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ABSTRACT: In this paper, we investigate the presence of the genre ‘outline’ in the Portuguese Language, 
Geography and History classes, in the Fundamental School II (5th to 8th grades of Ensino Fundamental). In a 
specific way, we intended: a) to analyze the functions and the differences of teachers’ approach of the genre 
‘outline’ in the teaching/learning process; and b) to identify the different effects when that genre is used in the 
process mentioned above. This is a descriptive-interpretative research and the theoretical basis comes from the 
genre studies, in the socio-discursive interactionism perspective, and from researchers on reading and on 
teaching interaction. The data consists of 21 (twenty-one) observed and recorded classes on the subjects 
mentioned above from two public schools in Campina Grande, state of Paraíba, Brazil.  
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1. Introdução 
 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa maior intitulada “A produção de gêneros 
dos professores de Ensino Fundamental e sua influência no ensino/aprendizagem de 
conteúdos interdisciplinares” – vinculada ao PIBIC/CNPq/UFCG – que investiga os gêneros 
textuais utilizados na exposição e na avaliação de conteúdos no Ensino Fundamental II (5ª à 
8ª séries), nas disciplinas Língua Portuguesa, História e Geografia. Ao examinar o corpus da 
referida pesquisa constituído de 21 (vinte e uma) aulas, identificamos o esquema como um 
dos gêneros predominantes na exposição dos conteúdos. A recorrência do referido gênero 
suscitou os seguintes questionamentos: Como se caracterizam as abordagens do esquema no 
espaço escolar? Quais os efeitos quando da abordagem do gênero para o processo de 
ensino/aprendizagem? 

Guiados pelas questões apresentadas, o presente trabalho tem como objetivos 
específicos: a) analisar as funções e as diferenças de abordagem do gênero esquema pelos 
professores no processo de exposição dos conteúdos; e b) identificar os diferentes efeitos 
quando da abordagem do gênero para o processo de ensino/aprendizagem. 

Do cenário de 21 (vinte e uma) aulas ocorridas em duas escolas públicas da cidade de 
Campina Grande, estado da Paraíba, Brasil, no segundo semestre do ano de 2005, 
restringimos para este trabalho a análise das transcrições1 de 7 (sete) aulas das disciplinas 
mencionadas, nas quais o gênero esquema foi utilizado na exposição dos conteúdos. O corpus 
restrito de 7 (sete) aulas é composto por 2 (duas) aulas de Língua Portuguesa e 3 (três) aulas 
de Geografia, ocorridas em uma classe de 8ª série; e 2 (aulas) de História realizadas em uma 
classe de 5ª série. Completam os dados em análise observações de diário de campo e respostas 
dos professores pesquisados a um questionário sócio-cultural.  

A metodologia de investigação utilizada é de natureza descritivo-interpretativa, uma 
vez que além de apresentar os dados coletados em campo, propomo-nos a identificar e 
explicar os seus significados à luz dos estudos sobre gêneros textuais na perspectiva do 
interacionismo sócio-discursivo e pesquisas sobre leitura e interação em sala de aula. 

                                                 
1 As transcrições que compõem o corpus em análise foram elaboradas de acordo com as normas do NURC/SP 
(Projeto de Estudos da Norma Lingüística Urbana de São Paulo). 
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Em um primeiro momento do trabalho, caracterizaremos o esquema enquanto gênero 
textual; posteriormente, descreveremos uma tipologia de formatos de aula proposta por 
Marcuschi (2005). No tópico de análise intitulado “A funcionalidade do gênero esquema no 
evento aula”, verificaremos as principais funções exercidas pelo gênero em questão, 
focalizando aspectos como função sócio-comunicativa, conteúdo e características 
composicionais. Já no tópico “Os efeitos do uso do esquema para o processo de 
ensino/aprendizagem”, analisamos a relação existente entre os formatos de aula da tipologia 
descrita e o uso do esquema em sala de aula. 
 
2. Fundamentos teóricos 
 
  O gênero esquema 
 

O esquema é um gênero textual presente em uma diversidade de situações do 
cotidiano. Diante da requisição de produção de um determinado gênero escrito, um estudante 
pode inicialmente sentir a necessidade de esquematizar os pontos a serem desenvolvidos em 
seu texto. Um universitário requisitado a cumprir a leitura de um livro para uma determinada 
aula pode ser impelido a registrar através de um esquema os pontos principais de sua leitura. 
A obrigação de expor formalmente as conquistas do último ano de uma determinada empresa 
pode conduzir um empresário a planejar previamente através de modo sintético e hierárquico 
os tópicos relevantes a serem apresentados durante a sua exposição. Nas três situações 
mencionadas, o esquema se apresenta como um meio de registrar os pontos mais importantes 
de um determinado tema ou assunto para uma retomada posterior.  

