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1 Introdução

O par dialógico pergunta/resposta é um dos organizadores da interação, constituindo-se
de extrema importância na interação em sala de aula, haja vista sua utilização na condução do
ensino e aprendizagem, em abordagens predominantemente orais. Nessa direção, esse par é
utilizado para gerenciar a interação, sendo o meio para a construção do conhecimento científico,
provavelmente, mais identificado em diferentes níveis de ensino.

Estudos na perspectiva da Análise da Conversação, entre estes os de Sacks, Schegloff e
Jefferson ([1974] 2003); Silva (2006); Fávero; Andrade e Aquino (2006); além da pesquisa de
Araujo (2003), no campo da Linguística Aplicada, trouxeram valiosas contribuições para que
pudéssemos refletir acerca desse par adjacente, especificamente em interações voltadas para o
ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa.

Assim sendo, neste trabalho investigamos as funções das perguntas e respostas em sala
de aula, em uma perspectiva alinhada com os estudos interacionais, principalmente os que se
situam no âmbito da Análise da Conversação, cujas preocupações centrais partem das
observações de ocorrências na dinâmica estabelecida face a face.

Desse modo, estabelecemos como objetivo geral investigar o processo de organização da
interação em sala de aula, a partir da visão do cotidiano desse contexto.  Especificamente,
propomo-nos a identificar, descrever, analisar e interpretar as ocorrências de pares adjacentes, na
materialização de perguntas e respostas, identificando as funções destas no discurso de sala de
aula.

Para a consecução desses objetivos, baseamo-nos teoricamente nos postulados da Análise
da Conversação, ancorados, principalmente, no estudo pioneiro de Sacks, Schegloff e Jefferson
([1974] 2003), além da pesquisa de Marcuschi ([1986] 2007a), da proposta de Kerbrat-
Orecchioni (2006), dentre outros autores.

Metodologicamente, orientamo-nos pela pesquisa etnográfica, estabelecendo o contato
direto com a situação investigada, com o local e com as pessoas, sem pretensão de mudar o
ambiente ou as ações dos participantes, na medida em que os dados foram sendo reconstruídos.
Seguimos, para tanto, a visão André (2010, p. 27), para quem “[...] a etnografia é um esquema de
pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar a cultura e a sociedade”. Sendo assim,
nesta pesquisa, inserimo-nos no espaço da sala de aula, constituída por uma professora de Língua
Portuguesa e uma turma de alunos do Ensino Fundamental que se dispuseram a colaborar com o
presente estudo.
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Os dados que compuseram o corpus foram gerados por gravações em áudio, logo após
um período de observação e adaptação no espaço pesquisado; em seguida, as gravações foram
transformadas em transcrições que foram posteriormente analisadas. Além disso, as anotações de
campo permitiram-nos realizar descrições detalhadas sobre o contexto escolar (a escola, a sala de
aula, os professores e os alunos observados). Elaboramos as transcrições a partir da orientação do
sistema adotado pelos Estudos da Norma Linguística Urbana Culta de São Paulo (NURC, 2011).

O presente trabalho terá, portanto, as seguintes seções, após esta introdução: bases
teóricas seção que discutirá os pressupostos que sustentam  esta investigação, dividida em noção
de par adjacente, o par adjacente em sala de aula, o par adjacente pergunta-resposta em sala de
aula, análise dos dados e considerações finais.

1.1 Bases teóricas

Esta seção trata dos fundamentos teóricos que embasam essa discussão. Partimos da
questão explicitada pela literatura sobre conversação, noção que implica a realização interacional
face a face, quando dois ou mais falantes alocam turnos. Conforme definem Sacks, Schegloff e
Jefferson ([1974] 2003, p. 14), “a conversa é um veículo para interação entre partes com
quaisquer identidades potenciais e com qualquer grau de familiaridade potencial”.

1.1.1 Noção de par adjacente

Na conversação, exige-se que haja, no mínimo, duas pessoas se alternando mutuamente
durante a troca. Nesse sentido, Marcuschi ([1986]2007a) menciona que as pessoas envolvidas
num ato comunicativo devem compartilhar conhecimentos comuns, tais como: a aptidão
linguística, o envolvimento cultural e o domínio de situações sociais. Também, Hilgert (2002)
afirma que a conversação é uma atividade social, de natureza linguística, construída por
interlocutores que se revezam, alternadamente, nos papeis de falante e ouvinte durante a
interação.

