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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a coordenação entre professores e alunos em uma

sala de aula e seus engajamentos em uma situação de aprendizado. Para tanto, focalizo-me nas

formas de qualificar  a atenção e a  “desatenção” dos alunos por professores,  retomando a

perspectiva  de  William  James.  Minha  análise  ainda  foi  fortemente  influenciada  pelas

contribuições de Erving Goffman e do  situacionimo metodológico (JOSEPH, 2000). De um

lado, descrevo os momentos em que os alunos se envolvem na situação da aula, apresentando

as competências que os professores acionam para captar suas atenções. Por outro, procuro

compreender o que ocorre quando os alunos se dispersam, e as estratégias do professor para

reconquistar a atenção. Realizei observações em três contextos escolares diferenciados, na

cidade  de  Campos  dos  Goytacazes,  a  partir  de  minha  condição  de  estagiário  nestas  três

instituições.  Propus  retomar  esta  experiência  como  uma  observação  participante

retrospectiva, baseada na análise dos relatórios de estágio elaborados ao longo dos dois anos

em que estive nestes espaços, procurando reativar minha memória. Neste processo, constatei

que a atenção dos alunos em relação à “explicação” do conteúdo pelo professor oscilava de

forma constante. Este fato aponta para a concorrência entre diferentes estímulos capazes de

atrair o foco atencional, os quais são constantemente negociados pelo aluno e professor.

Palavras-chave: Atenção, “desatenção”, sala de aula, performance professoral, transtornos. 



ABSTRACT

This research aims to analyze the coordination between teachers and students in a classroom

and  their  engagement  in  a  learning  situation.  Therefore,  i  focus  me  on  ways  to  qualify

attention and "inattention" of students by teachers, referring to William James perspective.

My  analysis  was  still  strongly  influenced  by  the  contributions  of  Erving  Goffman  and

methodological situacionimo (JOSEPH, 2000). On the one hand, describe the moments in

which  students  engage  in  the  classroom situation,  with  the  skills  that  trigger  teachers  to

capture  their  attention.  On the  other,  i  try  to  understand  what  happens  when students  to

disperse, and the teacher's strategies to regain attention. I made observations in three different

school contexts, in the city of Campos dos Goytacazes from my trainee status in these three

institutions. I proposed to resume this experience as a retrospective participant observation,

based on the analysis of the stage of reports over the two years I was in these spaces, looking

reactivate my memory. In this process, I found that the students' attention in relation to the

"explanation"  of  the  content  by  the  teacher  oscillated  steadily.  This  fact  points  to  the

competition between different  stimuli  capable  of  attracting  the attention focus,  which  are

constantly negotiated by the student and teacher.

key words: Attention, "inattention", classroom, professorial performance, disorders.
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Introdução

A sala estava cheia. Naquele dia quente, os alunos haviam comparecido em grande

maioria. Era uma quinta-feira, por volta de 13 horas. As carteiras estavam espalhadas pela

sala, algumas mais próximas e reunidas de acordo com a sociabilidade da turma. Os alunos

escolhiam seus assentos em função de seus círculos de amizade. A aula do dia tratava da

“participação política e exercício da cidadania”, conforme consta no Currículo Mínimo1 (RIO

DE JANEIRO, 2012). A professora escreveu no quadro branco os dois termos a partir dos

quais discutiria este “conteúdo”: legislativo e executivo. Em seguida, direcionando-se para os

alunos, indagou-os sobre o significado destes conceitos. Alguns, timidamente, se arriscaram

em responder.  A “conversa  paralela”2 nos  fundos da sala,  que havia  começado há  alguns

minutos,  persistia.  Continuando  sua  aula,  Sofia3 decidiu  discutir  sobre  as  representações

políticas do “legislativo” e do “executivo”. Em um dado momento, um dos alunos gritou no

fundo da  sala:  “Rosinha!”4.  O riso foi  generalizado e,  associado às  conversas  paralelas  a

agitação  coletiva  ameaçava  de  tomar  conta  da  situação.  Porém,  observando  esta

eventualidade, a professora imediatamente procurou revertê-la. Decidiu perguntar ao aluno

que havia formulado o comentário jocoso se ele poderia definir e identificar as atribuições de

um prefeito. O aluno responde embaraçado e a professora suspendeu, com esta intervenção, a

multiplicação de fluxos atencionais e paralelos à aula. Certamente surpresos por esta resposta,

que ia ao encontro da reação repressiva da professora esperada, os alunos propuseram várias

respostas,  demonstrando  novo  engajamento  no  foco  principal  da  aula.  Neste  instante,  as

“conversas paralelas” cessaram e muitos alunos participaram da discussão seguinte. Sem os

alunos perceberem, suas atenções haviam sido redirecionadas no foco da professora ao passo

que ela pôde rápida e naturalmente apresentar outras personagens de representantes políticos

como senadores e deputados. O que poderia ter se tornado um incidente na ordem da situação

de aula foi rapidamente consertado, intensificando a atenção e participação dos alunos em sala

1  […]  “Documento  que  serve  como  referência  a  todas  as  escolas,  apresentando  as  competências  e
habilidades que devem estar nos planos de curso e nas aulas. Sua finalidade é orientar, de forma clara e
objetiva, os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem, em cada disciplina, ano de
escolaridade e bimestre” […] (Ibid, 2012, p. 2).

2 Categoria do docente que remete aos diálogos travados entre os alunos nos momentos em que o professor
está “explicando” os conteúdos.

3  Esta personagem e outros dois professores, apresentados adiante, foram meus interlocutores privilegiadas
nesta pesquisa. Procurando preservar o seu anonimato, alterei os  nomes destes interlocutores e das escolas
nas quais trabalham em função de exigências éticas.   .

4  Nome público utilizado pela prefeita de Campos dos Goytacazes,  Rosângela Barros Assed Matheus de
Oliveira.
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de aula. 

A problemática da pesquisa e a construção do objeto

Esta pesquisa foi elaborada a partir  de observações em três escolas localizadas  no

município  de  Campos  dos  Goytacazes,  cidade  média  não metropolitana5..  Minha inserção

nestes diferentes espaços escolares decorreu de uma experiência de estágio enquadrada no

curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense.  O estágio

docente  apresenta-se  como  componente  curricular  obrigatório  para  a  conclusão  deda

licenciatura6 nesta área. Tive acesso, na qualidade de estagiário, à sociabilidade de cotidianos

escolares em três instituições diferenciadas.

Ao longo de minhas observações, percebia que a atenção dos alunos dada ao professor

durante a aula oscilava constantemente. Distribuíam alternativamente sua atenção entre o foco

no professor e naquele de seus celulares, ou ainda, nas “conversas paralelas”. Outros ainda se

entregavam ao sono. Paralelamente, dependendo das táticas do professor, a maioria da turma

podia  também  se  demonstrar  profundamente  interessada  na  “explicação”  dos  conteúdos,

participando intensamente dos debates propostos. Nestas ocasiões, alguns recursos pareciam

incidir  visivelmente  sobre  o interesse  que  os  alunos.  Algumas  vezes,  quando o professor

recorria  às  mídias  e  outros  dispositivos   (data  show,  computador,  TV)  os  alunos  podiam

demonstrar maior interesse. Aproveitando desta maior atenção, os professores convidavam

então os alunos a participarem de debates dos quais alunos poderiam se engajar com maior

intensidade. O uso dos dispositivos de mídias e/ou tecnológicos dependiam fortemente dos

modos segundo os quais eram acionados pelos docentes e agenciados com o que poderíamos

denominar de cultura informacional-tecnológica juvenil e contemporânea. O uso de recursos

tecnológicos não bastava se o docente demonstrava pouca familiaridade com um projetor,

com redes sociais, ou ainda, com a noção de temporalidade do ponto de vista do aluno (por

exemplo, um documentário longo e antigo não surtia os mesmos efeitos  atencionais do que

breves clipes com uma linguagem mais próxima da geração destes alunos). Assim, com ou
5  Utilizo o conceito de Angela Santos, que caracteriza a “cidade média não metropolitana” como: as cidades

com população superior a 100 mil habitantes que não sejam capitais estaduais ou localizadas em regiões
metropolitanas  (SANTOS,  2010,  p.  103).  Nesse  sentido,  Campos  dos  Goytacazes  enquadra-se  nesta
categoria,segundo os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A população de
Campos em 2015 foi estimada em 483.970 habitantes (IBGE, 2015). Da mesma forma, a cidade localiza-se
na região Norte-Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro, distante cerca de 280 km da capital

6  Título que permite  exercer o magistério no Ensino Médio. No caso em questão, a licenciatura em Ciências
Sociais forma docentes para atuarem na disciplina sociologia.
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sem “objetos tecnológicos”, a atenção discente era fortemente condicionada pela personagem

do professor, e o modo como se utilizava do carisma para exercer autoridade (MAIA, 2014),

logo, mantendo o engajamento sobre si e sua atuação em cena. Esta oscilação de atenções dos

alunos na aula provocou inicialmente um estranhamento que me levou a propor este tema de

pesquisa.  Este  movimento  de  focalização  e  desfocalização  atencional  apontava  para  um

conjunto de dimensões relacionais a partir das quais a aula se apresentava como um  jogo

absorvente (GEERTZ, 2008) seja por parte dos alunos, seja por parte dos professores. Quando

a  absorção  não  orientava  mais  a  situação  de  aula,  as  “desatenções”  de  alunos  se

multiplicavam.  Em  suma,  o  professor  procurava  proporcionar  a  atenção  e  administrar

constantemente a “desatenção” de seus alunos, disputando os diferentes “estímulos fortes”

(JAMES,  [2015])  que  convidavam os  alunos  a  distribuírem seus  interesses  em diferentes

focos da aula. Desta forma, o objetivo desta pesquisa é analisar os modos segundo os quais os

atores se coordenam nas situações  escolares  de aula.  Procuro compreender  neste  trabalho

como se qualifica a atenção do aluno e como  se administram os instantes de “desatenção”, os

quais  se  estabelecem como  elementos  condutores  da  representação  dos  personagens  que

compõem a plateia a partir das situações que observei. Para tanto, a perspectiva situacional

me ofereceu a possibilidade de reconstituir as gramáticas7 escolares e compreender quais eram

os referenciais a partir dos quais professores poderiam julgar um aluno atento e “desatento”. 

Integrei este grupo de pesquisa como bolsista de iniciação científica no quadro de um projeto

de pesquisa, coordenado por Jussara Freire, no qual analisei conflitos em situações de espera

de  transporte  coletivo  em  Campos.  Nesta  pesquisa,  aprofundei  meus  conhecimentos  de

autores pragmatistas (as diversas gerações da sociologia da Escola de Chicago) e interessei-

me em particular pela sua perspectiva situacionista e, no caso de Goffman, pela ênfase na

abordagem dramatúrgica.  Articulando interesses  da pesquisa de iniciação científica com a

experiência de estágio nas três escolas, propus uma análise relacional do mundo escolar que

resultou nesta monografia. Problematizo, neste trabalho, minha experiência de estágio como

uma  observação  participante  retrospectiva,  baseada  na  análise  dos  relatórios  de  estágio

elaborados  em 2014  e  2015  intercalada  com um esforço  de  reativação  da  memória  das

situações de aulas que presenciei. Insisto no fato de que minha presença na escola não foi

inicialmente planejada como uma pesquisa de monografia,  o que incide na dificuldade de

explorar  mais  densamente  algumas  das  considerações  apresentadas  neste  trabalho.  No

7 “O termo gramática se refere ao conjunto de regras a serem seguidas para agir de forma ajustada diante
das outras pessoas que compartilham a mesma situação […]”. (FREIRE, 2005, p. 94, grifo meu)
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entanto, esforcei-me em aprofundar as observações que eu havia então realizado a partir de

um  trabalho  de  rememoração  e  reconstituição  de  cenas  das  aulas  que  presenciei,  e  das

conversas que estabeleci com os professores, ciente das limitações geradas por minha escolha

em termos analíticos. Vale ainda destacar que, em função dos objetivos do estágio no curso de

licenciatura,  apenas  presenciei  aulas  da  disciplina  de  sociologia.  Imerso  neste  contexto,

conheci  os  professores  Sofia,  Marcos  e  João  que  se  demonstraram  particularmente

hospitaleiros. O laço com estes profissionais se estreitou ao longo do meu estágio e nossas

trocas foram cada vez mais marcadas por uma empatia recíproca. Sofia foi certamente uma

das professoras com quem tive maior aproximação, em grande parte, por conta do período de

um ano em que estagiei na escola onde ela lecionava (enquanto este tempo foi de seis meses

nas outras duas). 

O estagiário

Voltar à escola três anos após ter concluído meus estudos no ensino médio8 no campus

de Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense foi desafiador, na medida em

que passei de um ator de plateia para o palco de professor. Quando iniciei o estágio, não sabia

exatamente como me comportar, o que falar ou perguntar naquele ambiente. Imaginava que

qualquer  atitude  inadequada  poderia  comprometer  meu  estágio.  Minha  maior  apreensão

relacionava-se com a maneira segundo a qual eu seria recepcionado pelos alunos e como estes

perceberiam minha presença na sala de aula.  Ser bem-aceito por discentes e docentes era

determinante para a tarefa de observação, atividade principal do estagiário. Ao mesmo tempo,

considerando  o  supervisor  do  estágio  (professor  da  disciplina  e  principal  interlocutor  do

estagiário), circulei na sociabilidade discente tendo que estabelecer relações de proximidade e

distância com estes atores. A aproximação com os alunos não poderia ser excessiva sem criar

incômodo e embaraço para meu supervisor. Em um dia de estágio, estava sentado em uma

carteira disposta nos fundos da sala. A professora estava dando uma aula sobre a organização

do poder no Estado. Um grupo de três alunos sentados ao meu lado iniciaram comigo uma

“conversa  paralela”  sobre  séries  televisivas.  Respondi  brevemente.  Começaram  a  trocar

piadas e comentários irônicos procurando me convidar para compartilhar jocosidades. Uma

piada em particular provocou um riso descontrolado. Percebendo este comportamento, preferi

8  Etapa que segue “o ensino fundamental” (previsto com duração de mínima de 9 anos). O “ensino médio” no
Brasil é dado durante12 bimestres, divididos em 1ª, 2ª e 3ª séries como duração mima de 3 anos. 
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evita dar continuidade a esta interação, que criava certo incômodo do ponto de vista de minha

supervisora. Após este episódio, sentei em carteiras que ficavam próximas às primeiras filas,

mas  que  posicionava  de  modo  a  poder  observar  simultaneamente  o  palco  e  a  plateia.

Evidentemente, esta escolha incidiu nas formas como certos alunos passaram a me perceber

pela aproximação espacial com a professora e com alguns dos alunos “CDF”, os “cérebros de

ferro”  em  referência  à  impossibilidade  metafórica  de  cérebro  se  derreter  pela  grande

capacidade de concentração. Este episódio e estas novas aproximações com certos atores da

aula estimularam-me para construção do objeto da pesquisa. 

Como se pode entrever,  a figura do estagiário não é necessária ou constantemente

colada naquela do professor. Creio que este ator representa, do ponto de vista dos alunos, uma

personagem com uma identidade turva. Além de ser um recém-egresso do ensino médio, seu

perfil podia se confundir ocasionalmente com aquele do aluno. Porém, não era associado a

figura  do  magistério,  mesmo  quando  exercia  atividades  docentes. Pode-se  entrever  esta

hibridez  desde  a  forma  de  apresentar  o  estagiário  aos  alunos:  “pessoal,  esse  é  Ailton,

estagiário da disciplina. Ele vai acompanhar a gente nesse bimestre. Vai ser um futuro colega

de profissão”. Ao longo do tempo, alunos me procuravam para sanar dúvidas e compartilhar

curiosidades. Os contatos foram cada vez mais próximos. Os assuntos das minhas conversas

com eles giravam em torno do ENEM9 e das suas incertezas quanto ao futuro profissional e

acadêmico.  Em  todas  as  turmas  em  que  estagiei,  uma  outra  questão  causava  enorme

estranhamento:  “Você  vai  ser  professor  de  sociologia?!”  Uma  vez,  respondendo

positivamente, um aluno exclamou: “Você é doido? Sai disso!” Muitos daqueles jovens me

apresentavam diversos argumentos que poderiam me ajudar a sair de um projeto profissional

que  lhe  pareciam  profundamente  incompreensível.  Por  exemplo, eu  ganharia  uma  baixa

remuneração  salarial  ou  me  especializaria  em uma  profissão  considerada  por  eles  pouco

interessante. Além disso, esta avaliação em relação à sociologia era também evocada quando

os  alunos  criticavam a  sua  presença  na  grade  curricular.  Ser  professor  de  Sociologia  se

tornaria uma “perda de tempo”. 