Adotando uma perspectiva que compreende os gêneros textuais como “textos 
empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas” (MARCUSCHI, 
2002, p. 23), no presente trabalho, nossa intenção inicial é caracterizar o gênero esquema 
proveniente de uma leitura realizada – o esquema de leitura, abordando aspectos como função 
sócio-comunicativa, conteúdo e características composicionais. Para tanto, recorremos a uma 
revisão das definições de esquema apresentadas em manuais de metodologia científica 
produzidos em épocas diferentes2 (GALLIANO, 1986; RUIZ, 1996; HÜHNE, 2000).  

O esquema de leitura é um gênero textual de meio de produção gráfica que tem como 
função sócio-comunicativa apresentar de forma sintética e de rápido reconhecimento as 
principais partes de um conteúdo ou assunto lido. Por ser um instrumento de estudo do texto, 
o esquema de leitura é bastante utilizado pelos interactantes dos domínios acadêmico e 
escolar. 

O processo de esquematizar requer leitura, compreensão e fidelidade ao texto objeto 
do esquema. Durante esse processo são exigidos do leitor/produtor operações de diversas 
ordens que envolvem atividades de condensação, eliminação, parafraseamento e reconstrução. 

Do ponto de vista composicional, o esquema é formado de palavras-chave ou 
pequenas sentenças distribuídas através de uma listagem hierarquizada por diferenciação do 
espaço, incluindo chaves de separação, setas ou subdivisão numérica. A estrutura de 
informações hierarquizadas presentes no esquema é reflexo da identificação pelo 
leitor/produtor das informações primárias e secundárias e das relações evidenciadas entre elas. 

Embora compartilhe características com outros gêneros do domínio acadêmico/ 
escolar, o esquema apresenta alguns aspectos que o singulariza. Vejamos na Figura 1 
“Contínuo de relações entre alguns gêneros do domínio acadêmico/escolar”, a representação 
das relações do esquema com gêneros como a anotação de aula, o roteiro, o fichamento e o 
resumo.  
                                                 
2 Ressaltamos que os manuais de metodologia científica não compartilham da teoria dos gêneros para descrição 
dos textos.  
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Figura 1: Contínuo de relações entre alguns gêneros do domínio acadêmico/escolar3 

 
O esquema se diferencia dos gêneros fichamento e resumo em dois principais aspectos. 

Primeiro, o esquema evidencia apenas pontos de extrema importância, já o fichamento e o 
resumo são capazes de abrigar um número maior de informações. Segundo, a compreensão 
das informações de um esquema – igualmente as de um roteiro e das anotações de aula – por 
interactantes estranhos à sua produção e/ou utilização exige uma maior contextualização do 
que as necessárias à compreensão de gêneros como o fichamento e o resumo. 

As relações entre o esquema e o roteiro são ainda mais interdependentes: o primeiro 
gênero pode assumir as funções sócio-comunicativas do segundo, restando diferenças não 
significativas somente ao nível da nomenclatura. Por fim, podemos apontar que o esquema de 
leitura se diferencia das anotações de aula, uma vez que enquanto aquele gênero se restringe 
a documentar aspectos de um texto escrito, as anotações abrangem registros mais gerais 
ocorridos no evento aula não necessariamente relacionados a um gênero escrito. 

 As considerações, aqui, apresentadas fornecerão parâmetros para investigação das 
funções do gênero esquema em sala de aula no tópico “A funcionalidade do gênero esquema 
no evento aula”. 

  
 Interação no evento aula 
 

Compreendendo aula como “um evento que ocorre em circunstâncias particulares e 
concretas da prática de um professor específico com um grupo específico de alunos num 
determinado, dia e momento” (COX & ASSIS-PETERSON, 2001, p. 20), pretendemos no 
tópico em questão discutir o processo interativo professor/aluno neste tipo de evento. Por 
possibilitar a análise, em nossos dados de aulas de Ensino Fundamental, da relação entre a 
utilização do gênero esquema e os modos de condução das aulas, nas quais esses gêneros 

                                                 
3 A representação proposta na Figura 1 é uma adaptação do gráfico “Representação do contínuo dos gêneros 
textuais na fala e na escrita”, elaborado por Marcuschi (2001, p. 41). 
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foram utilizados, faremos uso da caracterização de formatos de aula proposta por Marcuschi 
(2005).4  

