento, assim concebido, relaciona-se estreitamente a um conjunto de

práticas sociais que possibilitam a nossa inserção no contexto sócio-histórico e cultural, bem

como nas atividades de interação intersubjetiva, com a finalidade de atuar no mundo em que

vivemos e modificá-lo para atender as nossas contingências, ou de nos adequarmos aos

contextos existentes. Neste sentido, conceitos correlacionados ao ato de conhecer, como

inteligência, sabedoria e competência passam a ser vistos sob múltiplos ângulos, cada um

relacionado a uma finalidade específica na construção das habilidades gerais, compartilhadas

pelos membros da sociedade. 

A noção de linguagem também se desloca de uma concepção puramente cognitivista

como atividade mental , reforçada no ideal especular de conhecimento que se afirma mais

claramente na asserção de que conhecer é representar-se adequadamente dentro e fora de

nossa mente para uma concepção sócio-cognitivista de atividade colaborativa, coordenada

no curso das ações sociais e individuais dos falantes e constitutiva do ser humano.
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Neste trabalho, procuramos demonstrar como o uso da linguagem em sala de aula,

para fins de construção do conhecimento, é um produto da coordenação das competências

individuais e sociais dos falantes, reafirmando a posição de atividade conjunta colaborativa, e

como este uso é delimitado por um contexto localmente situado, produzido no curso das

atividades lingüísticas. Além disso, a integração da linguagem com outros canais de

significação, numa abordagem de múltiplas semioses, é mais produtiva no tratamento de

como os falantes negociam as formas de apreensão da realidade do que uma visão de língua

apoiada na idéia de mediação de um mundo objetivo.

Esta noção de linguagem implica uma concepção de discurso não pautada na metáfora

de mapeamento entre a língua e os objetos de uma realidade tomada objetivamente, mas

formulada como uma atividade finalística, praxeológica. Neste sentido, a língua deixa de ser

um meio transparente que codifica um pensamento realizado sobre objetos pré-existentes,

estáveis, imutáveis, que esperam ser descobertos e passa a considerar o discurso como

instaurador de sua própria realidade. Assim, o discurso como um nível de integração

conceptual opera a construção do conhecimento.

A atividade de categorização, em decorrência do papel da linguagem nas atividades

sócio-cognitivas, abandona de uma vez por todas a preocupação com a apreensão

representacionista da realidade e as categorias, nossas versões do mundo, passam a constituir

e serem o constituídas pelo conhecimento como formas palpáveis, manipuláveis, que

utilizamos para lidar com a fluidez da realidade existente no mundo. Fazemos isto, através de

atividades colaborativas que nos permitem intercambiar e distribuir o conhecimento, agora

negociável e não definido de uma vez por todas. 

Decorre desta reflexão que as categorias e os conceitos, como as formas mais básicas

de organizarmos o conhecimento sobre algo, são itens priorizados nos diversos sistemas de

ensino, e em geral, organizados em grades curriculares contextualmente determinadas pela
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situação sócio-histórica de uma dada comunidade. Dessa forma, o conhecimento

publicamente veiculado na escola não é mais que uma das muitas versões públicas do mundo,

autorizada institucionalmente e aceita pelos membros da sociedade para ser oficial e vigorar

como se fosse a única verdade/realidade existente e aceitável.

A interação social adota uma natureza constitutiva das atividades humanas, exercendo

um papel central na construção e reconstrução categorial, de objetos-de-discurso e de

conhecimento, como uma forma de negociação para que se façam aceitas na escola, e nas

diversas esferas públicas, as diferentes versões de mundo trazidas por professores e alunos, de 

modo a construir categorias inclusivas, ou seja, aquelas que são suficientemente amplas para

englobar o conhecimento como um bem público e não como propriedade de domínio

individual.