Nesse  sentido,  é  preciso  ressaltar  que  a  obrigatoriedade  da  sociologia  enquanto

disciplina no Ensino Médio ocorreu no ano de 2008 através da lei 11.684, valendo para todo o

território nacional. Este fato pôs fim a um processo histórico em que a presença da sociologia

9  Exame Nacional do Ensino Médio – Um vestibular universal que garante o acesso a cursos de nível superior
em quase todas as Instituições públicas de Ensino, e em muitas particulares, por meio de um programa do
governo  federal  denominado  PROUNI –  Programa Universidade  para  Todos,  o  qual  oferece  bolsas  de
estudo.
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nos currículos educacionais se apresentava de forma intermitente, oscilando entre presenças e

ausências,  resultado  dos  contextos  em que  as  diferentes  reformas  promovidas  no  ensino

básico foram executadas desde o fim do século XIX10.  

Os espaços escolares e os contextos que os diferenciam

As  três  instituições  onde  realizei  observações  possuem  duas  características  em

comum: primeiramente, o perfil dos alunos é de classe média11, e em segundo plano, são tidas

como escolas tradicionais de Campos. Referir-me-ei a estas instituições como Colégio 28 de

Março,  Instituto  Educacional  Campista  e  Colégio  Santa  Maria12.  O  28  de  Março  foi

inaugurado no fim do século XIX, apresentando-se como única instituição secundarista no

interior do estado do Rio de Janeiro. O Campista foi criado na primeira década do século XX

com o intuito de oferecer cursos profissionalizantes, e o Santa Maria, no fim da década de

1950. No caso desta última instituição, seu projeto pedagógico é fortemente entrelaçado com

valores católicos. Dentre públicos de classe média e de professores de instituições de ensino

médio e acadêmicas, estas escolas são reputadas por oferecerem um “bom” ensino na cidade

de Campos. Consequentemente,  são disputadas pelos pais,  principalmente aquelas que são

públicas. 

10 Para maiores informações, ver OLIVEIRA (2013). 
11 Observando  muitos  dos  alunos,  este  perfil  era  visível  pelo  uso  de  certas  roupas  (exceto  a  camisa  de

uniforme, usavam calças e tênis de marcas reputadas pelo seu alto custo) ou pelos modelos de dispositivos
móveis (Iphone ou modelos recém lançados de outras marcas) que levavam a escola e comprados em lojas
frequentados por consumidores de classe média campista.  Esta observação ecoa com o Indicador de Nível
Socioeconômico  (Inse)  das  Escolas,  elaborado  pelo  INEP –  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira, órgão subordinado ao Ministério da Educação – MEC. Este indicador trata de:
“[…] uma medida cujo objetivo é situar o conjunto dos alunos atendidos por cada escola em um estrato,
definido pela posse de bens domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível
de escolaridade de seus pais.” (BRASIL, [2015], p. 1). Ainda foi calculado combinando as respostas de
questionários aplicados a alunos nos anos de 2011 e 2013 (Ibid, p. 2) no quadro da Avaliação Nacional da
Educação Básica (Aneb), da Avaliação Nacional do Rendimento escolar (Anresc) e do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). O indicador reúne sete grupos (Muito Baixo, Baixo, Médio Baixo, Médio, Médio
Alto, Alto e Muito Alto) que definem o perfil dos alunos das escolas,  a partir  da média aritmética dos
resultados obtidos. Desta forma, ao consultar os resultados do ENEM no site do INEP. (disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem-por-escola>),  constata-se que em 2014 (dados mais recentes) a
escola 28 de Março obteve a classificação de Médio Alto, o colégio Campista se posicionou como Alto e o o
centro educacional Santa Maria como Muito Alto. Deve ser ressaltado que o indicador baseia-se não apenas
nos itens materiais como bens de consumo domiciliar e salário, mas também, o grau de instrução dos pais
dos alunos. 

12 Os verdadeiros  nomes  das  instituições  analisadas  foram alterados,  com a  finalidade  de  preservar  suas
identidades e dos interlocutores desta pesquisa. 
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Uma instituição pública estadual – Colégio 28 de Março

Na primeira escola onde estagiei, muitos alunos, professores e pais, consideravam-na

como  símbolo  de  uma  educação  pública  de  “qualidade”.  Observei  diversas  formas  de

qualificar nestes termos esta instituição em conversas estes mesmo atores. Algumas vezes,

comparavam  o  colégio  28  de  Março  com  outras  escolas  públicas  de  ensino  médio  em

Campos.  Em uma conversa com uma aluna que havia pedido transferência  para  o 28 de

Março,  explicou-me que tal  pedido  devia-se  à  sua  insatisfação com a  antiga  escola,  que

considerava “fraca”. Esta avaliação decorria do fato de que esta aluna planejava ingressar em

um curso de engenharia em uma universidade pública e logo, sua formação em uma “boa”

escola de ensino médio seria  essencial  para atingir  tal  objetivo.  A mesma aluna,  um mês

depois,  voltou  a  conversar  comigo.  Relatou-me  que  voltaria  para  a  escola  de  origem.

Explicou-me que não tinha tecido nenhum laço de amizade com os colegas de turma, os quais,

descreveu como  “mimados, infantis”. Comparou-os com os seus antigos amigos, aqueles que

frequentavam  a  primeira  escola,  que  se  comportariam  de  forma  mais  madura:  “eles,

trabalhavam,  eram  mais  cabeça”.  Descreveu  seus  antigos  colegas  como  pessoas  mais

responsáveis, pois se dividiam entre atividades discentes e de trabalho remunerado e, por isso,

sabiam o que era a “realidade que é a vida”. Afirmou que se sentia desconfortável com as

piadas sobre o local onde morava (próximo a uma “favela” percebida como violenta na cidade

de Campos). Disse-me que não foi capaz de se “encaixar” no novo grupo

Outro valor fundamentava o renome da escola 28 de Março. Em conversas com Sofia,

descobri que muitos pais matriculavam os filhos nesta mesma instituição pois eles próprios

haviam estudado nela quando jovens. A dimensão tradicional da instituição ainda se refletia

na arquitetura imperial da sede, o que contribuía para reforçar a associação entre a escola e a

“História”.

O 28 de Março localiza-se na região central da cidade. Esta situação contribui para o

fato de que atenda alunos de várias áreas do município. Oferece o ensino de segundo ciclo do

ensino  fundamental13 e  de  todo  o  ensino  médio.  Há  ainda  um rígido  controle  quanto  à

circulação de pessoas. No único portão de acesso há sempre um funcionário que verifica as

carteirinhas  de  alunos  e  identificações  dos  visitantes.  Em  contrapartida,  os  alunos  que

caminham livremente no pátio durante as aulas não são repreendidos. Em outros termos, se a

13  O primeiro ciclo do ensino fundamental engloba turmas do 1° ao 5° ano, já o segundo ciclo corresponde
turmas do 6° ao 9° ano.
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“explicação”  do  professor  é  avaliada  por  um  ou  vários  destes  indivíduos  como

desinteressante, são livres para sair da sala e conversar nos corredores. Enfim, observei as

duas turmas da terceira série de Sofia durante um ano.

Uma escola privada católica – Colégio Santa Maria

Em busca de uma experiência contrastante com aquela vivenciada na primeira escola,

decidi,  em  um  segundo  momento,  estagiar  em  uma  instituição  privada.  Além  desta

característica principal, o Santa Maria é fortemente marcado pelos preceitos católicos. Um

padre é o diretor-geral da instituição. Este comparece de forma frequente nas instalações do

estabelecimento, inclusive nas salas de aula, momentos em que constituía uma proximidade

com os jovens alunos.

Minha circulação não pôde ser fluida da mesma forma como ocorreu no 28 de Março.

Ao  ser  recebido  pela  orientadora  pedagógica  fui  informado  sobre  a  possibilidade  de

acompanhar apenas um tempo de aula14. A turma acompanhada seria a 1B da primeira série.

Desta forma, o período em que poderia assistir as aulas seria muito reduzido se comparado a

minha primeira experiência no estágio. 

O Colégio Santa Maria localiza-se em uma região considerada nobre da cidade de

Campos.  Abarca  todas  as  etapas  do  ensino,  desde  a  educação  infantil  ao  ensino  médio.

Pertence a uma rede de educação que está presente em vários estados brasileiros. É possível

visualizar  ao  longo das  instalações  da  instituição,  imagens  de  santos  e  do  papa.  O mais

emblemático, porém, é a presença de uma igreja no interior da escola. 

Os repertórios que conduzem as ações institucionais do Santa Maria baseiam-se no

permanente laço que deve ser estabelecido entre a família, os alunos e o espaço escolar. 

Uma instituição pública federal – Instituto Educacional Campista

Terminei meu período de estágio no Instituto Educacional Campista. Esta instituição

aglutinava o ensino médio com um curso técnico profissionalizante, e seus alunos estudavam

em tempo integral. Ainda ofertava cursos de ensino superior15 e, por este motivo, o uniforme

não  podia  ser  exigido.  Como me explicou o  professor  que  supervisionou meu  estágio,  a

14  Termo que se refere ao período de duração de uma aula. Hoje, este tempo é determinado em 50 minutos. 
15  Termo que se refere ao ensino de graduação. 
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instituição se alinhava aos regulamentos de instituições de ensino de nível superior como no

caso da não uniformização, ou ainda, do pressuposto de livre acesso à sua sede.

Para  ingressar  nesta  instituição,  os  candidatos  do  ensino  médio  passam  por  um

processo  seletivo,  particularmente  concorrido  e  muitas  vezes  visto  como  um  tipo  de

vestibular.  Trata-se  de  uma prova  escrita  cuja  ementa  contempla  os  conteúdos  do  ensino

fundamental.  Quando perguntava  aos  alunos  quais  eram os  motivos  que  os  levaram a  se

candidatar a uma vaga no Instituto Campista, respondiam imediatamente: “o ensino médio de

qualidade”. Pelas características do ensino desta instituição, os alunos devem se matricular em

disciplinas gerais e técnicas. 

Nesta escola acompanhei quatro turmas, duas da terceira série e duas da segunda série.

O período de observação teve duração de um semestre.  

Aprofundei-me  na  apresentação  destas  instituições,  considerando  que  permite

contextualizar  os lugares nos quais realizei  observações,  além de evidenciar contrastes de

dinâmicas institucionais  e moralidades que incidem nas conduções das atividades docentes,

ou ainda, nas interações entre professores e alunos.
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Estrutura da monografia

Este trabalho está dividido em três capítulos.  No capítulo 1, apresento o problema

desta pesquisa e o recorte analítico de meu trabalho, o qual norteou minha observação de

situações  da  atenção  dos  alunos  e  das  estratégias  dos  professores  para  preservá-la.  No

segundo capítulo analiso os momentos de “desatenção”. Descrevo e interpreto em particular

momentos em que os alunos não se engajam na interação com o professor durante a aula.

Procuro demonstrar como a concorrência entre “estímulos fortes” - “conversas paralelas” ou

manuseio de dispositivos móveis – são elementos que podem ameaçar, retomando os termos

de Goffman, a ordem da situação. Enfim, no capítulo 3, retomo a questão da “desatenção”,

mas  desta  vez  para  compreender  quais  são  suas  consequências  em  relação  aos

comportamentos  dos  atores  da  aula  e  às  formas  de  administrá-la  pelos  professores.  Se  a

“desatenção” pode em certas situações apontar para uma vulnerabilidade da atividade docente

e da cooperação esperada dos alunos, procurarei demostrar ainda que ela é constantemente

negociada  e  antecipada  pelos  professores.  Em  síntese,  o  trabalho  se  volta  para  as

competências docentes mobilizadas para administrar a “desatenção” que me pareceram, em

algumas  ocasiões,  formas  de  evitar  conflitos.  Ao  mesmo  tempo,  contribuem para  que  o

professor vivencie uma experiência de vulnerabilidade, uma vez que a representação de seu

papel  social  se  vê  ameaçada pelas  perturbações  que a  não cooperação dos  demais  atores

provoca. 
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Capítulo 1 

A atenção nas situações de sala de aula

1.1. A atenção em meio escolar

 

Mais um dia de aula, deviam pensar os alunos da turma que observei naquele dia, a

qual se assemelhava a qualquer outra no 28 de Março. Para a turma 3006, o tema de aula

naquele dia era o dos “direitos do cidadão”, que foi relacionado com “a criminalização da

pobreza”.  A Professora Sofia havia assim problematizado, nesta aula,  um ponto básico do

currículo mínimo: “Distinguir as diferentes formas em que se manifesta a violência no meio

rural  e  urbano  e  identificar  o  processo  de  criminalização  da  pobreza  e  dos  movimentos

sociais” (Rio de Janeiro, 2012). Ciente da importância dos recursos didáticos no ensino médio

para ministrar suas aulas e cansada de solicitar  o único projetor e  computador  da escola,

muitas vezes indisponível no seu horário, Sofia acabou comprando, com recursos próprios

estes  dispositivos  que  faziam,  segundo ela,  grande  diferença  na  sua  atuação  profissional.

Naquele dia, Sofia chegou com o projetor para conduzir este debate, projetando imagens no

quadro para explicar o conteúdo da aula. Mas o data show, mesmo articulado com toda a

criatividade desta professora, nada era consensual dentre os alunos, pois criava uma situação

de escuridão. Alguns alunos definiam-na como repouso, outros como recreio, e outros ainda,

como ambiente proporcionando um foco de atenção. Em determinado momento da aula, um

exemplo  apresentado  pela  docente  provocou,  repentinamente,  uma  modificação  no

comportamento da maior parte daqueles alunos que dormiam e estavam digitando nos seus

celulares. Os chamados rolezinhos16 foram apresentados como forma de despertar a atenção

dos alunos e de convidá-los a expressarem opiniões acerca deste movimento. Diversos jovens

compartilharam seus pontos de vista. Rapidamente instalou-se uma discussão que dividiu a

16 Encontros marcados pela internet com a finalidade de reunir adolescentes. Em sua maioria, estes jovens
eram negros e pobres que marcavam encontros em shopping centers com o objetivo de se divertirem. Este
fenômeno gerou inúmeras controvérsias, uma vez que estes jovens reuniam grandes multidões no espaço dos
shoppings.  Foram  acusados  de  promover  baderna  e  depredação  de  lojas.  Alguns  estabelecimentos
conseguiram liminares na justiça que proibiam estes eventos.  A partir  deste momento, começaram a ser
realizadas triagens dos clientes. Esta atitude gerou, imediatamente, críticas de setores da sociedade civil que
enxergavam neste ato uma forma de segregação e preconceito contra os jovens da periferia participantes dos
rolezinhos.
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turma. De um lado, uma minoria que defendia como legítimo o direito do movimento. Por

outro lado, um grupo maior enxergava os  rolezinhos como algo extremamente negativo e

perturbador  de  um  ambiente  (os  shoppings)  onde  deveria  imperar  a  tranquilidade.  Este

segundo grupo reproduzia um discurso muito semelhante ao que era veiculado pelas grandes

mídias  que  cobriam  o  evento.  A  professora  sentiu-se  no  dever  de  desconstruir  este

pensamento,  provocando  os  alunos  a  refletirem  sobre  quem  eram  aqueles  jovens  dos

rolezinhos,  e por qual motivo eram repreendidos pela polícia.  Em certo momento um dos

alunos formulou o seguinte questionamento: “vai dizer que você (professora) gosta de estar

junto de um monte de favelado?”. A pergunta gerou a exposição de novos pontos de vista, até

mesmo dentre  aqueles  que  permaneciam calados.  A partir  deste  ponto,  a  professora  teve

argumentos para problematizar a questão da garantia e efetivação dos “direitos dos cidadãos”.

Lembrou  que  os  jovens  que  promoviam  os  rolezinhos  estavam  sendo  proibidos  de  se

manifestar  livremente.  A livre expressão é uma garantia expressa na Constituição Federal

como  um  dos  direitos  civis  de  todo  cidadão.  Desta  forma,  Sofia  entremeou  uma

problematização  sociológica  com  um  exemplo  familiar  ao  mundo  dos  jovens  naquele

momento. 

A descrição desta situação que inicia o capítulo pareceu-me um exemplo chave para

iniciar a discussão que proponho nesta seção. A atenção como uma forma de engajamento dos

atores  na  situação,  especificamente,  em  situações  de  sala  de  aula.  Nesse  sentido,  o

engajamento é mobilizado neste trabalho como uma forma de participação cooperativa, uma

absorção perceptível a partir das coordenações entre o professor e os alunos. Nos termos de

Goffman (2010),  “engajar-se  numa atividade ocasionada significa  manter  algum tipo  de

absorção cognitiva e afetiva por ela… resumindo, significa estar envolvido com ela” (p. 46,

grifo  meu).  Desta  forma,  nesta  pesquisa  analiso  as  ações  de  alunos  e  professores  e  seus

envolvimentos situacionais em sala de aula. Ainda segundo Goffman, é possível compreender

as relações entres estas personagens como engajamentos de face a face, tendo em uma aula,

que pressupõe um foco principal na figura do professor. 