Para estabelecer a referida caracterização, Marcuschi (op.cit.) adota três critérios: a) 
desenvolvimento do tópico discursivo central; b) estratégias de interação adotadas pelo 
professor e c) comportamento dialógico entre professor e alunos. Através da análise de um 
corpus proveniente do NURC (Projeto de Estudos da Norma Lingüística Urbana Culta), o 
autor estabelece quatro formatos de aula: ortodoxa; socrática; caleidoscópica e desfocada. 
Observemos as características dos quatro formatos propostos: 

Na aula ortodoxa, o desenvolvimento do tópico discursivo está, de modo geral, 
centrado no professor, responsável por apresentar o tema, desenvolvê-lo com breves ou 
inexistentes intervenções dos alunos e respeitando a uma estrutura fixa que não permite 
desvios do tópico central. As perguntas dos docentes são pontuais, conceituais e retóricas. Já 
as respostas dos discentes, geralmente, não são consideradas na condução da aula, uma vez 
que o aluno não sabe responder ao tipo de pergunta requisitada ou quando consegue tende a 
conduzir um desvio no tópico discursivo. 

A aula socrática é assim nomeada em razão de sua semelhança com o método 
maiêutico do filosofo Sócrates. O professor possui um tema a ser desenvolvido, porém não o 
anuncia de forma direta. No lugar da exposição, o docente se utiliza de perguntas sistemáticas 
endereçadas a diversos alunos tendo como objetivo conduzir a aula a partir de um 
conhecimento inicial supostamente tido pelo aluno e expresso através das respostas. As 
intervenções e perguntas discentes são mais numerosas que no formato ortodoxo e servem 
para refazer o tópico ou reforçar o tema em condução. Diante das perguntas, o professor pode 
optar por encaminhá-las a outros alunos, apresentar respostas conceituais e/ou novas 
perguntas para desenvolver o tópico. 

Na aula caleidoscópica, o professor não possui um plano de condução rígido a ser 
seguido, ao contrário, possui um tópico a ser desenvolvido, porém suscetível a aceitar as 
sugestões expressas pelas interrupções dos alunos – respostas e perguntas. Assim, podemos 
encontrar neste formato de aula o desenvolvimento de uma variedade de tópicos interligados 
ocorridos nem sempre em uma ordem linear. As perguntas do professor são raras e quando 
ocorrem servem para verificar conhecimentos pontuais. Já as participações espontâneas dos 
alunos são bastante recorrentes e tendem a introduzir um caráter desviante do tópico 
discursivo central. 

 A aula desfocada é caracterizada por não apresentar um tópico delineado em 
andamento, pois o professor ou trata de muitos temas pouco interligados ou cede aos desvios 
sugeridos pelas interrupções dos alunos. Para Marcuschi (op. cit., p. 58), “essas aulas dão a 
sensação de falta de planejamento e são pouco produtivas, sem tema central e muitas vezes 
perdem-se em intermináveis discussões sobre questões paralelas em que o professor discute 
com os alunos ou trata de temas pessoais”.  

Nesse formato de aula, as perguntas do professor são raras e as respostas dos alunos 
tendem a introduzir um tópico novo ou complementar. As perguntas dos alunos também são 
pouco freqüentes e desviantes, já as respostas do professor tendem a serem caracterizadas pela 
aceitação de um desvio do tópico em desenvolvimento.  

A descrição da tipologia proposta por Marcuschi (op. cit.) será retomada no tópico “Os 
efeitos do uso do esquema para o processo de ensino/aprendizagem”, no qual observaremos a 
relação entre a utilização dos esquemas e o formato das aulas nas quais aquele gênero textual 
foi utilizado.  
 
 
                                                 
4 A caracterização de formatos de aula proposta por Marcuschi (2005) tem como objetivo estudar o processo 
interacional no gênero aula expositiva universitária.  
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3.  A funcionalidade do gênero esquema no evento aula 
 

No presente tópico, observaremos as principais funções do esquema no evento aula, 
com base na caracterização do gênero realizada anteriormente. Inicialmente, situemos a 
produção e apresentação dos esquemas nas 7 (sete) aulas analisadas.  