Considerado como um conjunto de técnicas de alocução, utilizado para selecionar o
falante seguinte, os pares adjacentes são tidos como unidades mínimas dialógicas, no sentido
definido por Sacks, Schegloff e Jefferson ([1974] 2003), sendo unidades sequenciais ou partes de
pares que compartilham a seleção do próximo falante. Desse modo, pergunta-resposta, saudação-
saudação, convite-aceitação/recusa são exemplos de pares adjacentes que ocorrem em diversas
interações, desde as mais espontâneas até as mais formais.

Conforme menciona Schegloff (2007, p. 13), cada par pode ser:

a) Composto por dois turnos adjacentes
b) Produzido por falantes diferentes
c) Adjacentemente alocado um antes do outro
d) As partes são relativamente ordenadas
e)         Nem toda segunda parte pode seguir corretamente a primeira.
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Em suas funções, as regras explicitadas são flexíveis e variáveis, podendo ser exploradas
como recursos para a construção de uma sequência.

Ao abordar essa temática, Marcuschi (2007a, p. 35) define par adjacente como “uma
sequência de dois turnos que coocorrem e servem para a organização local da conversação”, nos
quais ele inclui também a ordem-execução, o convite-aceitação/recusa, o cumprimento-
cumprimento.

Seedhouse (2004) considera o par adjacente como a manifestação mais comum e
prevalecente de conceito ligado às ações dentro de uma sequência de ação. Ele menciona que “os
pares adjacentes são expressões emparelhadas sobre a produção da primeira parte de par (por
exemplo, pergunta) em que a segunda parte do par (resposta) torna-se condicionalmente
relevante” (Seedhouse, 2004, p. 17). Desse modo, percebemos que a resposta deve ser produzida,
pois a sua ausência pode mudar o curso da conversação, ou mesmo finalizá-la. Nessa direção, o
pesquisador deixa claro que o par adjacente e a tomada de turno são tipos diferentes de
organização interacional, no entanto eles se ajustam de forma recíproca para providenciar
questões normativas que permitam alterações. Além disso, o conceito de par adjacente não requer
que a segunda parte seja sempre providenciada pela primeira parte, mas que se apresente como
um modelo normativo de referência que fornece uma moldura para entender as ações com
responsabilidade.

Fávero, Andrade e Aquino (2012, p. 53) classificam o par adjacente como sendo um
elemento básico para a interação, uma vez que “é difícil encontrar uma conversação sem nenhum
tipo de par, de tal modo que se pode indicar ser o par dialógico uma das unidades para estudo do
texto conversacional”. Compreendemos, assim, que uma sequência formada por um par
adjacente, na troca entre um turno e outro, organiza a interação em quaisquer espaço de interação
social.

Também Silva (2006, p. 262) faz referências ao par adjacente, a partir das considerações
de Schegloff (1972), salientando que “trata-se de uma unidade dialógica mínima, que abrange
uma produção conversacional sequenciada entre dois ou mais falantes, em que um deles produz
uma primeira parte [...] e ou outro uma segunda parte [...] condicionada pela primeira”.

Nas palavras de Marcuschi (2007c, p. 99), “um par adjacente consiste em duas ações
praticadas uma por cada falante sendo a primeira uma ação relevante que condiciona outra ação
complementar notável como reação correspondente”(grifos do autor). Assim, se a noção de par
adjacente foi desenvolvida para identificar ações coordenadas do tipo pergunta-resposta, pedido-
execução, elogio-resposta, entre outras, ela não se restringe, apenas a estas. Conforme o autor,
quando um falante se pronuncia sobre um dado tópico, espera-se que o outro tome partido ou
reaja na mesma direção, seja concordando, seja discordando, seja acrescentando algo novo. Desse
modo, qualquer sequência de turnos relacionados relevantemente um ao outro seria um par
adjacente.