No exemplo dos  rolezinhos, percebe-se que, em determinado momento a professora

consegue  fixar  a  atenção  de  quase  todos  os  alunos  sobre  sua  fala.  Esta  atitude  acarreta,

inclusive, um engajamento discursivo na situação, que se deu por meio das opiniões emitidas

e pela defesa destas quando confrontadas pelos demais. Nesse sentido, pode-se dizer que os

alunos estabeleceram um foco de atenção ao discurso da professora em detrimento de outros
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objetos  como  os  celulares  ou  o  sono.  William  James  [2015],  filósofo  norte-americano,

desenvolveu um extenso trabalho sobre as faculdades da mente, dentre elas, o fenômeno da

atenção. Mobilizo as contribuições deste autor no meu trabalho com o objetivo de analisar

modalidades de coordenação entre alunos e professores em sala de aula. Procurei retomar este

conceito  problematizando  especificamente  as  interações  face  a  face.  Por  este  motivo,

descreverei  e  interpretarei  neste  capítulo momentos  em que a  fixação da atenção em um

objeto (a aula) é condicionado pela cooperação entre os atores presentes na situação. 

Para James, a atenção é o processo de fixação, focalização, ou ainda, concentração

sobre um objeto ou pensamento. Nesse sentido, o exemplo apresentado no início do capítulo

demonstra que houve, por parte dos alunos, um engajamento em torno do debate sobre os

rolezinhos.  Este  caso  foi  mobilizado  pela  professora  como  forma  de  problematizar  os

conteúdos curriculares a partir de uma interpretação segundo seus princípios de justiça. Os

alunos fixaram, então, sua atenção ao objeto de discussão trazido na situação, invertendo o

foco e a margem (FERRAZ e KASTRUP, 2007). Os celulares e o sono eram para alguns, o

foco  da  atenção,  enquanto  que  a  aula  ministrada  pela  professora  apresentava-se  como

marginal. A partir do momento em que um assunto com grande repercussão midiática e que

toca o mundo juvenil foi colocado como questão a ser discutida, houve uma inversão deste

quadro. 

Este caso evidencia outro aspecto da atenção proposta por James. A todo momento

operamos com uma seletividade  do pensamento.  Este  autor  enfatiza,  inclusive,  o  aspecto

essencial  desta  seletividade  como  uma  forma  de  evitar  que  a  nossa  experiência  e  nossa

consciência  se  transformem  em  um  caos,  uma  vez  que  entramos  em  contato  com  uma

infinidade  de  estímulos  cotidianamente.  Neste  ponto,  James  é  enfático  ao  afirmar  que,

seletivamente,  a  experiência  dos  indivíduos  é  composta  por  aqueles  itens  que  lhes  são

interessantes e de alguma forma, úteis. Dessa forma, lembra que não somos criaturas passivas

que  incorporam  externamente  a  experiência.  Pelo  contrário,  somos  agentes  ativos  nesta

construção. Sendo assim, ao se concentrarem na discussão dos rolezinhos, os alunos operaram

com a seletividade em meio ao que James denomina de fluxo de pensamentos, característica

da mente humana. Quando nos atemos a um objeto estamos focando nossa atenção em algum

ponto deste fluxo. Deste fato, conclui-se que a oscilação dos momentos de atenção numa ação

coordenada é um aspecto “natural”. De acordo com James, é impossível atermo-nos a todos

os estímulos que recebemos do ambiente em que estamos. Se o aluno não se envolve em um
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“estímulo  forte”  durante  a  aula,  sua  atenção  tenderá  a  flutuar  em busca  de  outros  focos

suscitados e por muitos dos dispositivos disponíveis na situação: o uso dos celulares e tablets,

as “conversas paralelas”, o sono, o ato de circular pelo pátio da escola (no 28 de Março e no

Campista o aluno não precisa pedir permissão para se ausentar da sala). Flutuando de forma

despretensiosa, a atenção se fixará no objeto que despertar um maior interesse.

 O “estímulo forte” ao qual se refere James está intimamente ligado ao fato de que a

atenção  tende  a  se  focar  numa  sucessão  de  objetos.  Isso  se  demonstra  a  partir  de  uma

articulação entre o  novo e o  velho. “O máximo da atenção será logrado quando se obtiver

uma harmoniosa sistemática ou unificação entre o novo e o velho” (JAMES apud FERRAZ e

KASTRUP, 2007, p. 8). Nesse sentido, quando o aluno percebe que não há nada de novo na

abordagem do professor tende a voltar sua atenção para outros objetos. Durante as várias

aulas que acompanhei, quando o professor mantinha uma postura já conhecida pelos demais

participantes,  entendida por eles como a mais “confortável” e, por vezes,  monótona (aula

expositiva  em que  o  professor  fala  e  os  alunos  apenas  ouvem),  poucos  eram os  que  se

engajavam no discurso do docente. Entregavam-se aos fluxos sem a obrigação de priorizar um

ponto ou selecionando aqueles fora do quadro da aula. Se durante esta situação o professor

decide contar uma piada, anedota ou um caso pessoal sobre qualquer assunto que tenha ou

não afinidade com o tema da aula, os alunos expressam outro interesse. Este exemplo pode ser

tido como uma ruptura das definições projetadas  (GOFFMAN, 2014, p. 26). Neste caso, a

interrupção inesperada despertava uma mudança de comportamento do grupo – Quando o

professor narrava uma viagem ou reclamava das condições de trabalho.  No pensamento de

James, a aula expositiva que transcorria não apresentava conexão com experiências prévias

vivenciadas pelos alunos. Os conceitos e a problematização teórica do conteúdo não estavam

sendo articulados com experiências concretas já vivenciadas por aqueles jovens. A partir do

momento  que  o  professor  narra  experiências  pessoais,  os  alunos  despertam pensamentos

antigos que possuem conexão com o fato narrado. Nesse sentido, há conjugação entre um fato

velho com algo novo, o que permite uma interrupção na flutuação da atenção, a partir de um

“estímulo forte” capaz de ocasionar o engajamento. Outro aspecto que contribui para estes

momentos de focalização é a capacidade que a emotividade possui de envolver os alunos,

provocando uma empatia pela figura do professor. Esta empatia permite uma cooperação entre

os participantes da situação. Em outros termos, este sentimento de afetação exercia grande

influência sobre o engajamento dos alunos. Entrarei sobre este ponto mais detalhadamente na
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seção  1.3.  Estes  momentos  refletem como  a  atenção  tende  a  repousar  na  alternância  de

objetos,  não  se  resumindo a um ato  estático  da  consciência.  A flutuação entre  diferentes

estímulos é sua característica principal. 

Mesmo o desenvolvimento da atenção voluntária, baseada no esforço da fixação em

um objeto em detrimento de outro – quando o aluno se esforça para não dormir em sala,

mesmo que o sono seja grande – a atenção não se sustenta por muito tempo. Nas turmas que

acompanhei, raramente todo o grupo de alunos engajava-se na situação. O que se constituía

como  arranjo  frequente  era  a  oscilação  desses  momentos,  algo  que  como  salientei  na

introdução, foi motivo de estranhamento de minha parte, conduzindo-me em transformar esta

inquietação no problema desta pesquisa. Certas performances, técnicas, dispositivos e táticas

podem tornar a atenção dos alunos mais duradoura.

1.2. O pragmatismo como ferramenta analítica

As contribuições de James referentes à atenção enquadram-se numa abordagem do

pensamento social que surgiu nos Estados Unidos no fim do século XIX. O pragmatismo. Em

sua  origem,  este  campo  teórico  possui  como  uma  de  suas  características  a  procura  por

“determinar  os  significados  de  palavras  difíceis  e  conceitos  abstratos” (PEIRCE,  apud

POGREBINSCHI, 2005, p. 12). Dessa forma, se propõe a tornar claros e concretos termos ou

conceitos abstratos e gerais. Charles Peirce, em um clássico texto intitulado: Como tornar as

nossas ideias claras, salienta o fato de que o pensamento exerce uma função principal, que

seria a construção de crenças e hábitos a partir das incessantes dúvidas que nos surgem no dia

dia. Esses hábitos são, portanto, a concretização prática de significados que se apresentam

para nós como abstratos, metafísicos. O próprio William James caracteriza a ideia pragmatista

como: “[…]  interpretar  cada  um  dos  conceitos  metafísicos  traçando  suas  respectivas

consequências práticas” (JAMES, apud POGREBINSCHI, 2005, p. 31). Nesse sentido, este

autor desenvolve uma concepção do que seja o verdadeiro significado de um conceito como a

atenção, que só pode ser constatado por meio de suas consequências. Essas consequências

estão intimamente relacionadas com a noção de experiência. O engajamento dos alunos na

aula é  resultado de um processo mental  que se inicia  com a  seleção do que estes  atores
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consideram interessante ou desinteressante. Esta seletividade gera ou não a fixação da atenção

à explicação do professor. Desta forma, este esquema exemplifica uma consequência prática

possível a partir da problematização de conceitos abstratos como o interesse e a atenção. A

atenção  se  apresenta  de  fato,  como  um engajamento  na  situação.  É  o  ato  de  focar  suas

faculdades mentais e corporais na direção de um objeto e, a partir disso, poder se envolver. No

caso da sala de aula, este engajamento manifesta-se por meio de diferentes gradações. Há

momentos em que o aluno encontra-se calado, mas seu olhar demonstra atenção intensa com a

fala do professor. Faz anotações no caderno de forma recorrente. 

Deste fato, evidencia-se a ênfase construída pelo pragmatismo em torno da questão da

experiência,  sendo  possível  introduzir  um  de  seus  principais  fundamentos.  O

antifundacionalismo, uma aversão a qualquer tipo de verdade única, inabalável. Nas palavras

de Pogrebinschi  (2005, p.  26):  “Negar que o pensamento seja passível  de uma fundação

estática, perpétua, imutável”. Na abordagem pragmatista, o que se entende como verdade é

passível de ser revisto constantemente. Na medida em que nos deparamos continuamente com

experiências novas que apontam para diferentes consequências práticas, somos estimulados ao

exercício do pensar e refletir, reforçando um caráter autocorretivo. 

Seja  considerando  as  consequências  concretas  de  conceitos  metafísicos,  seja  a

dimensão de revisão destes conceitos, em ambos há um entrelaçamento com o contexto os

quais estão inseridos. Desta forma, no pragmatismo, o contextualismo busca demonstrar como

as relações sociais e as práticas vivenciadas pelos indivíduos estão intimamente ligadas ao

conjunto de crenças da qual fazem parte e, dessa forma, como influenciam suas ações. Nesta

pesquisa, o contexto das interações é priorizado para compreender os modos segundo os quais

interfere no engajamento dos alunos e do professor em sala de aula. Apresento observações

realizadas em três escolas distintas (que já foram apresentadas na introdução deste trabalho).

De um lado, uma escola particular, que possui como ancoragem de seus regimentos internos

os preceitos do cristianismo católico. As gramáticas mobilizadas neste contexto, a partir de

um documento interno denominado manual da família e do aluno, valores são destacados

como pilares do projeto pedagógico: “evangelização”, “educação” e “assistência social”. O

equipamento da escola se destaca em relação às outras: (data shows; quadro interativo, que

funciona a partir do toque virtual; caixas de som em todas as salas) que permite explorar

diferentes  formas  de  envolver  o  aluno  em aula.  Os  dispositivos  desempenham um papel

fundamental  para  o  engajamento  discente.  Há,  por  parte  do  professor,  uma possibilidade
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maior  de  diversificar  os  modos  pelas  quais  ministra  sua  aula.  O  quadro  interativo,  por

exemplo,  permite  trabalhar  com  esquemas  diferenciados,  que  por  conseguinte  são  mais

eficazes para captar a atenção dos alunos. Este panorama, no entanto, não se converte sempre

em resultados positivos quanto ao engajamento esperado, pois depende de como a associação

humanos/não humanos (LATOUR, 2000) é mobilizado. Por outro lado, temos duas escolas

públicas,  consequentemente  “laicas”.  O  Campista  está  inserido  em  um  contexto

administrativo em nível federal. Nesta instituição, os alunos se dividem entre os estudos do

ensino médio e do curso profissionalizante. Ouvi relatos de que parte destes jovens não se

interessa pelas disciplinas do curso técnico, priorizando conteúdos do ensino médio, uma vez

que são  avaliadas  nos  vestibulares  e  no ENEM. De outra  maneira,  nas  conversas  com o

professor que ministra o conteúdo de sociologia, este relatou-me que há uma diferença no

modo, segundo o qual, os alunos dos diferentes cursos técnicos lidam com a disciplina. Esta

diferença, segundo ele, se manifesta por meio de um de um movimento de maior ou menor

resistência dos discentes sobre os conteúdos sociológicos. Este fato estaria ligado ao perfil dos

alunos que em determinados cursos como mecânica, não expressam grande interesse nas aulas

de sociologia. Nesse sentido, as expectativas dos alunos em relação a adequação entre suas

formações e as disciplinas ofertadas contribuíam para definir prioridades  atencionais sobre

certas disciplinas. Isto afetava a relação destes jovens com seus mestres de aulas consideradas

irrelevantes,  e  o  desengajamento  nestas  ocasiões  era  mais  perceptivo.  Quanto  ao  aparato

tecnológico, o Campista possui uma boa estrutura, com data shows, televisores e sistema de

refrigeração em quase todas as salas. Porém, a pouca manutenção destes equipamentos gera

frequentemente tensões nos momentos em que o professor não consegue utilizá-los. 

No 28 de Março o contexto se diferencia fortemente das duas outras instituições. Certa

vez, a professora de sociologia compartilhou comigo sua queixa em relação ao excesso de

centralização na gestão  das  escolas  estaduais,  o  que  dificultaria  mudanças  necessárias  na

relação professor-aluno. Além disso, o 28 de Março sofria com uma escassez de verbas, que

dificultava recurso de dispositivos tecnológicos. A existência de um único aparelho de  data

show é um exemplo das limitações deste contexto. 

Assim como Dewey (2010) afirmou, a educação pode ser encarada como uma arena

de controvérsias. A pluralidade de mundos possíveis presentes na escola pressupõe o contato

entre moralidades conflitantes, os quais favorecem a existência deste quadro. Logicamente, a

sala de aula é um dos lugares onde estas controvérsias se expressam e se potencializam. Desta
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forma, este capítulo prioriza a análise das modalidades de experimentação no espaço escolar,

focalizando-se na  atenção.  Procurei  descrever  e  interpretar  as  competências  que  alunos  e

professores mobilizam para fazer o comum, isto é, se coordenar evitando tensões e conflitos

sempre latentes.

1.3. O engajamento em sala de aula como um “jogo absorvente”

A discussão sobre a atenção discente no espaço da sala de aula é problematizada neste

trabalho como uma forma de engajamento. Assim, pode-se articular as contribuições de James

sobre a atenção, com aquelas de Clifford Geertz em seu texto  Um jogo absorvente: Notas

sobre  a  Briga  de  Galos  Balinesa17.  O  autor  refere-se  à  briga  de  galos  como  um “jogo

absorvente”. Pode-se, apesar das óbvias diferenças entre meu objeto e aquele de Geertz e das

emoções em jogo nestas situações, estabelecer uma analogia entre a rinha de galos e a sala de

aula, no sentido de demonstrar a capacidade que a afetação despertada pela emoção possui em

promover um “engajamento absorvente” nestas situações. 

Geertz  define  a  briga  de  galos  a  partir  do  conceito  de  “reunião  concentrada”  de

Goffman:  “um  conjunto  de  pessoas  absorvidas  num  fluxo  de  atividade  comum  e  se

relacionando  umas  com  as  outras  em  termos  desse  fluxo.  Essas  reuniões  ocorrem  e  se

dispersam, seus participantes são flutuantes” (2008, p. 193). Numa sala de aula, alunos e

professor  se  enquadram em fluxos  ou  roteiros  antecipáveis.  Porém,  cada  aula  possui  um

arranjo próprio, altamente situado. E por fim, um participante em específico é flutuante, o

professor. Esta personagem circula por turmas distintas, e cada uma delas torna-se particular. 