O professor de Geografia (PG) e o professor de História (PH) elaboraram esquemas a 
partir da leitura de textos presentes nos livros didáticos; já o professor de Língua Portuguesa 
(PLP) a partir de um texto de própria autoria sem menção às obras consultadas. As referências 
bibliográficas dos textos-fonte do esquema não foram apresentadas de modo explícito aos 
alunos, porém nossa observação identificou esses dados e constatamos que o professor de 
Geografia (PG) elaborou um esquema de uma lauda5 a partir da leitura de 6 (seis) capítulos 
compreendidos entre as páginas 187 e 256 do livro “Construindo o espaço natural” 
(MOREIRA, 2004); o professor de História (PH) elaborou um esquema de meia lauda a partir 
da leitura de 1 (um) capítulo compreendido entre as páginas 120 e 124 do livro “História”  
(SILVA, 2001); e o professor de Língua Portuguesa (PLP) elaborou um esquema de um 
quarto de lauda a partir de um texto transcrito no quadro-negro em aula anterior.  

Os esquemas não foram produzidos em sala de aula e ao serem transcritos no quadro-
negro assumiram duas principais funções para os docentes: instrumento para a apresentação 
de uma dada interpretação do conteúdo e recurso didático-metodológico para a condução 
das aulas.  

Observemos no Exemplo 1, a seguir, a utilização do esquema pelo professor de 
Geografia (PG) para apresentação de sua leitura a respeito do tema “Ásia”.  

  
Exemplo 1: 

 
89 PG  com o restante da Ásia… agora… partimos pra segunda região da Ásia…  
90  né?… chamada de:… subcontinente in-dos-tâ-ni-co… que é essa porção  
91  roxa aqui… ((sinaliza no mapa)) tão lembrando?… olha a primeira  
92  característica aí no quadro… constituído por uma península… né?… 
93  constituído por uma península… ou seja… uma ponta de terra que avança  
94  ao mar… então é essa ponta aqui… ((sinaliza o mapa))… lembra  
95  ligeiramente um triângulo… uma região na forma de um… triângulo…  
96  essa aqui é a área 

(2ª Aula de Geografia, 14/09/05) 
 

A 2ª (segunda) aula de Geografia, da qual transcrevemos o fragmento apresentado 
acima, foi iniciada com a reprodução pelo docente de um esquema no quadro-negro 
abordando as sub-regiões da Ásia e suas características. No trecho apresentado no Exemplo 1, 
observamos que após utilizar o esquema para situar o tópico que passará a ser abordado na 
aula (“partimos pra segunda região da Ásia…né?… chamada de:… subcontinente in-dos-tâ-
ni-co”  – linhas 89 e 90), o professor destaca, de acordo com sua leitura, uma das 
características importantes da região a ser observada (“constituído por uma península” – 
linha 92).  

As informações presentes no esquema e destacadas pelo professor de Geografia (PG) 
durante a aula não foram questionadas ou comparadas a outras informações advindas dos 
discentes, possivelmente, porque a leitura do texto-fonte do esquema não havia sido 
requisitada aos alunos e só havia sido realizada pelo professor.  

O professor de Geografia (PG), assim como os outros docentes observados, não fez 
menção à funcionalidade dos esquemas reproduzidos no quadro-negro, indicando, por 

                                                 
5 A lauda em questão corresponde a uma folha de caderno universitário (200x275mm) preenchida com letra 
cursiva.  
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exemplo, aos alunos que as informações veiculadas através daquele gênero tinham como fonte 
o livro didático, às vezes, disponível ao aluno. 

Já para os alunos, o esquema é apenas conteúdo a ser copiado e, geralmente, material a 
ser oralizado. A leitura dos textos-fonte parece não se configurar como relevante: primeiro, 
porque os alunos desconhecem a origem do texto que resultou no esquema, localizado no 
livro didático deles; segundo, a busca de informações no texto parece nula diante do fato do 
professor já haver apresentado através de seu esquema as principais informações sobre o dado 
em estudo.  

Passemos, agora, a examinar a utilização do esquema como recurso didático 
metodológico para a condução das aulas. Primeiramente, observemos um fragmento de um 
esquema sobre “Texto e coerência textual”, produzido pelo professor de Língua Portuguesa 
(PLP). 

 
- Seqüência 
- Continuidade – Retomada de palavras ou idéias 
- Progresso – Introdução de novas idéias 
 
- Não contradição 
- CONTEXTO 

 
No Exemplo 2, a seguir, verifiquemos um trecho da aula de Língua Portuguesa, na 

qual o esquema apresentado acima foi utilizado.  
  