Conforme enfatiza Marcuschi (2007c, p. 100), “o par adjacente é um tipo especial e
básico de mecanismo de sequências de ações. A partir dele estabelece-se a noção de relevância
condicional, ou seja, uma ação primeira condiciona uma ação segunda de um tipo
correspondente”. Geralmente, a negociação que ocorre entre os falantes na interação verbal se
manifesta como processo de condução e organização de relações de relevância. O autor esclarece,
ainda, que a relevância de uma primeira parte de um par sobre a outra pode não ocorrer
imediatamente, em sequência, por diversas razões, entre elas, uma incompreensão ou um mal-
entendido, o desejo de mudar o tópico bruscamente ou obter um esclarecimento intermediário.
Desse modo, temos o que o autor chama de par inserido, que serve para ampliar a troca para três
turnos, a qual consiste em um conjunto de pares concatenados numa única sequência com
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relevância intrínseca imediata. Porém, não ocorrendo essa relevância, configura-se o que o autor
chama de sequência paralela (ou digressiva).

1.1.2 O par adjacente pergunta-resposta em sala de aula

O par pergunta-resposta tem sido foco de pesquisas, tanto no âmbito da conversação
informal, quanto da interação em sala de aula.

Como mencionam Fávero, Andrade e Aquino (2006, p. 134), perguntas e respostas
apresentam características básicas que estruturam o “par dialógico P-R: P R (S), em que P é a
primeira parte proferida por um falante, R é a segunda parte produzida pelo interlocutor, contígua
à primeira (S é um segmento opcional que pode seguir a R como reação a esta última)”. Isso
significa que, tendo um falante proferido a primeira parte do par (pergunta), outro falante deve
completá-la em seguida com a segunda (resposta). Assim sendo, a pergunta pode se apresentar
em enunciados diferentes, de forma que a compreensão do enunciado vai determinar “a sua
atualização num contexto particular em que as marcas lexicais, a entonação, a forma sintática, em
geral, se apresentam como características funcionais” (FÁVERO; ANDRADE; AQUINO, 2006,
p. 135). As autoras revelam que a entoação ascendente é uma marca de reconhecimento da
pergunta, mas algumas podem ser realizadas com entoação descendente, como os atos de fala
indiretos.

Na discussão acerca do par adjacente, Sacks, Schegloff e Jefferson ([1974] 2003)
explicitam que, a pergunta em sua função de primeira parte de uma unidade sequencial serve para
dar continuidade ao turno seguinte, ou seja, a ação de perguntar requer uma reação, a ação de
responder. De igual modo, Seedhouse (2004) deixa claro que o par adjacente não é apenas um
modelo de ação para a interpretação, ele vai além de qualquer ação primária na interação. Esse
autor, assim, refere-se ao par adjacente como sendo “um modelo que cria uma expectativa
normativa para uma próxima ação e um modelo para interpretá-lo” (SEEDHOUSE, 2004, p. 21).
Inferimos, nessa direção, que a ação de responder é uma forma de interpretar a ação de perguntar,
estabelecendo-se uma ação e um modelo de interpretação para ações subsequentes.
Compreendemos, nesse aspecto, que a organização das sequências torna-se um mecanismo pelo
qual os interactantes são capazes de interagir, compreender e interpretar suas ações e a dos
outros.

No estudo sobre as perguntas e respostas, Silva (2006) considera que a função da
sequência pergunta-resposta (P-R) não é somente coordenar os turnos, indo mais além quando se
refere ao sentido de apresentar propósitos e funções específicas. O par pergunta-resposta, no dizer
do autor, coordena as falas dos interactantes através da obrigatoriedade que se estabelece entre
eles, no sentido de cooperar uns com os outros. Além disso, esse par “pode apresentar variados
propósitos na conversação: servir como abertura de uma conversação; iniciar, manter ou mudar o
tópico; fechar a conversação” (SILVA, 2006, p. 263). Assim, em sala de aula, o par pergunta-
resposta, “além de ser significativo para o desenvolvimento do tema trabalhado, representa uma
estratégia eficaz na interação entre professor e alunos” (SILVA, 2006, p. 272), uma vez que a
pergunta do professor exige uma resposta do aluno. Nesse sentido, reconhecemos que a sequência
pergunta-resposta serve como articuladora do processo de interação, além de contribuir para a
construção do conhecimento em sala de aula.