A cognição social também assume seu papel de forma a distribuir estas versões entre

os sujeitos cognitivos para que, respeitadas as diferenças, os indivíduos possam negociar, de

modo situado, o olhar com que devem observar os fatos no mundo e eventualmente pensar

sobre o mundo e agir nele. A nova natureza da atividade interacional contrasta fortemente

com o valor periférico que lhe é atribuído pelas ciências cognitivas no processamento

mental/individual do conhecimento.

É somente quando a interação entre os sujeitos tem lugar no contexto publicamente

situado, numa situação mais ampla do que o isolamento cognitivo, que o conhecimento pode

ser manipulado, modificado, negociado, estruturado, e distribuído pelas ações dos indivíduos

que se coordenam entre si produzindo uma atividade conjunta. A noção de contexto adota,

portanto, uma perspectiva dinâmica, englobando o co-texto, como lugar de negociação das

atividades linguageiras , da categorização e da construção do conhecimento, não mais

podendo ser definido como um conjunto estático de variáveis delimitadas na relação espaço-

tempo.



239

Fechamos, portanto, esta investigação referindo-nos à possibilidade do conhecer como

algo intrinsecamente marcado por um tipo de dialogismo, aquele cuja exigência de

compartilhamento é tão imprescindível que sem ela, corremos os riscos de criar uma realidade

independente de nossas ações sociais sobre o mundo e sobre outros indivíduos. O

conhecimento deixa de ser visto como o produto de mentes individuais que se transfere para

outras mentes através da linguagem e passa a ser conhecido como ação: o conhecer que

corresponde à negociação situada, contextualmente delimitada, dos recursos postos em uso na

categorização dos objetos da realidade . Como mesmo nos afirma Maturana & Varela, o

conhecimento do conhecimento nos obriga. Obriga-nos a assumir uma atitude de permanente

vigília contra a tentação da certeza, a reconhecer que nossas certezas não são provas da

verdade, como se o mundo que cada um vê fosse o mundo e não um mundo que construímos

conjuntamente com os outros (1984, 2003, p. 267).
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ANEXO A - Normas para a Transcrição

EXEMPLO SINAL DESCRIÇÃO

(falas simultâneas de professora e
alunos)

(falas simultâneas) falas simultâneas não compreendidas

A1= [um por cento
A2 = um por cento]

[ sobreposição de vozes

A1 = eu acho [que é
A2 = [que vergonha]
A1 = porque ] joão pessoa é o nome
do cara

[ ] sobreposição localizada

o meu dicionário tá dizendo que
borra e::::h / e:::h (3)

(número) pausas e silêncios longos em
segundos

(xxx) porque chico Dantas chegou (xxx) trecho incompreensível

porque joão pessoa (namorava) a
mulher de joão Dantas

 (suposição) dúvidas ou suposições quanto ao
trecho transcrito

uma parte vale quanto? [vale/ / truncamentos bruscos ou interrupções 
bruscas na fala

conserva-se as carnes mergulhando
numa mistura de água e sal...

trecho transcrito de leitura

manCHAR! maiúsculas ênfase na sílaba ou acento forte

cria:::nças:: co:::m li-cen::ça/ todas
ao me::smo te:::mpo...

:: alongamento de vogal e consoantes
nasais ou s e r maior número de (:),
maior alongamento

((lendo)) aquecer e resfriar ((comentários)) comentários do analista

a palavra a-de-si-vo sugere o que? si-la-ba-ção silabação

é borra de errar/man-manchar re-repetições reduplicação da letra ou sílaba

(...) ninguém sabe de algum
cuidado?

(...) ou /.../ indicação de transcrição parcial ou de
eliminação de trechos

aqui... nós encontramos o inteiro ... ... qualquer pausa

ué:: ... lavar   e casos especiais de entoação
ascendente e descendente

o que mais gente?
presta atenção!

?  e  ! perguntas e subidas rápidas e
surpresas, comandos, e ordens
bruscas, respectivamente.

PA-gina DU-ZEN-tos e cin-QÜEN-
ta e OI-to/ FA-ZER

maiúsculas
silabadas

staccato
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