Exemplo 2:  

 
210 PLP  então deixava aquela peça de lado… encaixava a que faltava… depois 
211 tomava a que faltava… e ia tentando montar… não era isso?… então  
212  olha… a retomada… idéias… não eu acho que cabe aqui aquela… não 
213 mas aqui é a parte do cabelo… não da boca… não foi assim que vocês 214 
 fizeram? ((alunos concordam)) não foi? … então isso é continuidade:… 
215  do texto… o progresso?… M* explica essa parte do progresso 
216 INF  o progresso é é é... 
/.../ 
234 PLP cês deram um progresso… ao texto de vocês continuidade  
235 subseqüente…progresso… e o que seria esse não contradição aqui?  

 236 ((sinaliza o esquema no quadro-negro)) 
237 INF me pegou 
238 PLP  dentro desse texto… ((pega a atividade realizada por um dos grupos))  
239 é só pensa um pouquinho… o que seria a não contradição den/ [...] 
240 INF  dois texto diferentes/.../ 

(1ªAula de Língua Portuguesa, 15/09/05) 
 

O professor de Língua Portuguesa (PLP), no trecho de aula transcrito no Exemplo 2, 
comentava a realização de uma atividade feita pelos alunos, que consistia na montagem de 
quebra-cabeças elaborados pelo docente com propagandas publicitárias veiculadas em revistas 
de circulação nacional. A comparação entre o fragmento de aula e os tópicos do esquema 
evidenciados acima permite perceber que o professor utiliza o gênero de meio de produção 
gráfica como roteiro para condução de sua exposição. Vejamos: 

 Primeiramente, no Exemplo 2, o professor de Língua Portuguesa (PLP) explica o 
conceito de “continuidade” (“então olha… a retomada… idéias (…)” – linhas 211 e 212; 
“então isso é continuidade” – linhas 214), a partir da descrição das etapas presentes na 
montagem do quebra-cabeça. Posteriormente, o docente pede a um aluno que explique o 
conceito de “progresso” (“o progresso?… M* explica essa parte do progresso” – linhas 215 
e 216). É possível identificar que a mudança de tópico condutor da aula – do conceito de 
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“continuidade” para o de “progressão” – ocorre de acordo com a seqüência de apresentação 
desses conceitos no esquema, que se encontrava reproduzido no quadro-negro.  

O trecho compreendido entre as linhas 216 e 233, suprimido no Exemplo 2 por 
contenção de espaço, é caracterizado pelas várias intervenções discentes na tentativa de 
conceituação de “progressão”. Após o trecho mencionado, o professor de Língua Portuguesa 
(PLP) retoma o turno de fala e apresenta um novo questionamento (“e o que seria esse não 
contradição aqui? – linha 235). Novamente, podemos observar uma mudança de tópico 
temático – do conceito de “progressão” para o de “não contradição” – guiada pela seqüência 
proposta no esquema produzido pelo professor e reproduzido no quadro-negro.  

A retomada do turno conversacional pelo professor na linha 234 também está ancorada 
na utilização do esquema. Na linha 215, o professor de Língua Portuguesa (PLP) incita um 
aluno a tomar o turno para definir “progresso”. Em seguida, alguns alunos apresentam suas 
experiências com a montagem do quebra-cabeça buscando relacionar com o conceito exigido 
pelo professor. Após essas várias intervenções, o docente consegue introduzir um novo tópico 
temático e dar condução à aula porque utiliza o esquema como um roteiro de sua exposição. 
Ressaltamos, porém, que essa funcionalidade do esquema também não foi explicitada pelo 
docente: os alunos não foram informados que aquele texto transcrito no quadro-negro 
apresentava o conteúdo de forma reduzida e com as informações em uma relação hierárquica.  

No tópico seguinte, examinaremos, com base na relação uso do esquema e formato da 
aula, as diferenças de abordagem do referido gênero pelos três professores observados, 
enfocando, principalmente, alguns efeitos para o processo de ensino/aprendizagem.  
 
4.  Os efeitos do uso do esquema para o processo de ensino/aprendizagem 
 

Observamos no tópico anterior as principais funções do esquema para os interactantes 
do evento aula, apontando um dos efeitos do uso desse gênero no espaço escolar para a 
formação de leitores: a utilização do esquema comprova a proficiência do professor enquanto 
“leitor”, porém contribui em níveis mínimos para o desenvolvimento dos alunos como leitores 
autônomos. Uma vez que estes estão, de posse da leitura do esquema do professor, apenas 
atestando a compreensão do outro e não de si; fato que compromete a relação de 
ensino/aprendizagem. Agora, apresentaremos considerações acerca das diferenças de 
abordagem do esquema pelos professores observados e alguns de seus efeitos para o processo 
de ensino/ aprendizagem, principalmente, concernentes à interação professor/aluno. 