Para uma análise da interação em conversação face a face, Kerbrat-Orecchioni (2006)
propôs um modelo de troca iniciada por pergunta-resposta-avaliação. Nesse caso, a troca é
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iniciada por uma pergunta em que a resposta voluntariamente é seguida por uma intervenção
(avaliação), que tem como função avaliar a resposta. Outros autores, como Sinclair e Coultard
(1992), Silva (2002), Matêncio (2001) e Marcuschi (2005), utilizaram esse modelo para analisar a
interação em sala de aula.  A proposta de Sinclair e Coultard (1992) faz referências às trocas
livres, as quais têm uma estrutura ternária – iniciação-resposta-feedback1 –, cuja função é
informar, ordenar, solicitar ou verificar as atividades didáticas em sala de aula.

Do ponto de vista de Richards e Lockharts (apud ARAÚJO, 2003, p. 42), em sala de
aula, as perguntas constituem técnicas de ensino das mais comuns utilizadas pelos professores.
Nesse sentido, elas ocorrem para cumprir os seguintes objetivos:

a) estimular e manter o interesse do aluno;
b) encorajar os alunos a pensarem e focalizarem a atenção no conteúdo da lição;
c) oferecer oportunidade para que o professor esclareça o que o aluno falou;
d) permitir que o professor elicie estruturas particulares ou itens do vocabulário;
e) ajudar o professor a detectar a compreensão do aluno;
f) motivar a participação do aluno na aula.

Nesse mesmo prisma, Silva (2006) esclarece que na sala de aula é comum o professor
ou os alunos formularem perguntas com o objetivo de pedir informação sobre algo que não
compreenderam no transcurso da interação. Assim, as perguntas são formuladas na expectaiva
de obtenção de uma informação desejada, podendo implicar um modo de interagir, mas também
uma opção metodológica de explicitação de um determinado conteúdo de uma disciplina
específica. Nessa direção, é conhecimento dado que o professor formula perguntas com pedido
de informação, na maioria das vezes, como estratégia para levar seus alunos a participarem da
interação.

Nesse aspecto, conforme assegura Mehan (1979), há diferenças significativas entre
algumas das perguntas feitas aos alunos pelos professores em sala de aula e fora dela. O autor
apresenta dois exemplos que caracterizam essa distinção:

1: 1 Falante A: Que horas são, Denise?
2 Falante B: 2:30
3 Falante A: obrigado, Denise (MEHAN, 1979, p. 285)2.

No exemplo 1, o primeiro falante solicita a outra pessoa uma informação que a segunda
parte presumidamente conhece. O falante B fornece a informação e o falante A agradece,
reconhecendo-a. Trata-se, pois, de uma informação necessária a um dos pares que, nesse caso
específico, provavelmente não sabia a hora certa naquele momento.

2:1 Falante A: Que horas são, Denise?
2 Falante B: 2:30
3 Falante A: muito bom,  Denise (MEHAN, 1979, p. 285)3.

1 Os termos “iniciação” e “feedback” utilizados pelos autores designam, respectivamente, a  pergunta e  a avaliação.

2 1 The Speaker 1: What time is it, Denise?
2 Speaker B: 2:30
3 The Speaker: Thank you, Denise
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No exemplo 2, a diferença é encontrada na resposta do primeiro falante com relação à
informação fornecida. O terceiro componente não parece fazer o mesmo “trabalho”
conversacional como no primeiro exemplo. O turno da fala “muito bom, Denise” (em 1) é
compreendido muito mais como uma avaliação a uma resposta prévia do que como um
“reconhecimento” desta.

A contribuição de Mehan (1979) estabelece que a organização de perguntas de
informações conhecidas pelo falante responsável pela formulação se baseia na sequência de uma
estrutura típica de três partes formadas pela composição dos chamados “pares adjacentes”, os
quais são considerados relevâncias condicionais na organização da conversação em sala de aula,
como se observa na figura 1.

INICIAÇÃO          RESPOSTA       AVALIAÇÃO

Figura 1 – Estrutura tripartida do par adjacente pergunta-resposta
Fonte: Mehan (1979, p. 285).