É um encontro que agrupa atores distribuídos em um cenário em torno de um bem

comum: o ensino-aprendizagem. Assim como na briga de galos (especificamente nas lutas

menores, não absorventes), o não engajamento pode surgir a partir do desinteresse provocado

pela menor frequência de oscilações. Como já salientou James, ao congregar o  novo com o

velho, há uma tendência de fixação da atenção, pois esse processo é capaz de gerar o interesse

a  partir  de  uma  sucessão  de  objetos,  tornando-a  mais  empolgante.  Nas  brigas  de  galos

menores, muitas vezes os participantes eram frustrados pela forma monótona que o embate se

17 Um  dos  capítulos  do  livro  intitulado:  “A  interpretação  das  culturas”  (2008).  Ver  nas  referências
bibliográficas.
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desenrolava, sem grandes golpes ou ação. 

É a partir de um contraponto com as lutas desinteressantes que Geertz apresenta os

embates “absorventes”. Estes, são aqueles em que a “aposta central”18 é a maior possível,

fazendo  com  que  os  galos  que  se  enfrentam sejam  equânimes,  a  fim  de  provocar  uma

imprevisibilidade  em  relação  ao  resultado  da  disputa.  Uma  aula  pode  ser  considerada

“absorvente” quando há um envolvimento por parte dos alunos em torno de um assunto. Em

analogia à “aposta central”, o professor representa uma dimensão semelhante. É a personagem

que  deve  envolver  os  alunos  neste  processo  lúdico.  Os  três  professores  que  acompanhei

mobilizam diferentes perspectivas para envolver a plateia. Dois dentre eles procuram afastar o

monótono,  abordando  os  conteúdos  por  meio  de  músicas,  vídeos,  filmes,  imagens.

Certamente,  quando  estes  recursos  e  técnicas  eram  acionados  por  meio  de  dispositivos,

proporcionavam uma maior aproximação entre os atores. 

1.4. Dramaturgia e a sala de aula

A atenção é aqui analisada como uma manifestação do engajamento dos alunos, no

sentido  de  cooperarem  com  o  professor  em  vista  de  tentar  manter  uma  dada  ordem

interacional. O engajamento dos alunos em sala de aula depende fortemente da performance

do professor – dramatúrgica, ou que se expresse ainda através de sua aptidão em mobilizar

objetos sociotécnicos. No caso de uma aula,  o profundo envolvimento se reflete por uma

disposição em ouvir o professor. Ele fala e tem como expectativa observar olhares fixos na

sua direção. Outras provas de atenção eram frequentes:  indagar o professor sobre alguma

questão (“tirar uma dúvida”,“participar”,“anotar no caderno”…)

Considerando  a  centralidade  do  professor  no  processo  de  manutenção  da  atenção,

procurei descrever encenações performáticas. Nesse sentido, utilizando a metáfora teatral de

Goffman (2014), o professor se coloca como personagem principal durante as cenas que se

desenvolvem na sala de aula.  Este ambiente físico compõe o que este autor denomina de

cenário: “compreendendo a mobília, a decoração, a disposição física e outros elementos do

18 Este termo refere-se às apostas conduzidas pelos chefes das tribos. Como se fossem as jogadas oficiais da
rinha. O valor destas apostas é parâmetro para as que são feitas de forma marginal e não oficial entre os
espectadores das brigas.
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pano de fundo que vão constituir o cenário e os suportes do palco para o desenrolar da ação

humana executada diante, dentro ou acima dele.” (2014, p. 34). Esta encenação é voltada

para a plateia de alunos. 

Na  definição  desta  situação,  todas  as  informações  a  respeito  desta  personagem

principal são essenciais para antecipar o modo de ação dos demais participantes. O que se tem

em  mente  neste  esquema  é  o  ajustar-se  da  maneira  esperada  para  este  enquadramento

cognitivo. Reciprocamente, os alunos analisam a performance do professor com a finalidade

de  entender  o  modo  como devem comportar-se  durante  sua  encenação.  Esperam que ele

utilize-se da oralidade e da escrita no quadro. 

 O termo “consenso operacional” de Goffman ilustra a colaboração entre os atores no

sentido de definir  uma situação, ao mesmo tempo em que decidem quais questões e qual

pessoa ou pessoas serão acatadas de forma temporária.  Este movimento de busca por um

consenso em situação tem a finalidade de evitar possíveis conflitos decorrentes de um não

ajustamento dos  atores.  Nesse sentido,  quando o professor  entra  em sala  de aula,  há um

entendimento definido de qual representação cabe a esta personagem, assim como aos alunos.

Espera-se  que  o  ator  professoral  assuma seu  posto  central  no  palco  da  sala,  ocupando a

cadeira que lhe é destinada e que se dispõe de forma privilegiada na direção dos alunos. É

possível também que permaneça de pé. Desta forma poderá deslocar-se livremente entre sua

plateia, bem como, disporá de uma visão ampla de todos os indivíduos que a compõem. 

1.4.1. A performance do professor diante de seu público 

Neste  item  apresentarei  as  competências  e  estratégias  mobilizadas  pelos  três

professores  que  acompanhei.  Em outras  palavras,  descreverei  as  técnicas  e  performances

destes profissionais diante de uma turma, com a finalidade de envolvê-los na aula. 

Estas três personagens apresentam diferenças marcantes quanto as suas performances.

Cada  uma  delas  carrega  consigo  uma  “fachada  pessoal”  (GOFFMAN,  2014)  distinta,

caracterizando-se como: “os distintivos da função ou da categoria, vestuário, sexo, idade e

características  raciais,  altura  e  aparência;  altitude,  padrões  de  linguagem,  expressões

faciais, gestos corporais e coisas semelhantes.” (p. 36). 

Nesse sentido, deve ser levado em consideração o lugar que certos atributos pessoais

ocupam neste processo de engajamento da plateia. Refiro-me especificamente ao carisma e
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sua  relação  com  o  exercício  da  autoridade  (MAIA,  2014)  em  sala  de  aula.  Além  dos

equipamentos tecnológicos,  nos momentos em que o professor procura criar um ambiente

“agradável” e propício para a aprendizagem, ao formular comentários jocosos, ou realizar

conexões com aspectos da realidade vivida pelo mundo juvenil. Transmite, assim, a imagem

de que não é, nos termos dos alunos, “carrasco”. Desta maneira, transforma a aula em uma

situação  instigante,  que  passa  a  ter  grande  capacidade  de  envolvimento,  e  se  afasta  da

personagem antipática na visão dos alunos.

Maia  (op.  cit)  descreve  a  partir  de  uma  abordagem  weberiana,  como  o  carisma

contribui  para  a  construção da  autoridade  em sala  de  aula.  O professor  é,  portanto,  uma

liderança carismática. Na minha análise, retomo esta perspectiva para compreender como o

carisma regula o engajamento da plateia  discente na interação com a personagem que se

encontra no palco. De outra maneira, dentre os meus interlocutores, apenas Sofia e Marcos

podem ser considerados, segundo as discussões desenvolvidas por Maia, carismáticos. Mesmo

assim, Sofia não aciona este atributo para controlar a turma, exceto em casos de extrema

desordem.  Voltarei  a  esta  discussão  no  capítulo  3.  Ao  contrário,  Marcos  mobiliza

constantemente seu carisma para manter o foco das atenções sobre sua encenação, por meio

da  autoridade  que  a  plateia  lhe  confere  e  que  é  legitimada  neste  processo.  De  forma

contrastante, João não representava como ator carismático. Orientava suas aulas a partir de

valores diferenciados em relação aos outros professores. Sua apresentação em público parecia

partir  de  seus  valores  e  conhecimento  acadêmicos,  bem como  de  sua  área  de  formação

(filosofia).  Desta  forma,  a  fixação  da  atenção  dos  alunos  sobre  sua  fala  desviava

constantemente,  ao  passo  que,  porém,  o  controle  exercido  sobre  este  comportamento  se

realizava por meio do carisma negociado (MAIA, op. cit.). 

1.4.2. O Colégio 28 de Março

No 28 de  Março,  a  professora  de  sociologia,  Sofia,  possui  certa  facilidade  em se

comunicar com seus alunos. Este fato ocorre, principalmente por conta da jovialidade que

transmite. Atenta e atualizada sobre assuntos do mundo juvenil, conseguia realizar conexões

entre conteúdos sociológicos e  temas presentes na experiência dos alunos fora dos muros

escolares. Utilizava de forma recorrente sua página no facebook como ferramenta de ensino

que extrapolava os limites da escola. Criou um grupo nesta mesma rede social para publicar
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textos referentes às aulas, bem como, reportagens e outros tipos de documentos que na sua

concepção são importantes para a formação de seus alunos. Ao manter este tipo de atitude, a

professora mobiliza uma ferramenta que está muito presente no cotidiano dos adolescentes.

Durante as aulas, sempre que possível faz conexões com suas publicações no grupo da turma.

Frequentemente, utilizava-se de outros recursos não humanos. Os mais utilizados eram os

vídeos  com letras  de  músicas  ou  curta  metragens  que  retratavam  situações  cotidianas  e

ordinárias da vida dos alunos. Esta estratégia contribuía para a fixação da atenção, pois, se

mostrava como algo  novo que possibilitava o desencadeamento de conexões com os gostos

musicais desses jovens, além de ser um recurso visual que possui um forte apelo atencional.

Ao engajar os alunos nas situações virtuais comunicantes, Sofia mantia boa parte da turma

envolvida na discussão do tema da aula. Uma vez, levou para os alunos um clipe que de forma

sucinta narrava todas as formas de governo que já existiram no Brasil. O vídeo continha uma

compilação de  imagens  que  se seguiam em alternância  ao  som de  rap.  Visualmente,  era

possível  observar  que  havia  um  grande  interesse  mobilizador,  no  sentido  de  ater-se  ao

conteúdo  do  clipe.  Passado  o  vídeo,  Sofia  iniciou  uma  aula  expositiva  acerca  do  tema

curricular  poder, política e Estado. Neste segundo momento, o número de alunos engajados

foi  menor,  porém, Sofia  teve um embasamento concreto para exemplificar  sua discussão,

remetendo-se ao vídeo sempre que possível. 

Nas aulas expositivas, Sofia sempre recorria a slides com textos e imagens. Em alguns

momentos,  escrevia  alguns  tópicos  no  quadro  branco quando  percebia  que  um  conceito

pertinente à discussão não aparecia na projeção. A cada instante procurava manter diálogo

com  os  alunos.  Buscava  desconstruir  e  causar  estranhamento,  principalmente  quando  se

deparava  com  discursos  reproduzidos  em  sala  de  aula  e  que  não  eram  devidamente

problematizados de modo sociológico. Nestes momentos de aula expositiva, a atenção era

difusa. Uma parte dos alunos mantinha-se atenta, mesmo que de forma calada. Outros, no

entanto,  preferiam  manusear  seus  celulares,  alimentar  “conversas  paralelas”  ou  dormir.

Pontualmente, os alunos atentos à aula mantinham diálogos com a professora. Quando uma

imagem (foto ou charge, por exemplo) aparecia nos slides, era possível observar que aqueles

alunos desatentos reorientavam sua atenção, e procuravam compreender as conexões entre a

aula e as imagens.
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1.4.3. A Escola Santa Maria

 João, professor no Santa Maria possui formação acadêmica em filosofia, o que não o

impedia de lecionar aulas de sociologia e também de ensino religioso. Quando lhe perguntei

para descrever o que significava sua circulação em disciplinas diferentes, respondeu-me que,

por vezes, causava confusão entre os alunos, principalmente no início do ano letivo. Estes

apresentavam dificuldades para distinguir  os conteúdos e tarefas das diferentes disciplinas

ministradas por um mesmo professor. João ainda compartilhou que sentia certo desconforto

em ocupar a vaga de ensino religioso. Não se considerava o profissional mais adequado ao

cargo. Contou-me que havia solicitado à direção um professor com perfil mais apropriado, o

que sempre foi negado, pois acarretaria o aumento de despesas para a instituição.

Como já mencionado, João apresenta uma “fachada pessoal” contrastante com a de

Sofia. Diante de seus alunos, comportava-se de forma mais contida. Não extrapolava suas

atividades  para  fora  os  limites  da  sala  de  aula.  A escola  era  o  único  espaço possível  de

interlocução com seus alunos. Priorizava a aula expositiva e utilizava o quadro branco para

anotar os tópicos e/ou conceitos centrais que ordenavam a aula. Raramente recorria a  slides

com imagens e vídeos. O quadro interativo a sua disposição foi pouco utilizado. 

Durante a exposição dos conteúdos, João não permitia “conversas paralelas”, o que

não as impedia de surgirem mesmo que esparsamente. Alguns dormiam e outros utilizavam

seus celulares de forma discreta. A forma como João encontrava para dialogar com os alunos

era perguntando diretamente a alguém em específico sobre sua opinião acerca de um assunto.

Certa vez, ao falar sobre cultura, uma aluna fez o seguinte questionamento: “os cachorros têm

cultura?”. João, então, respondeu perguntando a um outro aluno o que ele pensava a respeito.

Após a resposta foi negativa,  reviu com a aluna os aspectos que compõem o conceito de

cultura para explicá-la que os cachorros não a possuem. Diferente de Sofia, utilizava com

maior frequência os exercícios em sala de aula. Nestes momentos era possível observar que

grande parte dos alunos engajava-se na tarefa. 

1.4.4. O Instituto Educacional Campista

As interações entre Marcos e suas turmas era semelhante aquelas de Sofia. Sua postura

diante  dos  alunos  transmitia  uma  empatia,  um carisma  que  o  aproximava  destes  jovens.
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Comumente  fazia  piadas  jocosas  com o  intuito  de  transformar  o  ambiente  da  aula  mais

“agradável”. Quando julgava pertinente, passava filmes ou vídeos para os alunos. Certa vez,

ao tratar do conteúdo que versa sobre formas de governo, enfatizando contextos autoritários e

ditatoriais,  Marcos  fez com que os  alunos assistissem ao filme  A onda.  Dos cerca de 25

alunos, apenas dois ou três não focalizaram sua atenção ao televisor. O filme gerou, portanto,

forte absorção. Marcos fez algumas intervenções com a intenção de situá-los sobre o contexto

a qual a história se desenvolvia. Salientava aspectos que julgava fundamentais para a análise

dos  alunos,  com  o  intuito  de  que  eles  fizessem  conexões  com  o  tema.  Além  disso,  a

desenvoltura do professor facilitava esta interação. Falava em tom de voz grave e alto, o que

assegurava a focalização da atenção de grande parte da turma na sua fala. Nestes termos,

Marcos conseguia criar um ambiente de envolvimento da plateia, ao mesmo tempo em que

mantinha o “controle” sobre ela.  

A descrição das performances destes três professores apresenta questões importantes.

Em todos os contextos o material didático raramente é utilizado em sala de aula (No 28 de

Março e no Campista os livros utilizados são fornecidos pelo MEC. No Santa Maria há um

material próprio, que circula em toda as instituições que integram esta rede de ensino). Os

alunos não possuem o hábito de levar os livros e apostilas para escola. Geralmente o professor

pede que a leitura seja feita em casa para que em aula, de posse deste material, seja discutido

o tema. Frequentemente, esta solicitação não era atendida. Antecipando a concretização deste

fato, as chamadas “folhinhas” (folhas avulsas com conteúdo da disciplina) eram distribuídas

pelos  professores  em  aula.  Como  observado  por  Maia  (2014)  em  sua  pesquisa,  percebi

também a preponderância na valorização do caderno em detrimento do livro didático,  ou

apostila, no caso do Santa Maria. O caderno era visto como um “filtro” do que o professor

falava em sala de aula. O livro desqualifica-se como fonte de aprendizagem, permitindo que a

“explicação” docente seja tratada como algo mais importante. Ao retomar as contribuições de

Maia, este hábito aponta para o fato de que a oralidade e a escrita são vistas como símbolos

da  atividade  docente,  seja  por  estes  profissionais,  seja  pelos  alunos,  que  priorizam  a

explicação do professor – por meio de sua fala e da escrita no quadro branco, ou por meio de

slides –  como fonte  de  aprendizagem mais  “legítima”  do que  aquela  advinda  dos  textos

presentes nos livros. Se a “explicação” é considerada boa, o professor consegue envolver mais

eficazmente  os  alunos  ao  conteúdo  de  sua  fala.  O “estímulo  forte”  que  se  origina  desta
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performance bem-sucedida pode ser capaz de competir  e superar os demais estímulos,  os

quais se fazem presentes no cenário da sala de aula. O livro se apresenta como um objeto que

possui reduzida capacidade de fixação da atenção discente. 

Um outro aspecto muito presente ao longo de minhas observações foi o uso de objetos

das mídias como ferramentas auxiliadoras do professor. Pequenos vídeos, filmes, clipes de

música, obtinham um grande poder de fixação da atenção dos alunos. Em todas as situações

que estes dispositivos foram utilizados, o engajamento dos alunos mostrou-se mais denso. A

partir  deles,  o  professor  conseguia  fazer  conexões  nas  problematizações  das  discussões

teóricas que a sociologia acarreta19. 