Ao investigar a relação entre a utilização do esquema e o formato das aulas de nosso 
corpus, com base na proposta de Marcuschi (2005), identificamos que a presença de esquemas 
com um grande número de informações está vinculada à ocorrência de aulas ortodoxas. Já os 
esquemas mais sintéticos conduzem a realização de aulas mais próximas ao formato aula 
caleidoscópica. 

Confrontemos a análise de uma aula de Geografia com uma de História, nas quais os 
esquemas utilizados possuem, respectivamente, uma grande e uma pequena quantidade de 
informações. Em um primeiro momento, no Exemplo 3, observemos um fragmento de aula do 
professor de Geografia (PG).  

 
Exemplo 3 

 
126 PG … então… o Extremo Oriente que 
127  vai ser essa porção verde aqui… ok?… formado ((pede atenção))…  
128  China…aí a gente vai ter oportunidade de colocar… China… uma região  
129  da China…que é a Mongólia… a Coréia do Norte… Coréia do Sul…  
130  Japão… aliás… os Tigres Asiáticos…ok?… Taiwan… Hong Kong…  
131  Cingapura e Coréia do Sul… então… essa região… é uma região também  
132  uma região extremamente importante… por quê?… porque vai ser aqui…  
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133  que vai se concentrar… os países mais desenvolvidos da Ásia… inclusive  
134  dentre eles… o segundo mais rico do mundo… que é o Japão… a segunda  
134  potência tecnológica do mundo…vai tá nessa região… um outro fato que  
135  a gente pode destacar… é que esta região… um grupo de pa/ de países  
136  capitalistas… e um grupo de países socialistas… muito embora… esses  
137  países socialistas esteja… numa fase de transição… muitos deles estão…  
138  introduzindo… a economia de mercado… ou seja… o capitalismo… 
/…/ 
157  … então quando a gente fala Tigres Asiáticos… não se refere a um país… 
158  mas a um conjunto de países … ok?… lembra quais são?… vamos lá… 
159  [Hong Kong ((oraliza os nomes do países enquanto escreve no quadro-
160 negro)) 
171 INF [Cingapura 

(3ª Aula de Geografia, 16/09/05) 
 

No Exemplo 3, o turno de fala do professor de Geografia é caracterizado por uma 
considerável extensão: tem início na linha 116 – trecho suprimido por contenção do espaço – 
e prolonga-se até a linha 160. Ao longo desse turno conversacional, o docente se atém à 
exposição de três principais características da sub-região da Ásia conhecida como Oriente 
Médio: a listagem dos países (da linha 126 até a 131); a apresentação de suas potências 
econômicas (da linha 131 a 134) e a dos regimes econômicos vigentes nessa área geográfica 
(da linha 134 a 160). 

A comparação entre o turno de fala do professor de Geografia (PG) e o esquema 
transcrito no quadro-negro permite identificar que a exposição do docente aborda todas as 
informações presentes no gênero textual escrito, inclusive na mesma seqüência. 
Acrescentamos, ainda, como característica da interação da aula evidenciada no Exemplo 3, o 
fato de que as intervenções discentes são pontuais e breves e atendem a um questionamento 
de concepção retórica do professor (“ok?…lembra quais são?… vamos lá” – linha 158).  

As características apontadas nos conduzem a classificar a aula do professor de 
Geografia (PG), seguindo a proposta de Marcuschi (op. cit.), como ortodoxa. Tendo em vista 
que, como pudemos expor, o desenvolvimento do tópico discursivo está centrado na figura do 
professor e respeita uma seqüência rigidamente estabelecida no gênero esquema transcrito no 
quadro-negro.  

A seguir, vejamos como ocorre a interação na aula do professor de História (PH), na 
qual o esquema utilizado possuía apenas palavras-chave.  
 