Entendemos que, em uma estrutura de pergunta seguida de uma resposta, a terceira parte
pode ser uma avaliação, um comentário, uma espécie de retorno relacionado ao turno inicial. Em
sala de aula, quando uma pergunta é feita com relação a uma informação já conhecida, a
interação entre professores e alunos nesse formato continua, até que uma resposta satisfatória seja
produzida. Nesse aspecto, Mehan (1979) assevera que, se a resposta exigida pela pergunta
aparecer no próximo turno de fala, consequentemente, o resultado será a sequência instrucional
formada pelas três partes (veja Figura 1). No entanto, se a resposta exigida pela elucidação não
ocorrer imediatamente, o professor poderá, prontamente, repetir ou simplificar a explicação até
que ela seja obtida. Desse modo, quando os alunos fornecem a resposta esperada, imediatamente,
o professor avalia de modo positivo o seu conteúdo resposta. Entendemos, portanto, que essas
sequências podem ser de extrema importância no desenvolvimento da aula e na construção do
conhecimento científico.

3 2:1 Speaker A: What time is it, Denise?
2 Speaker B: 2:30
The Speaker 3: very good, Denise.
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2. Análise dos dados

Nesta seção, analisamos as perguntas e suas respectivas respostas com o intuito de
investigar as funções que exercem na interação entre professora e alunos.

Partindo desse critério, descreveremos ocorrências de perguntas e respostas, observando
detalhadamente a função das perguntas de avaliação  do conhecimento dos alunos e se elas são
atendidas.

O exemplo a seguir é um recorte de uma aula espositiva, que trata da produção do
gênenro carta. Os dados nos mostram, por meio do turno transcrito da linha 264 a 283, que a
professora explica o conteúdo antes de propor a próxima tarefa. A transição de turnos ocorre
mediante perguntas da professora, com a intenção de avaliar oconhecimento dos alunos.

Exemplo 01

[...]
264. agora prestem atenção ... aí no caderno de vocês ... prestem atenção
265. vocês vão escrever uma carta... certo?  vão fazer uma carta pra mim me
266. contando sobre uma história de amor ... certo?  vocês vão fazer uma carta
[...]
277. uma história...se não tiver ... ah:: professora eu não lembro de jeito nenhum
278. não tem problema... invente uma história de amor... certo? invente uma história
279. tenha criatividade ... preste atenção no que vocês vão escrever ...o que é
280. que tem nessa carta?   tou perguntando aqui preste atenção...está aqui
281. a folha... eu vou dar um trilho e eu vou ler e vou ver se vocês vão seguir
282. bem diREItinho...   tá aqui a folha ((entregando uma folha
283. a cada aluno)) o que é  que tem que ter aqui D.?
284.   T local ...  data... data...  local...
285.   P aqui ... primeiro ... o loCAL e a:: DA::ta ... qual o  local que vocês estão?
286.   T Serra do Doutor II
287.   P a data de hoje?
288.   T primeiro de abril de dois mil e onze
289.   P fale mais alto ... primeiro de abril de? ...
290.   T dois mil e onze
[...]

Nesse fragmento, (exemplo 01) verificamos que a professora explica para a turma o
assunto da carta. No lugar relevante para a transição, evidenciado por meio da entoação de
pergunta (linha 283), a professora seleciona o aluno D. para responder. Na sequência (linha 284),
eles respondem em coro: “local ...  data... data...  local...” Por sua vez, a professora avalia a
resposta, repetindo o enunciado dos  alunos, ação considerada por nós como positiva. Dando
sequência ao turno, outra pergunta é formulada, dessa vez com relação ao lugar que eles vivem
(linha 285). Os alunos, em sua totalidade, respondem de uma só vez: “Serra do Doutor II”. No
turno da linha 287, a professora avalia a resposta com outra pergunta: “a data de hoje?” e, mais
uma vez, os alunos respondem em coro (linha 288). Notamos que a professora estabelece
estratégias para estimular os alunos a participarem da interação. Verificamos, também, nessa
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interação, que as  perguntas da professora geram possíveis respostas, portanto, o objetivo
principal é checar o conhecimento do aluno.

No excerto do exemplo 02 (linhas 434 a 443), o foco é na atividade de produção
textual.  No trecho da linha 434, a professora propõe aos alunos um tempo para a duração da
atividade, sendo uma forma de compartilhar a decisão a ser tomada e colaborar com a turma.