19 Esta estratégia de ensino está prevista na resolução número 2 de 2012 da Câmara da Educação Básica, que
ao se referir às diretrizes que devem conter os projetos político-pedagógicos das escolas, traz a seguinte
redação: “utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e
construção de novos saberes” (p. 7). 
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Capítulo 2

A “desatenção” nas situações de sala de aula

2.1. O desengajamento na interação face a face entre alunos e professores

2.1.1.“Será que podemos continuar a aula sem problemas?” 

O “sinal20 toca”.  Repentinamente,  agitação e burburinho substituem o silêncio que

pairava até  então nos corredores do Santa Maria.  10:55 da manhã, indica o meu relógio.

Encontro o professor de sociologia, João, saindo de uma das salas. Assim que percebe minha

presença, vem ao meu encontro. Após trocarmos algumas palavras, dirigimo-nos para a sala

da turma da 1ª  série, sem que o convite para eu presenciar esta aula fosse necessário, talvez

por ser já percebido como habitué. Ao entrarmos na sala procuro uma carteira vaga para me

sentar. Encontro uma delas desocupada na primeira fileira no canto direito. João se direciona

atrás da mesa “do professor”, mantendo-se em pé e, em um movimento furtivo que combina

sua  posição  corporal  com  uma  frase  introdutória  proferida  de  modo  blasé:  “Vamos  lá

pessoal?”, demonstrando que o espetáculo teria início. Este arranjo corporal e discursivo foi

mobilizado como um modo rotineiro da entrada em cena do professor.  Os alunos até então

agitados começaram a silenciar aos poucos. Para João, a quietude é a condição para a aula

iniciar. O “conteúdo” daquele dia se assentava no conceito de fato social de Durkheim. Sem

auxílio  de  qualquer  dispositivo  tecnológico,  João  decide  ministrar  uma  aula  expositiva.

Escreve o conceito em letras de forma no meio do quadro branco. Pergunta aos alunos como

poderia ser caracterizado este termo.  Em um esforço didático,  retomava a aula  anterior e

resumia o ponto que havia introduzido. Paralelamente, partia do pressuposto que os alunos

tinham lido o material que apresentava o assunto na véspera, como forma de “dever de casa”.

No entanto, poucos reagiam às indagações. Acompanha-se de um silêncio. Percebendo certa

apatia, João decide perguntar a cada aluno individualmente os motivos pelos quais a educação

poderia ser entendida como um  fato social.  Alguns palpitam aproximando-se da “resposta

correta”,  outros  não.  Dentre  aqueles  que  não  sabiam  responder,  apresentavam

constrangimento. Esboçavam um riso tímido e desviavam o olhar, como se a evitação visual
20  Esta é a categoria do dispositivo que emite um som de sirene para marcar o período de início e término das

aulas.
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protegesse-lhes da pergunta insolúvel naquele momento. Um grupo de alunos sentados no

fundo  da  sala  mantinha  intensa  “conversa  paralela”,  que  parecia  visivelmente  mais

empolgante do que o conceito incognoscível a ser discutido. Em certos momentos, chegavam

a gargalhar. Percebendo esta “desatenção”, João, esforçou-se em reorientar o andamento de

sua  aula,  ao  buscar  “um acordo” que  permitiria  reconduzir  o  foco  atencional:  “Pessoal!

Vamos lá? Será que a gente pode continuar a aula sem problemas? Estou aqui fazendo um

acordo  com vocês.  Vamos  lá?”. Os  alunos  aquiesceram com a  cabeça  para  manifestar  a

aprovação do acordo. A aula prosseguiu. Não demorou até que João interrompesse novamente

o  cochicho.  Desta  vez,  suas  palavras  expressaram um profundo descontentamento  com a

quebra do acordo que havia proposto. Este exemplo representa o que Maia (2014) denominou

de alternativas ao carisma e autoridade negociada. João não atuava como uma personagem

carismática. Deste modo, os meios pelos quais mantinha o controle da turma baseavam-se na

efetivação de uma autoridade que dependia da negociação dos modos pelas quais os alunos

cooperariam para com sua performance. Utilizando-se deste artifício, atraía as atenções da

plateia  para  sua  representação. Após  o  que  pode ter  sido  interpretado  como “sermão”,  a

situação focalizou-se novamente na aula. Apesar da advertência, vários alunos continuavam

manifestando um profundo desengajamento.  Poucos respondiam aos  questionamentos.  No

limite, o curso da aula parecia cada vez mais marcado por um total desinteresse por parte

daqueles  jovens.  Alguns  digitavam  discretamente  nos  seus  celulares,  enquanto  outros

desenhavam em seus cadernos. Havia ainda aqueles que passavam bilhetes para seus colegas,

nem sempre de modo discreto. Nestes últimos casos, os alunos voltavam sua atenção para

outros focos, sem o ruído que poderia afetar o andamento da aula. 

2.2.2. Uma articulação teórica possível

Com esta introdução, apresento o objetivo deste capítulo em contraste com o anterior:

descrever  e  interpretar  o  que  é  considerado  como  “desatenção”  dos  alunos  e  suas

consequências no curso da situação de uma aula. Neste caso, trata-se de compreender um

desengajamento, por vezes efêmero, na interação direta com o professor. Ainda que James não

tenha desenvolvido uma reflexão específica sobre este tema nas obras consultadas durante

esta  pesquisa,  a  discussão  apresentada  no  capítulo  anterior  pode ser  articulada  com estes

momentos nos quais o foco não se mantém sobre a personagem central do espetáculo. Pode-se
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entrever  na  “desatenção”  do  aluno,  outros  engajamentos  paralelos  que  não  implicam

necessariamente uma quebra atencional, e sim, uma dispersão a partir da qual se multiplicam

tentações  de  envolvimentos  em  outros  quadros  de  interação.  Erving  Goffman  propôs

importantes contribuições sobre o desengajamento dos atores nas situações de interação face a

face, que ora traduzem reservas (que pode ser aproximada à simmeliana atitude  blasé) ora

francos desinvestimentos vivenciados como aqueles que provocariam a perda de face. Estes

instantes parecem-me cruciais para compreender os modos pelos quais a experiência escolar é

colocada à prova, ao mesmo tempo em que é passível de ser recomposta, podendo ter custos

para ambos os atores. Vale ainda acrescentar que, considerando particularmente o livro  Os

quadros da experiência:  Uma perspectiva de análise (2012a) de Goffman,  a interlocução

tecida entre ele e a obra de William James é nítida no que tange aos desdobramentos da

filosofia pragmatista (de James) sobre a atenção.

A partir  de  uma perspectiva  situacionista  metodológica  (JOSEPH, 2000;  FREIRE,

2014),  Goffman  explora  abundantemente  os  incidentes  ou  acidentes  que  ocorrem  nas

interações  de  face  a  face,  alguns  relacionados  com  gafes  decorrentes  de  erros  de

enquadramento.  Em  continuidade  com  esta  abordagem,  proponho  neste  capítulo

problematizar a “desatenção” discente, retomando uma qualificação docente, e como esta se

relaciona com as observações que realizei no meu estágio. Esta ênfase permite compreender a

natureza dos momentos em que os alunos não se envolvem mais  de modo esperado pelo

professor na situação de sala de aula. 

 A cooperação  (JOSEPH,  1999,  2000)  entre  os  atores  é  fundamental  para  que  a

situação transcorra  de  forma coordenada e  sem disjunções  que  podem gerar  tensões.  Em

síntese, argumento que a ação conjugada (PARK, In PIERSON, 1949) é essencial para o curso

de uma situação. Certos momentos que escapam à expectativa – como o que apresentei no

início  deste  capítulo  –  podem ser  interpretados,  em particular,  pelo  professor  como uma

afronta ou um desrespeito, uma vez que esta personagem assume o papel de protagonista, o

orador da situação (GOFFMAN, 2012b). Desta forma, prepara minuciosa e rigorosamente

sua  apresentação  em  público,  por  antecipar  que  suas  performances  condicionam  o

engajamento dos alunos. A partir do momento em que os ouvintes depositam sua atenção em

outros  focos,  como a  “conversa  paralela”  e  o  riso,  o  professor  interpreta,  no  limite,  este

comportamento como uma forma de negação (ou de sua ameaça) à sua autoridade como peça

fundamental desta encenação.
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Ao  não  cooperarem,  aqueles  alunos  que  conversavam  provocaram  a  quebra  da

representação de João, o qual precisou interromper a aula para aplicar-lhes um “sermão”. Esta

atitude se apresenta como uma maneira de restaurar a ordem da situação anterior à ofensa e de

resgatar a atenção “perdida”. Tendo em mente a posição de personagem central, as “conversas

paralelas” somente poderiam ocorrer com seu consentimento, ou em momentos avaliados pelo

docente como oportunos, que não afetariam a ação conjugada na aula.  Em suma, pode-se

entrever  nesta  situação o que  Goffman (2014)  denominou de  ruptura  definicional.  Nesse

sentido, a ação de João foi a de utilizar práticas corretivas21 como forma de compensar o que

não conseguiu evitar apesar de seus esforços. 

No momento em que a atenção dos alunos voltou-se para outros componentes que

afetaram a ordem da situação, o professor decidiu repreender o comportamento do grupo que

conversava. A partir da quebra no curso da situação, mobilizou-se a fim de voltar ao que havia

planejado para esta aula. Trata-se de uma estratégia para exercer um controle atencional sobre

a  turma  e  a  autoridade  que  lhe  é  investida  e  publicamente  reconhecida  pelos  demais

personagens. Em relação ao restante da turma aparentemente desinteressada, João adotou uma

postura diferenciada, incitando-os a se envolverem por meio de questionamentos individuais a

respeito de suas opiniões sobre o fato social. 

Mesmo  que  alguns  alunos  não  se  engajem  na  aula,  desde  que  não  ameacem  o

professor e causem embaraço, observa-se que certos gestos percebidos como “desatenção”

podem ser tolerados, como o exemplo quando o aluno desenha no caderno, escreve poesia,

manuseia o celular discretamente, ou ainda, dorme.

2.2.3. A situação de sala de aula e as rupturas de quadro

Como  salientei,  a  “desatenção”  é  problematizada  nesta  pesquisa  como  uma

manifestação do não envolvimento dos alunos na interação com o professor em sala de aula.

Nestes momentos, há uma competição entre “estímulos fortes” sobre a capacidade de fixação

da atenção em um objeto.  Este  fato  contribui  para  que a  manutenção da cooperação dos

alunos possa se desfazer e refazer a todo instante, não existindo como algo estático. Como

James  afirma,  a  oscilação  da  atenção  é  algo  “natural”,  a  partir  do  momento  em que  os

21  “Quando o indivíduo emprega tais estratégias e táticas para proteger suas próprias projeções, podemos
referir-nos a elas como 'práticas defensivas'. Em conjunto, as práticas defensivas e protetoras abrangem as
técnicas empregadas para salvaguardar a impressão acalentada por um indivíduo durante o período em
que está diante de outros.” (op. cit., 25-26)
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elementos estimulantes que contribuem para sua permanência não se fazem sentir.  

Nesse sentido,  o conceito Goffmaniano de quadro (frame)  se apresenta como uma

ferramenta analítica importante a partir da qual é possível compreender o envolvimento dos

atores nas situações de sala de aula. Resumidamente, retomando a definição de Freire (2013)

que articula a obra de Goffman com aquela de Isaac Joseph: “[…] O 'quadro' é um esquema

perceptivo,  cognitivo  e  prático  da  experiência  social,  que  permite  compreender  o  que

acontece em uma situação e como nela se envolver […]”  (p. 723). Desta forma, os quadros

que orientam as situações de aulas fundamentam também os acordos negociados entre os

participantes em torno de “bens comuns” (dependendo das posições, a educação, a formação,

o futuro profissional etc.). No entanto, as consequências da “desatenção” permitem considerar

os instantes em que estes bens comuns são colocados à prova (BOLTANSKI e THÉVENOT,

1999)  e  que  podem  ser  problematizados  pelo  professor  como  aqueles  que  ameaçam  o

processo de ensino-aprendizagem. Logo, é possível compreender a ruptura de quadro como o

momento em que alguém age de uma forma não esperada na situação. Quando alunos riem ou

estabelecem uma “conversa paralela” são frequentemente qualificados de “desatentos”. Tal

caracterização sugere ainda a ruptura do quadro (GOFFMAN, 2012a) acima mencionada,  que

conduz o docente a desdobrar recursos para restaurar a ordem anterior à quebra. Desta forma,

o momento em que é colocada à prova, a aula também oferece pistas para refletir sobre a

vulnerabilidade da experiência docente e as competências mobilizadas para reinstaurar um

acordo entre todos os participantes. 

2.2.4. O desengajamento em uma atividade ocasionada.

“Há um lugar e um momento para tudo” afirma  Goffman (2010, p. 46). Esta frase

permite  situar  a  análise  da  interação  entre  professor  e  alunos  e  do  processo  de  ensino-

aprendizagem  como  atividade  situada  em  uma  sala  de  aula.  Este  espaço-tempo,

evidentemente,  se  articula  intrinsecamente  com a estrutura  escolar.  Nesse  sentido,  a  ação

coordenada entre discentes e docente pode ser considerada como uma atividade ocasionada,

(op. cit., p. 46). Para este autor, o termo designa uma atividade que é parte inexorável de uma

ocasião. O engajamento face a face é, por sua vez, parte integrante de uma aula. Por este

motivo, quando o aluno se nega a participar deste jogo lúdico de sociação, como diria Simmel

(2006), o mal-estar se instaura na situação em geral, ainda que mais fortemente no professor.
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Ao se colocar como personagem principal desta situação, o docente surge como ator que pode

engajar seus alunos. Remetendo-me ao que analisei no capítulo 1, quando sustentei que a aula

pode  ser  um  “jogo  absorvente”,  nos  termos  de  Geertz,  retomo  agora  esta  discussão

articulando-a com o que Goffman definiu como envolvimento  situacional (op. cit., p. 47).

Este termo refere-se à condição de absorção pela qual o indivíduo se entrega em uma dada

situação.  Na ocasião  da  aula,  a  interação  entre  professor  e  alunos  será  definida  como o

envolvimento principal, isto é, o engajamento na aula deve ser priorizado. 

2.2.5. Um ajuntamento multifocado

Naquele dia, ainda início do ano letivo, os alunos se habituavam lenta e novamente à

dinâmica escolar. No primeiro bimestre, um dos conteúdos a serem discutidos pelo professor

focava-se sobre a cultura, consumo e comunicação de massa (RIO DE JANEIRO, 2012). O

tema foi introduzido aos poucos nas primeiras aulas e estava em fase de aprofundamento.

Sofia, então, propôs um trabalho aos alunos, que seria apresentado em seminário. A turma foi

dividida  em  cinco  grupos.  Cada  um  ficaria  responsável  por  pesquisar  o  histórico,  as

estratégias  de  propaganda  e  as  condições  de  trabalho  dos  funcionários  de  cinco  grandes

multinacionais. A pesquisa deveria ser feita em casa. No dia da apresentação, alguns alunos

expressavam ansiedade por se tratar de uma das primeiras exposições deste tipo em público.

Muitos  seguravam  pequenos  papéis  em  suas  mãos,  nos  quais  anotaram  o  texto  a  ser

apresentado  e  que,  de  tanto  repetir  a  leitura  já  tinha  sido  decorado  por  eles.  Quando  o

seminário  se  iniciou,  Sofia  constatou  que  vários  alunos  haviam  faltado  sem  prévia

justificativa. Mesmo assim, as apresentações se mantiveram. Os membros do primeiro grupo

se posicionaram na parte da frente da sala que representava o palco. Em pé, começaram a

falar diante dos colegas. Poucos minutos depois, iniciou-se uma “conversa paralela” entre os

alunos que assistiam os expositores. Em um dado momento, percebi formação de diferentes

grupos que conversam entre si. Alguns deles estavam sentados de lado para os seminaristas.

Pela  primeira  vez,  a  professora  interveio  pedindo-lhes  silêncio:  “Pessoal,  vamos  prestar

atenção nos colegas”. Neste instante, o ruído de vozes dispersas diminuiu. Porém, segundos

depois, era possível ouvir o mesmo nível de conversação de antes. Sofia, por sua vez, tentava

intervir ao longo das apresentações, tirando as dúvidas e articulando os resultados da pesquisa

com o conteúdo estudado ao longo do bimestre. O ruído paralelo não cessava. Sofia levantava
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a voz, chamando atenção dos alunos repetidas vezes: “Gente! Gente!” Novamente, os ruídos

diminuíam e voltavam com a mesma intensidade pouco depois.  Progressivamente, ouvia-se

risadas  e  depois  francas  gargalhadas.  Os  celulares  eram manuseados  freneticamente.  Nos

seminários era perceptível que alguns alunos se mostravam ainda completamente perdidos,

com falas desarticuladas e dificuldade de repassar o conteúdo dos trabalhos. 