Exemplo 4 
 

01 PH ((após reproduzir um esquema no quadro negro)) lá: em cima… tem uma  
02 frasesinha… a evolução dos genos… genos… esse nomezinho aqui vamô  
03 ver o que danado eram os genos… e o que isso tem a ver com a Grécia…  
04 certo?… no início como asi/ começaram a se formar… os povos da Grécia 
05  ((autoriza a entrada de um aluno))  
06 INF mas eu sei o que é genos 
07 PH diga 
08 INF  “geno é uma… é uma comunidade formada por uma família… ou clã” 
09 PH exatamente… () clã quer dizer uma família… certo?   
/…/ 
14 PH é uma palavra assim ((escreve no esquema no quadro-negro)) se escreve  
15 assim e se lê clã… cês nunca ouviram?… é em o senhor dos anéis se fala  
16 essa palavra 
17 INF vai passar no sbt 
18 PH quer dizer família ((professora e aluno comentam a exibição do filme na  
19 televisão))… então clã era uma família… no início a Grécia… ela/ ela era  
20 formada por chamados genos… que era a união de vários clãs desse… e  
21 uma característica disso… era a questão da terra… estão vendo que este  
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22 círculo aqui ((aponta para o desenho feito por ela no quadro-negro))  
/…/  
32 PH mundo trabalhava junto [...] 
33 INF professora… eles já sabiam que a terra era redonda? 
/…/ 
67 PH achatada… triangular… não tinha como se saber… mas aí essa terra que eu  
68 tô falando aqui… não a terra do planeta terra não minha gente… essa terra  
69 que eu tô falando era a terra que se plantava… certo?… então durante  
70 genos tudo que se plantava era dividido pra todo mundo 
/…/ 
75 essa aqui é bem pequena… essa aqui já é grande… essa aqui já é maior… e  
76 essa aqui é bem pequena… que que significa isso? 
77 INF é o círculo  
78 INF é uma 

(1ª Aula de História, 07/10/05) 
 

No fragmento apresentado no Exemplo 4, após reproduzir um esquema no quadro-
negro, o professor de História (PH) tenta iniciar a apresentação do conceito de “genos” (“esse 
nomezinho aqui vamô ver que danado eram os genos” – linhas 02 e 03), mas é interrompido 
por um aluno que diz já conhecer o significado do termo (“mas eu sei o que é genos” – linha 
06). O docente permite que o aluno leia a definição presente no livro didático e, 
posteriormente, utiliza a intervenção discente para continuar a sua exposição.  

Adiante, o professor de História (PH) faz menção ao termo “clã” como uma outra 
acepção de “genos” (“se escreve assim e se lê clã” – linhas 14 e 15) e indica a sua utilização 
em um filme de repercussão internacional (“é em o senhor dos anéis se fala essa palavra” – 
linhas 15 e 16). A referência do docente ao filme cria a possibilidade para um desvio do 
tópico central da aula: o professor e os alunos passam a comentar a exibição da produção 
cinematográfica em um canal de televisão. Em seguida, o docente consegue reconduzir a aula 
ao seu tópico inicial – a explicação do conceito de “genos” (“então clã era uma família” – 
linha 19), enfocando, principalmente, a questão da terra nesse tipo de agrupamento social. 

Posteriormente, a exposição do professor de História (PH) será, novamente, 
interrompida por um aluno que apresenta um questionamento (“professora… eles já sabiam 
que a terra era redonda?” – linha 33). A intervenção discente cria uma nova fuga do tópico 
discursivo central: alunos e professores passam a comentar descobertas de ordem geográfico-
espacial, como a do formato do planeta Terra. Após alguns minutos, o docente tenta alertar os 
alunos que utilizou a palavra “terra” em referência a “solo” e não ao planeta do Sistema Solar 
e, finalmente, retoma o tópico discursivo central da aula.  

Apesar da aula em questão sofrer várias intervenções discentes, o professor de História 
(PH) parece não compreendê-las como prejudiciais, tendo em vista que continua a incitar a 
participação discente através de perguntas (“essa aqui já é maior… e essa aqui é bem 
pequena… que que significa isso?” – linhas 75 e 76).  

As características evidenciadas permitem apontar uma grande semelhança entre a aula 
em questão e a aula caleidoscópica da proposta de Marcuschi (op. cit.). Apresentemos alguns 
fatos que corroboram nosso posicionamento: o professor de História (PH) possui um tópico a 
ser desenvolvido, porém não preso a uma estrutura rígida. Ao longo da condução da aula, o 
docente apresenta um considerável conjunto de perguntas. As respostas dos alunos, 
geralmente, aceitas pelo professor, tendem a permitir o desenvolvimento de tópicos ligados ao 
tema principal em discussão.  

A observação da interação na aula mencionada permite identificar dois importantes 
aspectos acerca da utilização do esquema pelo professor de História (PH). 

O primeiro, ocorrido também no Exemplo 3, diz respeito ao fato de que o docente se 
utiliza do esquema como roteiro de sua exposição. Desse modo, as longas e recorrentes 
intervenções discentes não conduzem a uma aula desfocada, na qual não há um tópico 
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delineado em andamento. Ao contrário, o planejamento escrito da aula através do gênero 
esquema permite ao docente retomar os tópicos abandonados, agregando as contribuições 
advindas da participação dos alunos em uma perspectiva mais próxima ao formato da aula 
caleidoscópica do que ao da ortodoxa.  