Exemplo 02

[...]
434.   P vamos se concentrar na atividade ... que depois ... quantos minutos vocês
435. demoram para fazer esse texto?
436. A4 amanhã nós entrega ... professora ... amanhã ... amanhã tem aula

[
437. P não senhor ... hoje ainda
438. A9 amanhã
439. P       HOje a gente vai ainda apresentar ... cada grupo vai apresentar o seu texto ...
440. capriche aí no texto (porque) vai ter apresentação ...
441. A6 professora ... explica novamente?
442. P querem ... outra explicação?
443.  A7 queremos
[...]

Os dados revelam que após a pergunta da professora (linhas 434 e 435), A4 logo toma o
turno (linha 436) e propõe terminar a atividade amanhã. A professora lhe responde em réplica,
negando. Tal fato proporciona uma diminuição da assimetria existente, embora por alguns
momentos. Sobreposições de vozes ocorrem, porque a professora não espera sua vez de falar,
negando a proposta do aluno. Por fim, a professora cede e usa o turno para mudar de assunto,
formulando outra pergunta (linha 442), talvez em concordância com a vontade dos alunos, que é
respondida na sequência (linha 443).

O exemplo a seguir é um recorte de uma aula expositiva, que trata do estudo da música
“o canto das três raças” de Clara Nunes.

Exemplo 03

[...]
110. P tô errada ou tô certa? se pinta::vam ... canta::vam ... e QUANdo teve a
111. interferência do HOmem branco ... preste atenção ... eu já falei/eu já falei de
112. quantas raças aqui?
113. A1 tre/duas
114. P duas? quais foram ... D.?
115. A1 o índio e o negro
116. P e quem mais eu falei? ... quem foi que chegou? ...
117. A1 o branco
118. P o branco ... certo ... é assim que ele faz ... né?... então tem dizendo aqui ... na
119. próxima estrofe ... olhe ... “negro entoou ... um canto de revolta pelos ares no
120. Quilombo dos Palmares ... onde se refugiou” ... vocês lembram de quê? de
121. QUIlombo dos Palmares? alguém gosta de assistir novela aqui?
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122. A1 não
123. P alguém assistiu uma novela onde os negros fugiram para um quilombo?
124. A4 lembro
125. P lembram dessa novela?
126. A4 (Escrava Isaura)
127. P então fo/ o quilom:::bo... preste atenção... o quilombo era ... era um espa::ço
128. onde os escravos fugiam e tinha aquele espaço pra se refugiar lá ... então era
129. chamado de quê? de::: quilombo ... e aqui na (  ) tá dizendo ... “um canto de
130 revolta pelos ares” ... é quando eles se revolta:::vam e fugiam para onde? ...
131. A4 quilombo
[...]

No excerto do exemplo 03, a professora explica para os alunos as três raças de que trata
a música (o branco, o negro e o índio). No turno das linhas 111a 112, ela elabora uma pergunta
para toda a classe, no entanto o aluno A1 toma o turno e responde com incerteza (linha 113).  Em
réplica, a professora, na linha 114, avalia negativamente a resposta de A1 e, dando continuidade
ao turno, formula outra pergunta (linha 116), em busca da informação correta. De acordo com os
dados, quando o aluno expressa reação de dúvida, a professora insiste em questionamentos, tendo
em vista a resposta não corresponder ao esperado. De fato, os dados deixam transparecer que, na
maioria das vezes, a professora sabe a resposta, portanto, quando os alunos respondem com
incerteza, ela não profere a resposta correta, mas segue com questionamentos até que eles
respondam adequadamente.

Ainda, no exemplo 03, notamos que a professora muda de assunto, quando lança a pergunta
para a turma: alguém gosta de assistir novela aqui? O aluno A1 (linha 122) se autosselecionou e
responde não. Em seu turno (linha 123), a professora avalia a resposta  negativa de A1 com outra
pergunta em busca de mais informações. Dessa vez, ela espera que os alunos apresentem pontos
de vistas diferentes, insistindo em perguntar sobre o mesmo assunto.

Verificamos no trecho da aula 04 que as perguntas são elaboradas com o intuito de avaliar o
conhecimento de mundo dos alunos e relacioná-lo com o tema abordado.