Este caso descrito permite constatar a presença de simultâneos engajamentos face a

face  no  mesmo  espaço-tempo.  A  definição  da  situação  como  aula  ou  seminário  e  o

envolvimento  principal (a  interação  com  os  alunos  apresentando  o  seminário)  foram

ignorados.  O enquadramento  vigente  evaporou-se  progressivamente  na  medida  em que  a

“desatenção” dos atores conduziu a um ajuntamento multifocado (op. cit., p. 103). Diferentes

encontros  focalizados  concorriam  paralelamente.  A  atenção  se  direcionou  para  os

participantes  mais  próximos  da  plateia  incluindo  os  não  humanos  (como  um celular).  A

tentativa da professora de restaurar a ordem anterior foi fracassada, ao mesmo tempo em que

os seminaristas não emitiram “estímulos fortes” o suficiente para fixar a atenção dos alunos

no palco da sala de aula. Neste caso, Sofia não foi bem-sucedida na projeção de suas “práticas

defensivas”,  perdeu sua centralidade pela  estratégia  adotada (o seminário)  que reforçou o

desengajamento coletivo até o fim. Além disso, sua capacidade de regular a ação situada não

surtiu os efeitos esperados. 

2.2.6. “Desatenção” e envolvimentos laterais

Os  ajuntamentos  multifocados  apresentaram-se  de  modo  recorrente  nas  aulas  que

observei, independentemente dos professores (ainda que podia ser mais frequentes em alguns

casos). Manifestavam-se de diferentes formas, mas com traços comuns. Pode-se a partir de

agora articular as contribuições de James e Goffman sobre a atenção. Como vimos no capítulo

1, o primeiro autor parte do pressuposto de que há um desdobramento da atenção em relação

aos objetos aos quais se fixa. Há pontos que são focais e outros que são marginais. Segundo

Goffman, de modo bastante próximo, somos capazes de dividir nossa atenção ou engajamento

entre  envolvimentos principais  e  laterais (op. cit., p. 54). A atenção  focal e o  envolvimento

principal se  baseiam no  envolvimento  do  indivíduo  em um objeto  ou  situação  tidos  ou

definidos  como  primordiais  em  uma  dada  ocasião.  Em  compensação,  há  uma  sensível

diferença entre a atenção marginal e o envolvimento lateral. No momento em que os alunos
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conversavam  entre  si,  ignorando  a  apresentação  do  trabalho  e  os  apelos  da  professora,

trataram o objeto da aula como uma margem, sem se sentirem absorvidos pela interação com

os expositores. Ao contrário, o envolvimento lateral indica que o indivíduo tem consciência da

situação que está em curso e se engaja nela. Em um dado momento, o ator decide focar-se em

uma atividade  simultânea  sem que prejudique  o  andamento  da  atividade  principal.  Casos

como o do aluno que decide escrever algo no caderno, ouvindo simultaneamente o professor

sem perturbar a ordem da situação, ou que discretamente utiliza-se do aparelho celular para

visualizar  mensagens,  acessar a internet e ouvir  músicas através de fones de ouvidos são

atitudes que não causam maiores distúrbios. O professor pode não perceber, ou geralmente,

percebê-las, mas fecha os olhos sobre a conduta dos distraídos, pois não colocam à prova sua

autoridade e não ameaçam o curso da sua aula. Como veremos no próximo capítulo, estes

comportamentos são também desaprovados, mas o professor prefere economizar os conflitos,

pois o ambiente de paz é condição para o bom andamento da aula. 

Um outro tipo de envolvimento lateral se apresentou com muita frequência nas turmas

que  acompanhei.  Quando  os  alunos  dormem,  expressam  de  forma  mais  eloquente  seu

desinteresse pela interação com o professor. Nestes momentos, estes atores exercem o que

Goffman (2010) denominou de autoenvolvimento, isto é,  atos de absorção em si mesmo por

meio de condutas como comer, vestir-se e dormir. No caso em análise, estas são ocasiões em

que o aluno se desengaja de forma expressiva da situação. Em alguns casos esta atitude sofre

interferência do professor, que não a admite. Alguns alunos ainda justificam suas condutas: o

sono ocasionado por  uma noite  mal  dormida era  repetidamente mencionado.  Havia ainda

aqueles que repousavam suas cabeças sobre as mochilas ou carteiras para cochilar como se

fosse um gesto deliberado. Uma vez, em um caso deste tipo, João repreendeu um de seus

alunos: “Não é hora de dormir. Vai no banheiro lavar esse rosto”.

2.2.7. O desinteresse e a alienação na interação em sala de aula 

O desengajamento dos alunos descrito nestas cenas aponta para uma resistência em se

envolver nas aulas a partir das convenções escolares tradicionais. Na interação face a face, os

desvios de condutas (aqueles que se afastam da gramática escolar) ameaçam constantemente a

situação.  Os  estímulos  presentes  no  ambiente  são  sempre  convidativos  para  desdobrar

atenções multifocais. O conjunto de considerações apresentadas nesta seção aponta para o fato
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de que uma aula nunca é apenas uma mera aula. Com efeito, é o encontro de vários mundos,

todos suscetíveis de atrair modalidades variadas de atenções que divergem daquela desejada

pelo  professor,  cujo  desafio  é  o  de  manter  seus  alunos  atentos  no foco  principal (o  da

interação entre ele e o aluno), aquele avaliado como garantia de tornar exitoso o processo de

aprendizagem. Desta forma, pode-se compreender o fenômeno do desengajamento na sala de

aula como um “desvio de comportamento de um tipo que pode ser chamado de envolvimento

errôneo” (Id.,  2012b,  p.  114,  grifo  meu).  Esta  atitude  desviante  é,  segundo  o  autor,

considerada como  alienação da imersão do indivíduo na situação. Muitas vezes, os alunos

compartilhavam publicamente nas  aulas temas que não eram considerados apropriados de

serem debatidos  em  aula.  Certa  vez,  reagindo  a  um ponto  da  aula  de  Sofia,  os  alunos

apresentaram uma queixa sobre as filas do refeitório, o que destoava do conteúdo curricular

daquele dia.  Rapidamente,  o assunto gerou um confronto de pontos de vista de diferentes

alunos. A discussão tornou-se acalorada ao passo que Sofia encontrou dificuldades em mediar

o debate. Estas e outras ocasiões demonstram que uma sala de aula se compõe de muitos

aspectos para além do que o professor espera.

O desinteresse  também é um fator  primordial  para  compreensão da  alienação dos

alunos na aula. O professor que consegue despertar a empatia em seus alunos para com sua

personagem tem maior sorte de mantê-los engajados na situação de aula. Em outras palavras,

o  carisma  é  um  fator  que  possui  grande  capacidade  de  envolvimento  dos  alunos,

principalmente quando é utilizado na construção da autoridade em sala de aula (MAIA, 2014).

Assim como salientado no capítulo 1,  a  oralidade  (op.  cit.)  ocupa papel  primordial  neste

processo, uma vez que o momento da “explicação” do conteúdo possui relevância para os

alunos.  Desta  forma,  este  é  o  momento em que o professor  pode de maneira  mais  bem-

sucedida captar a atenção de seus ouvintes, trazendo à cena, elementos que ultrapassam o

básico contido nos currículos. Desse modo, o  novo, o surpreendente na fala professoral são

fatores aguardados pelos alunos como estimulantes do  interesse  em participar da aula. Esta

estratégia possui grande eficácia contra os demais estímulos que pairam no cenário. Para além

do uso de não humanos, o carisma é uma ferramenta que possui grande potencial de sucesso

nesta empreitada.  

Por fim, ainda vale destacar que se o desinteresse expressa um desengajamento dos

alunos, observei outros momentos em que o interesse se manifestava de forma tão intensa que

provocava um envolvimento exagerado, o qual, quase ironicamente gerava também rupturas
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de quadros na aula. Nestas raras ocasiões, a absorção profunda dos discentes provocava um

tumulto  generalizado,  fazendo  com  que  todos  quisessem  falar  ao  mesmo  tempo,  o  que

manifestamente era vivenciado pelo professor como dificuldade adicional para administrar

uma empolgação generalizada e uma perda de controle quanto aos modos de conduzir tal

situação. Profundamente absorvido pelo debate, os alunos se viravam na direção de outros

debatendo com afinco seus argumentos. Diante dos ânimos exaltados, o professor parecia não

saber se deveria comemorar o excesso atencional ou contê-lo para restaurar a ordem anterior.

Em outros termos, estas ocasiões apontavam para outra faceta da “desatenção” na interação

decorrente do engajamento exacerbado dos alunos.  

2.2. A “desatenção” provocada pela presença de não humanos

A definição da situação dos participantes de uma aula, que condiciona as modalidades

de envolvimento, está intrinsecamente relacionado com o equipamento que ambienta a sala,

podendo se tratar  de dispositivos  sociotécnicos  que podem auxiliar  o  professor  (e  logo a

atenção desejada),  ou ainda,  daqueles escondidos nos bolsos e capuzes dos alunos.  Nesta

sessão, proponho compreender como o equipamento das situações pode ora contribuir para

focar a atenção na interação aluno/professor como vimos no capítulo 1, ora ser um convite

para se engajar nos outros mundos presentes em tais  situações. Em resumo, analiso nesta

seção os modos segundo os quais os alunos se associam aos não humanos presentes na sala de

aula,  enfatizando  em  particular,  algumas  de  suas  consequências  nos  momentos  de

desengajamento na interação com o professor. 

Para designar estes objetos que equipam o cenário da aula, como mencionei, retomo a

noção de dispositivo. Resumidamente

[…] a noção de dispositivo parece oferecer a possibilidade de apreender a sociedade
contemporânea na sua nova relação com os objetos, ou ainda, que uma outra relação
com o mundo material, dos objetos, é possível, não se assentando mais sobre uma
instrumentação  ou  uma  alienação,  mas  sobre  o  contato,  a  experiência  afetivo
corporal ou ainda o jogo. (PEETERS e CHARLIER, 1999 apud FREIRE, 2005, p.
54) […]

Desse modo, esta ênfase permite compreender outras modalidades de “desatenção”, quando se
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referem à associação entre  discentes  e objetos (celulares,  tablet,  etc.),  acusados de serem

responsáveis pela dispersão dos alunos. Essas novas tecnologias possibilitam o acesso a um

mundo virtual  que  concorre  com aqueles  disponibilizados no  mundo escolar.  Hoje,  redes

sociais como  facebook, instagran, snapchat,  e aplicativos como o  Whatsapp possuem forte

capacidade de envolvimentos paralelos, notoriamente entre o público jovem. Nesse sentido,

estes não humanos geram estímulos que desviam rotineiramente o foco de atenção de muitos

alunos, principalmente quando consideram a aula “chata”. Durante meu estágio, observei que

o celular era constantemente utilizado. Novamente,  profundas diferenças entre professores

foram observadas no que tange às suas reações. Sofia se demonstrava indiferente e ignorava

esta  atitude.  Percebendo  sua  atitude  blasé, os  alunos  manejavam  seus  aparelhos

recorrentemente. Colocavam-nos em cima das carteiras sem escondê-los. João não tolerava

este tipo de comportamento, repreendendo o uso do celular e dos tablets nos momentos em

que ministrava a aula.  Dessa forma, os alunos que insistiam em burlar  esta proibição,  os

manuseavam  de  forma  muito  mais  discreta.  Dentre  as  estratégias  adotadas,  uma  delas

consistia em esconder os objetos do professor, utilizando-o abaixo da carteira ou atrás do

colega sentado na sua frente.  Marcos,  por sua vez,  oscilava de aula  em aula.  Em alguns

momentos solicitava a atenção do público tentando inibir o uso dos aparelhos portáteis. Em

outros, parecia não se importar com esta atitude. Pareceu-me que esta solicitação dependia do

que considerava  prioritário  em relação a  certos  conteúdos,  que  exigiam segundo ele  uma

atenção exclusiva. Desta forma, quando julgava que um conteúdo era de extrema importância,

negociava com os alunos a fim de evitar o uso de celular. 

Estas  considerações  apontam para  a  importância  de  considerar  a  agência  dos  não

humanos (LATOUR apud FREIRE, 2005) em situação de aulas, por incidir fortemente nos

diferentes  focos  atencioanais e  nas  orientações  das  condutas  e  reações  dos  atores.  Desta

forma, quando interage com o seu celular ou tablet, engaja-se em um mundo virtual paralelo e

a  atenção exclusiva  depositada  na aula  transforma-se em uma atenção marginal,  que não

necessariamente  rompe  com  o  quadro  principal.  Com  efeito,  os  truques  adotados  para

disfarçar esta  marginalidade podem ser também interpretados como uma preocupação dos

mesmos  em não ameaçar  a  face  do  professor  e  preservar  as  civilidades  que  são  aquelas

esperadas  e  desejadas  por  ambas  as  partes  nesta  situação  (evitando  assim  conflitos

desgastantes para os dois lados). Pode-se interpretar desta forma os momentos em que os

alunos  fingem se  focar  na  atenção  principal,  escondendo  os  dispositivos  abaixo  de  suas
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carteiras (intercalando os olhares furtivos no celular com aqueles que se apresentam de modo

mais  pronunciados  na  figura  do  professor).  Esta  pequena  manipulação  pode,  assim,  ser

interpretada como uma comprovação de que o aluno garante um  envolvimento lateral  em

relação à aula, como por exemplo, quando o cabelo comprido é utilizado para esconder os

fones  de  ouvido.  Ao mesmo tempo em que ouve suas  músicas,  mantém o  olhar  fixo no

professor.  Muitos dos alunos que adotavam esta estratégia.  Em momentos  simultâneos de

atenções  multifocais,  respondiam  sem  grande  dificuldade  às  perguntas  que  lhes  eram

formuladas, demonstrando habilidade em combinar simultaneamente as tenções  marginais e

focais. Ainda que os dispositivos paralelos como os aparelhos portáteis gerem uma disputa

atencional,  esta  pode  ser  perfeitamente  agenciada  e  negociada  pelo  aluno  em relação  ao

envolvimento  principal. Se  estes  dispositivos  constituem-se  como  “estímulos  fortes”  do

mundo juvenil, eles também representam elementos não negligenciáveis para refletir sobre a

atenção em sala de aula na escola contemporânea brasileira (ciente, no entanto, que o corpo

docente  e  discente  possa  certamente  contrastar  com  outras  instituições  escolares,

particularmente públicas, em outros territórios da cidade, especificamente aqueles definidos

como “pobres”).

2.2.1. Os dispositivos mobilizados pelos professores em sala de aula

Se alguns dispositivos “extraclasse” podem ser explícitos ou tacitamente vistos como

um problema no que tange à atenção do aluno, outros podem ser considerados como aqueles

que concentrariam o foco  atencional em relação ao conteúdo apresentado pelo  professor.

Explorei, no capítulo anterior, os modos segundo os quais algumas tecnologias podem auxiliar

a condução da aula pelo seu orador. Em contrapartida, há situações em que os não humanos

acabam  por  dificultar  tal  tarefa,  ao  mesmo  tempo  em  que  sua  ausência  também  pode

constituir-se como uma limitação do ato professoral na busca pela diversificação dos modos

de abordagem dos conteúdos.  Nas três  instituições  objeto  de minhas  análises,  o  contexto

administrativo e financeiro contrasta-se fortemente. 

O Instituto  educacional  Campista  é  uma instituição  que  possui  uma boa estrutura

material. Em todas as salas que observei havia televisores que eram utilizados para projeção

de multimídias. Porém, estes equipamentos carecem de manutenção. Certo dia, uma turma da

3° série trocou de sala duas vezes até que o professor conseguisse prosseguir com a aula
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planejada. Seria passado um filme que embasaria a discussão sobre governos ditatoriais. Na

primeira sala o televisor não estava funcionando. Na segunda, o ar-condicionado estava com

defeito.  Como era um mês  de  dezembro,  não havia possibilidade  de  permanecer  naquele

ambiente sem um sistema de refrigeração. Na terceira sala foi possível encontrar todas as

condições possíveis para prosseguir com a aula. Analisando este caso, percebe-se a influência

que a associação de humanos com não humanos possui sobre a “desatenção” dos alunos.

Primeiro, a TV ou data show eram essenciais para a aula planejada. Sem eles, Marcos deveria

rever  seu  roteiro  de  ação,  procurando  uma  alternativa.  Segundo,  as  salas  do  Campista

possuem pequenas  básculas  que não são eficientes  para ventilar  o  espaço.  A refrigeração

mecânica é essencial para tornar o ambiente da aula ergonomicamente suportável. O calor

excessivo certamente é um fator que incide diretamente na capacidade de concentração de

qualquer indivíduo. 