O segundo aspecto, ausente no Exemplo 3, está relacionado à quantidade de 
informações presentes no esquema produzido pelo professor de História (PH) e a sua relação 
com a significativa participação discente no evento aula. Como já mencionamos acima, o 
gênero textual produzido pelo professor de História (PH) apresentava apenas palavras-chave 
acerca do tema desenvolvido durante a aula. A palavra “genos”, por exemplo, aparecia como 
um dos tópicos do esquema, porém sem nenhuma definição. O fato do esquema não se 
apresentar como um texto “completo e acabado”, associado a uma postura do professor não 
restrita ao papel de expositor, contribui para motivar os alunos a intervirem no 
desenvolvimento da aula.  

A relação entre o formato de aula e os esquemas utilizados está influenciada pelo perfil 
profissional do docente. A aula do professor de Língua Portuguesa (PLP), realizada na 8ª 
(oitava) série, se aproxima mais da aula de História, ocorrida na 5ª (quinta) série, do que da 
aula do professor de Geografia (PG), realizada também na 8ª (oitava) série. Enquanto as duas 
primeiras possuem um formato próximo a caleidoscópica, a última possui características da 
ortodoxa.  

A posição que observa as concepções do professor como variável significativa 
encontra respaldo nos seguintes aspectos, apontados pelo questionário sócio-cultural6. Os 
professores mais novos, com menos experiência em sala de aula e egressos do mundo 
acadêmico recentemente realizaram aulas próximas ao formato caleidoscópica. Já a aula do 
professor mais velho e com mais anos de profissão está mais próxima ao formato da aula 
ortodoxa.  

Desse modo, podemos apontar que os professores mais velhos e com maior tempo de 
experiência profissional tendem a produzir esquemas com uma grande quantidade de 
informações, que por sua vez resultam em aulas ortodoxas. Este fato sinaliza que o 
enquadramento desses docentes em um paradigma já muito questionado que concebe a aula 
como um espaço para transmissão de conteúdos. Já os professores mais novos, possivelmente 
em contato com paradigmas de ensino de base sócio-interativa, preparam esquemas e aulas 
mais comprometidos com a construção do saber de forma dialógica.  
  
5. Considerações finais 

 
Ao observamos a presença esquema de leitura no espaço escolar, identificamos três 

principais funções para o gênero textual em questão. Para os docentes, o esquema é um 
recurso didático-metodológico que funciona como roteiro para a condução da aula e que 
permite apresentar aos alunos uma dada compreensão do conteúdo. Para os discentes, o 
gênero é um texto a ser copiado e lido. Desse modo, a utilização do esquema certifica uma 
relativa proficiência do professor no domínio do gênero, porém não contribui para o 
desenvolvimento dos alunos como leitores autônomos.  

Quanto aos modos de abordagens dos esquemas, verificamos que eles se diferenciam 
em razão da quantidade de informações presentes no gênero. A maior quantidade de 
informações acarreta em aulas ortodoxas, centradas na figura do professor e em um plano de 
condução rígido. Os esquemas mais sintéticos formados por palavras ou sentenças chaves 

                                                 
6 O questionário sócio-cultural, aplicado na etapa inicial da pesquisa, apresentava questões que objetivavam 
traçar um perfil dos professores analisados em relação aos seguintes pontos: aspectos pessoais (sexo, idade, etc.) 
e formação profissional; hábitos de leitura e escrita; motivação para exercício da profissão; e metodologias e 
materiais utilizados em sala de aula.  
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resultam em eventos, que embora possuam características das aulas ortodoxas, estão mais 
próximos ao formato aula caleidoscópica. Em todas as abordagens, é possível notar que a 
utilização do esquema permite ao professor se distanciar da aula desfocada e realizar aulas 
mais direcionadas ao conteúdo abordado, impedindo ou minimizando problemas de dispersão 
em sala de aula.  

 Consideramos relevante a presença do esquema como um dos gêneros predominantes 
no espaço escolar, tendo em vista seu importante papel nas práticas de leitura (KLEIMAN, 
1989a, 1989b) e na condução do evento aula. Contudo, ensejamos que as práticas com esse 
gênero sejam estendidas ao domínio discente, possibilitando a formação de leitores 
proficientes que contribuam para ocorrência de aulas fundadas nos princípios do sócio-
interacionismo discursivo e não polarizadas nos níveis ortodoxos ou desfocados, que 
priorizam um modelo de aula mais informativo e menos dialogado.  
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