Exemplo 04

[...]
131. P olhe ... prestando atenção ... ninguém completa ... prestando atenção ... S.
132. vai dizer ... o que ela está vendo nessa gravura ... diga aí S. mais alto ...
133. A1 tem como se os meninos viessem do colégio ... e tivesse se despedindo ...
134. P [é como ... se os meninos ... viessem  do colégio e estivessem se
135. despedi::ndo ... então o que é que eu vou escrever aqui? ... ((escrevendo
136. na lousa e lendo em volta alta)) “no traje::to... para a esco::la ...no trajeto pra
137. escola ... encontrei ... vários amigos ... vários amigos ... por isso” ...
138. preste atenção ... entre ... preste atenção na gravura número OIto eu tenho
139 aí ... o início do texto ... “no trajeto para a escola ... encontrei vários amigos”
140. por isso eu quero finalizar esse texto ... eu vou usar ideia de quê?
141. A2 de tempo ...
142. P de tempo? éh:: pra finalizar esse texto eu tenho que usar a ideia de tempo?
143. vou usar a ideia de causa? eu vou usar a ideia de finalidade? fale que
144. eu não tou escutando não ...
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145. A1 vai ser a conclusão ...
146. P       vai ser a ideia de ... con-clu-SÃO ... então eu vou concluir o meu texto ...
147. eu vou  colocar o quê? o::: o quê? ninguém sabe ... de quê?
148. A3 de conclusão
149. P de con-clu-SÃO ... eu vou concluir ideia de conclusão ... eu vou
150. concluir o meu texto ... na gravura que eu vou chamar de gravura número
151. nove ... o que é que eu tenho aí? ... vamos lá ...
152. A1 um homem que levou uma pancada na cabeça
[...]

No excerto do exemplo 04, na linha 140, a professora finaliza o turno com uma pergunta
direcionada à turma: [...] por isso eu quero finalizar esse texto ... eu vou usar ideia de quê?
Imediatamente (linha 141), o aluno A2 toma o turno e responde de tempo... Os estudos de Mehan
(1979) mostram que perguntas de informações já conhecidas pelo questionador requerem uma
resposta preestabelecida. No segmento da linha 142, a professora avalia a resposta do aluno com
insatisfação, por não se cumprir a expectativa esperada. Esses tipos de ocorrências em sala de
aula caracterizam a avaliação do professor em relação à atenção do aluno para com a explicação
do conteúdo. Portanto, quando a resposta do aluno é dada satisfatoriamente, a professora repete o
enunciado da fala deste, a fim de deixar claro que o objetivo da interação foi cumprido.

3 Considerações finais

A sala de aula é considerada um espaço onde os sujeitos se encontram com a finalidade
de promover o processo de ensino e aprendizagem, sendo os papeis dos participantes definidos
institucionalmente, construindo assim uma relação de assimetria, na qual os indivíduos ocupam
espaços e funções diferentes. Embora essa relação seja inevitável nesse processo, consideramos
que professores e alunos compartilham entre si ações, experiências e, juntos, constroem a própria
identidade no cotidiano do espaço escolar.

Nessa perspectiva, o nosso trabalho teve como objetivo descrever a organização da
interação professor-aluno no contexto de sala de aula observando como se materializa essa
organização do ponto de vista linguístico-discursivo, especificando, as perguntas e respostas e
suas funções nesse tipo de evento.

Sendo assim, considerando que o par pergunta-reposta em sala de aula torna-se elemento
indispensável para o processo de ensino e aprendizagem, é importante ressaltar que na relação
ensino e aprendizagem ocorrem algumas implicações no sentido de que a professora elabora as
perguntas, enquanto o aluno responde apenas o solicitado.  Isso se torna um empecilho  no
desenvolvimento da aula,  na trocas de conhecimentos  que contribuam para o bom desempenho
dos alunos no sentido de refletirem sobre pontos de vista com relação ao  conteúdo de ensino.

As observações dos dados permitiram-nos perceber que, em suas funções, as perguntas
elaboradas pela professora são, em grande parte, e em todas as aulas, recursos utilizados para
avaliar o conhecimento dos alunos.  Compreendemos, também, que são estratégias interativas
para organizar a interação em sala de aula em um formato específico. A reação a essas perguntas
varia de professor para aluno e de aluno para professor, dependendo do objetivo instaurado no
momento específico.
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Por meio das análises realizadas, observamos que as respostas dos alunos restringem-se
a informar apenas o que lhes foi solicitado, na maioria das vezes com o objetivo de avaliar o
conhecimento, já que a professora, normalmente, conhece a resposta.
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