No entanto, a realidade encontrada no Campista não é compartilhada pela maior parte

das escolas públicas brasileiras. O 28 de Março é exemplo mais fiel das condições a que estão

submetidas estas escolas. Nesta instituição há escassez de materiais de suporte ao professor.

Ne  período  em que  estive  presente  na  escola  havia  apenas  um aparelho  de  projeção  de

imagens para ser utilizado. Para tanto, deveria ser feito um agendamento prévio. Sofia contou-

me que por diversas vezes não conseguira ter acesso ao equipamento. Diante deste quadro de

vulnerabilidade,  cansada  de  ter  que  modificar  seu  planejamento  de  aula  sempre  que  se

deparava com esta situação, decidiu comprar com recursos próprios um aparelho data show.

Este  caso  é  eloquente,  pois  demonstra  um  exemplo  concreto  em  que  associação  entre

humanos e não humanos aparace como primordial para a definição e decurso da situação da

aula. Para Sofia, este equipamento se apresenta como crucial para atingir seus objetivos nas

aulas. Diferente deste caso, a realidade que muitos professores da instituição enfrentam é a

pequena margem que possuem para diversificar os modos pelos quais envolvem os alunos na

aula.  Ao mesmo tempo,  aqueles  que  neste  contexto  procuram encontrar  alternativas  para

engajar seus alunos acabam enfrentando resistências internas à organização escolar. 

Por  último,  o  Colégio  Santa  Maria  oferece  ao  professor  diversas  ferramentas  de

trabalho. Todas as salas contam com um data show, uma caixa amplificadora de som e um

quadro  interativo  sensível  ao  toque.  Estes  dispositivos  possibilitam  variadas  formas  de

abordagem dos conteúdos, o que diversifica as formas de envolvimento dos alunos. Não são

decisivos  no  cumprimento  desta  tarefa,  porém,  incidem  de  forma  marcante  na  atuação
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professoral e na capacidade de absorver os alunos nas discussões travadas em sala de aula. 

Ao apresentar estes diferentes contextos escolares não tenho a pretensão de afirmar

que uma escola possui  melhor  qualidade em relação às demais.  Nesta  seção,  busquei,  ao

contrário, apresentar as limitações que a ausência de certos dispositivos impõem ao ato de

lecionar.  Como  afirmo  no  capítulo  1  e  baseando-me  nas  argumentações  de  James,  a

manutenção  da  atenção  pressupõe uma variabilidade  de  estímulos  emitidos.  Hoje,  com a

possibilidade de acessar múltiplos mundos desde a carteira da sala de aula, a atenção dos

alunos  tende  a  se  fixar  onde a  capacidade  dos  estímulos  for  mais  intensa,  provocando o

despertar do interesse. Nesse sentido, observei que em todos os casos em que o professor fez

uso de equipamentos tecnológicos na apresentação dos conteúdos, o engajamento se deu de

forma  absorvente.  Os  alunos  “prestam  atenção”  na  aula  quando  estes  recursos  são

mobilizados  porque se  identificam com ferramentas  que  estão  ao  seu  alcance  no  dia  dia

(clipes,  músicas,  vídeos,  imagens).  Partindo  deste  ponto  de  vista,  a  ênfase  conferida  à

discussão  referente  aos  não  humanos  nesta  seção  contribui  para  demonstrar  centralidade

ocupada por estes dispositivos para a fixação da atenção dos alunos, ao mesmo tempo em que

sua ausência pode, nesse sentido, limitar a atuação dos professores no movimento de tornar as

aulas mais interessantes e menos monótonas.  

Desta maneira, o Santa Maria se apresenta como um ambiente onde há instrumentos

que podem tornar a aula mais envolvente. Mas, isso só ocorre de fato se o professor souber e

quiser fazer uso destes dispositivos. No caso observado por mim, João utilizou-se pouco dos

não humanos que estavam a seu alcance. Suas aulas eram, em grande medida, monótonas,

porém,  a  manifestação de sua  autoridade  era  recorrentemente  utilizada  nos  momentos  de

quebra da situação. Para Sofia e Marcos, o desengajamento na aula era encarado com maior

tolerância,  no  entanto,  utilizavam  com  maior  frequência  equipamentos  tecnológicos  que

incidiam de forma marcante no envolvimento dos alunos.  

Diante da problematização apresentada neste capítulo, torna-se compreensível o fato

de que a escola e particularmente a sala de aula não estão isoladas do mundo ordinário que

ultrapassa seus muros e paredes. Os alunos provocam o encontro de mundos que ainda não

dialogam  de  forma  harmônica.  De  um  lado,  o  espaço  escolar  pautado  pela  gramática

educacional, que prioriza a “transmissão” de conteúdos mediados pelo professor. De outro

lado,  os  jovens  que  frequentam  este  espaço,  e  que  não  deixam  de  mobilizar  elementos
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externos como as redes sociais e o mundo virtual o qual compõem. Para além desta questão,

há  ainda  o  fato  de  que  muitas  vezes  a  linguagem estabelecida  pelo  orador  da  turma  se

apresenta  de  maneira  incognoscível  à  sua  plateia.  A presença  de  múltiplos  estímulos  no

cenário,  os  quais  possuem  maior  capacidade  em  atrair  as  atenções  flutuantes,  além  da

coabitação entre o mundo das normas escolares e o mundo juvenil (RESENDE, 2010) trazido

pelos alunos, faz com que, frequentemente, surjam tensões causadas pela desarticulação das

gramáticas que regem estes dois universos. 

Nesse sentido, o fato de existirem momentos em que os alunos não se envolvem de

forma profunda na interação com o professor, pode-se dizer que: “assistem a uma experiência

sem  vivenciá-la”  (GOFFMAN,  2012a,  p.  425).  Esta  circunstância  gera  consequências  à

representação da personagem principal.  Em outras palavras,  as  tensões  são iminentes  nos

episódios em que a “desatenção” causa perturbações ao quadro da aula. Esta discussão será

apresentada no próximo capítulo.  
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Capítulo 3

As consequências da “desatenção” na aula

3.1. Transtornos na interação e competências situadas

As  discussões  desenvolvidas  ao  longo  dos  capítulos  anteriores  apontam  para  a

existência de posicionamentos conflitantes na sala de aula. De um lado, o professor age a

partir do pressuposto de que os alunos cooperem para a realização de sua performance diante

da turma.  Investido no cargo do magistério,  o  professor  se condiciona a  seguir  diretrizes

legais22 as  quais  estabelecem  seu  campo  de  atuação,  o  que  não  o  impede  de  mobilizar

competências para adequar estes  repertórios às necessidades que emergem na aula. Nesse

sentido, utiliza-se da autoridade que surge de maneira situada para exercer controle sobre o

comportamento  da  turma,  criando  um  ambiente  propício  para  “explicar”  os  conteúdos.

Procura cumprir a programação constante no Currículo Mínimo23. Em uma conversa com o

professor Marcos, este desabafou: “tudo que o professor espera é tranquilidade para fazer

seu  trabalho”.  Assim,  tematizou  indiretamente  seu  esforço  em  exercer  “controle”  sobre

algumas  turmas  consideradas  “complicadas”.  A  busca  por  tranquilidade  sugere  uma

expectativa  de  cooperação  por  parte  dos  alunos  para  que  consiga  criar  as  condições

necessárias  à  “explicação”  dos  conteúdos.  A performance  professoral  varia  segundo  as

situações. Porém, como nem sempre esta personagem consegue atrair e manter a atenção dos

alunos,  deve  constantemente  ajustar-se  aos  focos  atencionais.  O  desabafo  descrito  linhas

anteriores aponta para o fato de que algumas performances podem ser mais desgastantes ao

longo do tempo do que outras.  Em particular, o cansaço do professor está relacionado aos

momentos de inexistência de “estímulos fortes” capazes de apreender a atenção do público.

Estímulos concorrentes fazem com que a aula seja vivenciada como desinteressante por todos

22 Currículo Mínimo; Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB; Orientações Curriculares para o Ensino Médio; Plano Nacional de Educação;
Plano político-pedagógico e regimentos internos de cada Instituição escolar.

23 Considerando a longa extensão dos conteúdos programáticos e os imprevistos que afetam os dias letivos
(feriados, eventos extra classe, ou mesmo outros imponderáveis que incidem sobre o não acontecimento de
uma aula), os professores acompanhados nesta pesquisa relataram-me a enorme dificuldade que enfrentam
para cumprirem esta obrigatoriedade. Além disto, a “desatenção” dos alunos representa uma ameaça para a
execução deste projeto.  
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os atores. Assim, o engajamento tende a ser mantido na relação com objetos ou pensamentos

considerados mais pertinentes para estes momentos. Nesse sentido, há por parte dos alunos,

uma crença24 (PEIRCE, 1877 [2015]) que guia seus desejos e suas ações, assentando-se em

um hábito, o que se traduz no reconhecimento por este público, que o não envolvimento na

interação  com o professor  representa  uma atitude  desajustada  para  a  situação da  aula.  A

inobservância deste este fato é elemento que possui grande capacidade de ocasionar tensões.

A crença de que a “explicação” dos conteúdos é “chata” e “desinteressante”,  formaliza o

hábito  da  conversa,  do  manuseio  de  celulares,  do  dormir  sobre  a  carteira.  Porém,  há

momentos em que a representação professoral é capaz de romper com este comportamento, ao

atrair para si a atenção.  

Nas três instituições escolares em que estive presente não constatei casos de conflitos

que envolvessem agressões físicas ou  insultos morais (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008).

Por este motivo, minha análise focaliza-se especificamente nos transtornos e tensões gerados

pela  “desatenção”.  Por  transtorno  refiro-me  às  perturbações  que  ameaçam  a  ordem  da

situação. 

Os contextos e ambientes escolares podem favorecer ou despertar os transtornos que,

por  sua vez,  são mediados.  Novamente,  observei  variações  nos modos como este  fato se

manifesta, segundo a instituição onde ocorrem. 

No 28 de Março, Sofia optava por não intervir na “desatenção” dos alunos a todo

momento. O uso de dispositivos eletrônicos não era visto como problema nas suas aulas. Da

mesma maneira, as “conversas paralelas” desde que não atrapalhassem a aula. Quando o ruído

de vozes aumentava, Sofia se esforçava para falar mais alto. Nos momentos em que percebia

que esta tática não surtia o efeito esperado, uma vez que a conversa continuava, ocasionando

transtorno  insuportável  para  sua  representação,  se  colocava  de  forma  enérgica:  “Gente!”,

“Pessoal!”, “Ei!”, “Vamos prestar atenção!”. Além disso, uma segunda tática consistia em

levantar uma das mãos e estalar os dedos repetidas vezes, como forma de reorientar a atenção

para si. Este gesto representa uma atitude mais incisiva. Frequentemente, incide eficazmente

sobre a atitude “desatenta” dos alunos, mesmo que momentaneamente. 

No Santa Maria, João demonstrava menor tolerância em relação aos transtornos nas

suas  aulas.  Ao  perceber  falas  concorrentes,  mantinha  uma  mesma  atitude:  calava-se

prontamente  e  fixava  seu  olhar  na  direção  daqueles  que  competiam com sua  voz.  Neste

24 Para Charles  Peirce:  “o sentimento da crença é uma indicação mais ou menos segura de se encontrar
estabelecido na nossa natureza algum hábito que determinará as nossas ações”. (Peirce, 1877, [2015], p.7)
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contato  visual  transmitia  a  informação  de  que  aquela  “conversa  paralela”  inviabilizava  o

desenvolvimento da aula. Outras vezes, batia a caneta reiteradas vezes no quadro branco, de

modo que este  barulho funcionasse como um “estímulo  forte”  capaz  de captar  a  atenção

daqueles  que  estavam  dispersos.  Nas  situações  em que  julgava  um  transtorno  de  maior

gravidade,  utilizava-se  de  “sermões”.  Nestes  momentos,  seu  tom  de  voz  permanecia

inalterável.  Procurava,  então,  demonstrar  o  desagravo  pela  qual  percebia  aquela  atitude

desatenta. Outra técnica consistia em circular despretensiosamente por todo o espaço da sala,

ao  mesmo  tempo  em  que  “explicava”  o  conteúdo.  Esta  era  uma  maneira  de  projetar  a

impressão de que mantinha visão ampla do cenário. Seus olhos podiam alcançar todos os

cantos da sala, a partir de diferentes ângulos, o que dificultava aos alunos anteverem suas

atitudes diante da imprecisão do ponto em que João se fixaria. 

Por  fim,  no  Instituto  Campista,  dificilmente  Marcos  elevava  o  tom  de  voz  nos

momentos  de  “desatenção”.  O  som  de  sua  fala  era  grave  e  enérgico.  Repetidamente,

compartilhava  sua  expectativa  de  cooperação.  Introduzia  a  aula  com  um:  “Vamos  lá

pessoal?”. As aulas de Marcos incluíam um grande espaço para o debate em torno dos temas

estudados, o qual pressupunha diálogos coletivos que eram imediatamente corrigidos caso o

professor identificasse que se tornavam “conversas paralelas”.

 As técnicas discutidas nesta seção apontam para os recursos utilizados por estes três

profissionais quando procuram reengajar os alunos nos focos atencionais principais possuem

como finalidade comum a busca pelo reengajamento. Observa-se que surgem três principais

dimensões nestas situações: a evitação, a negociação, e a intimidação. 

3.2. Os transtornos na situação e a vulnerabilidade da experiência professoral

João ministrava calmamente a aula. Ao ocupar o espaço imediatamente à frente de sua

mesa  gesticulava  muito  e  movimentava-se  de  um  lado  para  outro.  Falava  sem  ser

interrompido. Apenas sua voz era audível naquela circunstância. De forma inesperada, um

grupo de alunos rompeu o silêncio que imperava até então. Gargalhadas foram proferidas de

forma eufórica. Este transbordamento surpreendeu a todos, inclusive a mim. Em meio aos

questionamentos dos demais colegas sobre o motivo do extravasamento,  João permaneceu
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calado, com olhar fixo na direção da turma. Aparentava não entender o que acontecia. Esta

incompreensão inicial transformou-se em descontentamento, imediatamente percebido pelos

alunos. A agitação se dissipou progressivamente, ao passo que João perguntou: “Podemos

continuar pessoal? Essa matéria25 é conteúdo de prova26”. O silêncio ecoou. Alguns alunos,

nitidamente constrangidos, desviavam o olhar, buscando fixá-lo no chão, nas carteiras e em

seus cadernos. Outros levavam as mãos à boca na tentativa de controlar o riso. A quietação

permaneceu  por  mais  alguns  segundos.  João,  então,  decidiu  continuar  a  “explicação”  do

conteúdo. 

Este caso reflete um dos instantes em que uma personagem enfrenta a “perda” da

máscara expressiva (GOFFMAN, 2014) que incorpora nas interações face a face. Movimenta-

se no sentido de recompor o curso da situação sem maiores constrangimentos. Ciente da sua

posição como responsável pela regulação das ações na representação, o descontrole sobre esta

ocasião social incidiu nas projeções de João como manifestação de uma vulnerabilidade da

experiência enquadrada (GOFFMAN, 2012a).  A personagem principal  não é convidada a

participar de um evento que se desenrola entre os membros da plateia. Mesmo que por curto

período de tempo, procura reagir a este fato inesperado, a partir do instante em que põe à

prova  sua  capacidade  de  manter  sobre  si  a  atenção  dos  espectadores.  Desta  forma,  a

vulnerabilidade da experiência docente se expressa através de uma ruptura do quadro que

define a ação, provocando uma recomposição forçada dos integrantes da encenação. No caso

aqui  explorado,  o  professor  como  principal  referência  do  cenário,  se  vê  diante  de  uma

desestabilização na interação face a face que mantinha com os alunos.

3.2.1. Superar o transtorno e reengajar os atores

A vulnerabilidade do ator principal expressa a tensa perturbação à situação. A partir do

momento em que se instala um mal-estar entre o orador e seus ouvintes, o transtorno emerge

como fio condutor da interação. De um lado, o professor se sente desrespeitado e procura uma

maneira  de  reconstituir  o  enquadramento  defendido por  ele  como o real.  Para isto,  pode

25  “Nas escolas esta categoria comporta um duplo significado […]  É usada como sinônimo de disciplina
escolar […] como também é usada no sentido de conteúdo das disciplinas […]”,  (MAIA, 2014, p.70)

26  Esta categoria se refere a um tipo de avaliação escrita aplicada aos alunos. É elaborada pelos próprios
professores,  podendo  ser  formada  por  questões  de  múltipla  escolha  e/ou  discursivas.  É  utilizada  como
parâmetro para “mensurar” o conhecimento que os estudantes apreendem ao longo do curso. Em algumas
escolas a “prova” passa pela Coordenação Pedagógica, que avalia se ela está bem preparada, organizada, de
acordo com as diretrizes regimentais. 
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demonstrar descontentamento através de expressões faciais e “sermões”. No caso de João, os

gestos e expressões eram utilizados de forma mais intensa. De outro lado, o aluno percebe que

causou embaraço e antevê as consequências desta atitude. Por isso mesmo evita o contato

visual  com  a  personagem  vulnerável,  utilizando-se  desta  tática  como  uma  forma  de  se

proteger do possível constrangimento causado pela atitude de reprovação do professor. Nos

termos de Goffman (2012a), este quadro se configura como uma “experiência negativa”, no

sentido de que ela é vivenciada de uma forma não condizente com a realidade esperada para

aquela situação. Conscientes de seu desajuste, aqueles jovens que riram durante o curso da

aula também passaram por instantes de constrangimentos. Sentimentos estes que reorientam

as situações. 

A partir  deste  ponto,  inicia-se a tentativa de recuperar  o  engajamento perdido.  Ao

lembrar os alunos de que “este conteúdo é matéria de prova”, João ameaçou indiretamente

como lembrete ao fato de sua autoridade de conciliador.

Esta  situação  ocorreu  no  primeiro  bimestre  letivo,  em  um  período  próximo  das

avaliações e em que, talvez, os alunos estejam menos desgastados física e mentalmente, já que

se sabe que o fim do ano letivo é ainda mais marcado por tensões com as recuperações e

avaliações finais. A atitude de João foi eficaz para retornar a ordem anterior da situação e, do

lado do professor evitou o embaraço prolongado. 

3.2.2. O cansaço dos professores diante do processo de recuperação da atenção

O professor, personagem central na interação da aula administra o envolvimento dos

demais  participantes.  Segundo  Goffman  (2012a):  “[…]  a  absorção  não  é  apenas  um

indicador  de  como  as  coisas  estão  indo  bem,  mas  por  definição  é  também  a  questão

principal: O ator está encarregado de induzi-la e a plateia espera desfrutá-la” […] (p. 474).

Nesse  sentido,  numa  aula,  a  absorção  pode  ser  observada  por  meio  da  manifestação  da

atenção e da cooperação dos alunos. Embora o esforço constante de reengajamento seja parte

integrante  da  atitude  professoral,  este  movimento  constante  incidi  fortemente  sobre  sua

atuação profissional.  O cansaço ainda  ocupa um importante  lugar  na atividade  docente  e

quando é tematizado no tempo de uma conversa pode ser associado a um desgaste. Este fator

se caracteriza, por exemplo, pelo uso excessivo da voz, ficar horas em pé, e ministrar aulas

em várias turmas diferentes.
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Segundo Goffman (op. cit.), “embora o envolvimento espontâneo e fácil seja um traço

crucial  dos  encontros  ordinários,  pode  no  entanto  haver  (sic) muitas  boas  razões  para

continuar num deles apesar do descontentamento” (p. 474). Apesar de muitas vezes o aluno

vivenciar  uma  aula  considerada  por  ele  desinteressante,  há  inúmeras  razões  que  lhes

condicionam a  estar  e  a  permanecer  no  ambiente  escolar,  mais  especificamente,  na  sala,

espaço definido para que o processo de ensino-aprendizagem seja  desenvolvido de forma

relacional.  

Nesse sentido, os recursos que permitem a recuperação da atenção são incitados a todo

momento.  A constância dos momentos em que a “desatenção” provoca transtornos para o

curso da aula tornam-se queixas comuns emitidas em conversas informais nos corredores,

pátios e mesmo na “sala dos professores”.

3.2.3. O bastidor como espaço de refúgio

Encontrava-me sentado em uma das duas poltronas dispostas no canto da “sala dos

professores”. Esperava pela chegada da professora que supervisionava meu estágio. A partir

dali, iríamos juntos para a sala de aula. Acompanhava a movimentação incessante de pessoas,

que caminhavam de um lado para outro, saindo e entrando daquele ambiente inserido nas

instalações  do 28 de Março.  Papéis  eram lidos  de forma desatenta,  quase que ao mesmo

tempo em que eram assinados. Ouvia o tilintar de dedos que pressionavam os teclados dos

computadores e notebooks. Em alguns casos, mantinha-se diálogos de forma descontraída.

Em outros, o cochicho indicava que algum segredo, tema controverso ou fofoca guiavam o

teor  da  conversa,  o  que  impedia  que  fossem publicizáveis.  Recebo  alguns  sorrisos,  uma

maneira  cordial  de cumprimento.  Repentinamente,  entram em cena duas personagens que

interagiam entre si. Em tom caloroso e irritado, ouço o seguinte desabafo de uma delas:

[…]  Ela me disse que eu daria aula pela manhã. Eu disse a ela: Querida,
vocês  sabem  que  eu  nunca  dei  aula  de  manhã.  Quem  é  ela  aqui?  É
coordenadora, mas chegou agora. Eu tenho dez anos de 28 de Março. Se ela
tá pensando que vai fazer o que quiser comigo tá enganada! […]

Esta fala representa um tipo de desabafo entre tantos outros que se repetem em uma

“sala de professores”27. Esta situação é instigante para refletir sobre os momentos em que os

27  É importante salientar que esta categoria foi observada nestes termos no 28 de Março e no Santa Maria.
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atores professorais saem de seus personagens, numa atitude que se traduz em um relaxamento

das  impressões  que  devem  ser  mantidas  durante  a  representação  diante  dos  alunos.

Extravasam os sentimentos que reprimiam durante a encenação. Paralelamente, é nítido como

algumas cenas repercutem nas experiências dos bastidores. O ator pode sair do personagem,

mas o personagem continua a incidir sobre suas ações, na medida em que as conversas entre

professores se focalizam nas cenas ocorridas diante dos alunos.

Em sala de aula, o professor encarna um papel social, de acordo com muitas projeções

esperadas. Os transtornos causados pela “desatenção” discente, mesmo que repreendidos de

diversas  formas  no  momento  em que  acontecem não  transparecem o  verdadeiro  teor  de

descontentamento. Esta supressão de impressões é um tipo de reserva que evita o descrédito a

respeito  da  representação  incentivada,  afastando  a  possibilidade  de  tornar  ainda  mais

vulnerável  a  experiência  docente.  A metáfora  de  Goffman  (2014)  sobre  os  bastidores  ou

“região de fundo”, é o que me parece resumir a “sala dos professores” enquanto lugar de

sociabilidade. Desta forma, o bastidor se define como:

[…]  o  lugar,  relativo  a  uma  dada  representação,  onde  a  impressão
incentivada pela encenação é sabidamente contradita como coisa natural…
Aqui  o  ator  pode  descontrair-se,  abandonar  a  sua  fachada,  abster-se  de
representar e sair do personagem.[…] (p. 126 – 127)

Em  diversas  ocasiões,  presenciei  reclamações  dos  professores  quanto  ao

comportamento de uma turma ou de alunos específicos. Certa vez, em uma conversa informal

com Sofia na sala dos professores, esta fez comparações entre duas classes em que ministrava

aulas.  Enquanto  falava  sobre  os  alunos  de  forma  genérica,  deteve-se  sobre  um  deles,

definindo-o como “difícil”. Segundo ela: “Ele fala muito, e brinca o tempo todo”. De fato,

esta personagem não cooperava com a professora. Seu comportamento “desatento” exercia

Estes ambientes se caracterizam em ambas as instituições, por serem de uso exclusivo dos professores e
demais integrantes da administração escolar (funcionários de limpeza, pedagogas, diretoras, inspetores). São
compostos por grandes mesas centrais, cercadas por cadeiras. Há ainda computadores, geladeira, armários de
uso individual, banheiros e quadros nas paredes. Reúnem grande número de profissionais nos momentos que
antecedem as aulas, bem como após o seu fim. Durante os intervalos das aulas esta situação se repete. Nestes
momentos, a interação face a face ocorre de forma intensa; formam-se pequenos grupos de indivíduos em
todos  os  espaços  vagos.  De  maneira  diferenciada,  no  Instituto  Campista,  a  categoria  utilizada  para
caracterizar este ajuntamento é a “coordenação de turno”. Esta diferença de nomenclatura faz sentido a partir
de sua organização. Na “coordenação de turno”, o professor tem a sua disposição um confortável  sofá,
alguns armários e um bebedouro com água mineral.  O ambiente é  climatizado e conta com a presença
permanente de um ou dois funcionários da instituição, responsáveis por controlar a posse das chaves das
salas de aula. Somente professores e demais servidores da escola podem ter acesso a elas. Observei raros
momentos em que mais de três professores interagiram ao mesmo tempo neste espaço. 
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grande influência no grupo de amigos que o rodeavam. Observador frequente dos bastidores

professorais,  certas  queixas  eram frequentes:  “Aquela  turma está  perdida,  os  alunos  não

querem nada.”; “Eu lavo as minhas mãos, minha parte estou fazendo. Vou reprovar geral.”;

“Aqueles alunos dão muito trabalho.”. Nas “regiões de fundo”, a linguagem torna-se menos

cuidadosa, ou seja, não é produzida a partir do repertório regimental que orienta a ação dos

professores  no  contexto  de  sua  atuação  em  sala  de  aula.  Os  transtornos  causados  pela

“desatenção” extrapolam o espaço onde as encenações se desenvolvem.

3.2.4. Mantendo a paz

Responsável  por  manter  o  envolvimento  dos  alunos,  o  professor  desdobra-se  para

recuperar o engajamento na aula, que se dissolve e se reconstitui a todo momento. No entanto,

esta personagem principal pode decidir  pela economia na sua atuação, com o objetivo de

evitar desgaste pessoal. Desta forma, assim como me disse Marcos: “O professor vê e percebe

tudo quando está lá na frente. A gente sabe exatamente o que tá acontecendo. Mas, muitas

vezes, a gente prefere fingir que não vê ou não escuta certas coisas que acontecem. Às vezes é

melhor assim, pra manter a aula na paz”. A evitação é outra estratégia do professor, quando o

esforço  da  recuperação  da  atenção  representa  um  desgaste  desestimulante.  Certamente,

Marcos  encara  como irrelevantes  estas  pequenas  atitudes  que,  se  fossem levadas  a  sério,

poderiam ocasionar transtornos à situação. Por ministrar aulas para nove turmas decide adotar

uma atividade “blasé” (SIMMEL, 2005) para evitar desgastes, antecipando a vulnerabilidade

da experiência. Neste caso, prioriza a manutenção da interação na aula, decidido a não reagir

ao que considera como pequenos deslizes  de seus alunos.  Para tanto,  mobiliza o carisma

(MAIA, 2014) como ferramenta para regular o comportamento da plateia.

Sofia posiciona-se de forma distinta quanto à evitação dos transtornos. Apesar de ter a

consciência  do  desengajamento,  tende  a  ser  mais  tolerante  com este  fato,  assumindo  um

posicionamento que tem como intuito economizar os constantes enfrentamentos necessários

para recuperar o engajamento. Provavelmente, esta atitude possui relação com a elevada carga

horária de trabalho desta profissional. Sofia divide seu tempo de trabalho entre duas escolas.

Intervir de forma constante sobre o desvio dos alunos traria enorme desgaste para sua atuação.

Em síntese, os esforços mobilizados pelos professores diante do desengajamento dos

alunos diferenciam-se conforme os contextos e ambientes escolares e o perfil de atuação de

62



cada um destes profissionais. 
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4. Considerações finais

Esta pesquisa teve como objetivo analisar modalidades de coordenações entre alunos e

professores em situações de sala de aula. A compreensão destas coordenações se focalizou nos

modos segundo os quais professores reagem quando avaliam a “desatenção” dos alunos em

suas aulas, ou procuram conquistar suas atenções e fixá-las no foco da aula.  Esta análise

fundamentou-se em observações in situ reconstituída por mim após um estágio de docência.

Uma  das  limitações  deste  trabalho  deve-se  ao  fato  de  que  minha  observação  não  partiu

inicialmente  de  um  projeto  de  pesquisa  na  escola,  e  sim  de  uma  busca  pessoal,  que

correspondia também a uma exigência de meu curso, de me preparar “na prática” ao exercício

da atividade docente. Durante este trajeto, engajei-me no grupo  Cidades, espaço público e

periferias  –  CEP28  e  participei,  neste  quadro,  de  uma  outra  pesquisa  como  bolsista  de

iniciação científica. Em síntese, esta monografia reflete um momento de minha formação em

que combinei o esforço de tentar reunir minha descoberta dos mundos escolares com aquele

de elaborar uma análise sociológica. 

A guisa de conclusão, partindo das observações que consegui sistematizar na pesquisa,

encerro este trabalho problematizando as tensões que decorrem das várias formas de recorrer

a  dispositivos  tecnológicos  e  os  modos  de  administrá-las.  A sala  de  aula,  lida  sob  esta

perspectiva,  permite  compreender  outra  forma  de  evitar  a  explicitação  de  conflitos,

característica da sociedade brasileira (KANT DE LIMA, 1999, p. 25). Com efeito, no caso de

minha pesquisa, quando observava os modos segundo os quais os professores administravam

diferentemente o uso de aparelhos digitais, percebi que evitavam rigorosamente um confronto

com os alunos, e logo, conflitos explícitos. Na aula, o professor competente (GARFINKEL,

1996) é aquele que consegue provocar “estímulos fortes” para concorrerem com os outros

focos  atencionais,  em específico,  aqueles  provocados  pelos  celulares  e  tablets.  Quando a

turma se dispersa, esta personagem procura voltar à ordem da situação anterior ao distúrbio

gerado  pela  “desatenção”.  Logo,  observa-se  constantemente  uma  competição  de  focos

atencionais que  ameaçam a  ordem da  situação  (aquela  desejada  pelo  professor).  Pode-se

acrescentar que ne era da informação (CASTELLS, 1999) e, principalmente da celeridade do

processo resultante do que este autor denominou de revolução da tecnologia da informação, o

informacionalismo tornar-se-ia um dos fundamentos da “nova sociedade”. 
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Ainda  que  não  caiba  neste  trabalho  desenvolver  este  debate  sociológico,  o

informacionalismo era um quadro que se entremeava, de múltiplas formas, com as aulas que

observei.  Os dispositivos móveis como  smartphones,  que acompanham constantemente os

alunos, possibilitam o acesso rápido e  fácil  às  redes  sociais,  multiplicando envolvimentos

laterais e  circulação  dos  nos  mundos  virtuais  que  habitam também a  sala  de  aula.  Esta

circulação  provoca  inúmeros  e  rotineiros  transtornos,  pois  os  seus  usos  pelos  alunos

geralmente entravam em tensão com as expectativas do professor quanto à conduta discente.

O professor que raramente acionava dispositivos tecnológicos foi aquele que pouco tolerava o

uso de aparelhos portáteis por parte dos alunos. A recusa se justificava pelo fato de que tais

dispositivos  provocavam  transbordamentos  atencionais que  colocavam  à  prova  o

aprendizado. 

Este contraste apresenta em ambos os casos uma disputa de atenções. Observa-se neste

trabalho que o professor que se adéqua mais  às lógicas  tecnológicas e de redes sociais  é

também aquele que tem mais êxito quanto a expectativa de cooperação de alunos. Destaca-se

que para ser bem-sucedido, ele mobiliza dispositivos (data show, TV) que podem também

competir  com aqueles que tiram os alunos do foco central.  O uso destes dispositivos não

representa uma ofensa ou ameaça à  ordem da situação.  Por  este  motivo,  Sofia  “fecha os

olhos”  sobre o manuseio destes  aparelhos  pelos  alunos.  Mesmo representando um desvio

atencional, a concepção de sua atividade docente volta-se para capturar a atenção no foco

principal  usando  objetos  familiares,  que  evitam conflitos  explícitos.  Logo,  a  presença  de

objetos tecnológicos nas aulas implicava uma variedade de negociações entre o professor e os

alunos. Apesar dos transtornos gerados pelos seus usos em aula, as reações da personagem

principal ao que poderia ser considerado como uma ofensa à hierarquia que ordenava esta

situação, não era expresso de modo exaltado. Se de um lado, o professor como vocação é um

valor  que  orienta  a  sua  conduta  no  ensino  médio  –  e  logo  outra  de  sua  competência  é

mobilizar a forma adequada de autoridade para garantir a ordem e o aprendizado –, esta não

se dá sem certa tensão interna na atividade cotidiana do docente. A evitação em explicitar

conflitos, muito frequente em instituições particulares, podia ser problematizada a partir do

intenso  esforço  de  conter  o  “desânimo”  (o  do  profissional)  e  provocar  um  desgaste  na

temporalidade da carreira docente.
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