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Resumo

O Ensino Médio, no Brasil, tem sido alvo de muitas críticas quanto à sua qualidade. Percebe-
se,  no entanto,  que apesar  das  constantes  exposições  na mídia,  ainda permanecem pouco
exploradas, no âmbito da pesquisa, as interações que ocorrem em sala de aula e os percursos
de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Tomando como referência as contribuições
de Lev Vygotsky e de Mikhail Bakhtin, entre outros, os objetivos deste estudo consistem em
analisar  a  qualidade  das  interações  que  ocorrem em sala  de  aula,  com vistas  a  oferecer
elementos para a compreensão sobre como o processo de ensino e aprendizagem da língua
está  se constituindo num ambiente organizado intencionalmente para esse fim.  Contribuiu
para a sua realização um trabalho de campo realizado junto a uma classe de 14 estudantes do
primeiro ano do Ensino Médio, durante o segundo semestre de 2012, em uma escola estadual
do município  de  Marau,  Rio  Grande do Sul.  As constatações  produzidas  no processo  da
pesquisa apontam para a necessidade de a escola repensar a estruturação das aulas de Língua
Portuguesa,  de  modo  a  superar  as  dificuldades  e  aprimorar  a  qualidade  das  interações  e
relações  de  ensino  que  ocorrem em sala  de  aula,  contribuindo,  assim,  para  uma  melhor
formação dos alunos e para a redução dos altos índices de reprovação.

Palavras-chave: Ensino Médio. Interação. Relações de Ensino. Aula de Língua Portuguesa.
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Introdução

Em uma sociedade marcada pelas desigualdades, a apropriação e o domínio efetivo

da linguagem pode se tornar o grande diferencial no modo de gerir a vida e participar dessa

sociedade,  de  forma  mais  consciente  e  autônoma.  A escola,  por  conseguinte,  tem  sido

considerada a instituição que favorece a obtenção dessa autonomia linguística. Contudo, nem

sempre esse objetivo é alcançado. Pelo que se tem verificado,

as  apropriações  lingüísticas  que na  escola  os  jovens  têm protagonizado  não  são
suficientes para atender sequer às demandas próprias da instituição escolar, quanto
mais aos desafios de um entorno que lhes exige estratégias de elaboração, expansão
e  socialização  de  conhecimentos  ágeis,  adequadas  e suficientes  (DICKEL,  2010,
p.2).

A afirmação  de  Dickel  (2010)  sustenta-se  em  dados  oferecidos  pelos  diferentes

exames aos quais os estudantes do Ensino Fundamental e Médio têm sido submetidos. No

mesmo sentido e com base nos mesmos referentes, Jurado (2003) afirma que a implantação

de programas de avaliação nacionais – SAEB e ENEM – para avaliar o rendimento dos alunos

egressos do ensino médio tem apontado como principal causa do rendimento insuficiente nas

provas o baixo nível de leitura dos avaliados. A autora relata ainda que, em 2000, o Brasil foi

convidado  a  participar  do  Programa  Internacional  de  Avaliação  dos  Estudantes1 (PISA),

juntamente com outros 31 países, o qual propunha a avaliação das habilidades leitoras de jovens

entre 14 e 15 anos. Em sua primeira participação, o Brasil alcançou o pior resultado dentre os 32

países participantes, indicando, assim, a exemplo do que ocorreu com os programas de avaliação

nacionais SAEB e ENEM, o baixo nível de proficiência em leitura dos nossos jovens. 

Esses resultados podem ser fruto de um ensino que investe na formação de sujeitos

capazes  de manipular  os aspectos  instrumentais  da norma culta,  desconsiderando que “a

língua  como  sistema  possui  uma  imensa  reserva  de  recursos:  lexicais,  morfológicos  e

sintáticos”,  que  “só  atingem  direcionamento  real  no  todo  de  um  enunciado  concreto”

(BAKHTIN, 2003, p.306). Ou seja, nas suas reais condições de produção.

1 O Pisa é  um programa da OCDE – Organização  para Cooperação  e Desenvolvimento Econômico –,  uma
organização global cujo objetivo é auxiliar os governos-membros na formulação e implementação  de políticas
que visem ao desenvolvimento econômico e social dos países membros.  
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De minha  parte,  vinculo  a  problemática  exposta  à  atuação  como coordenadora  no

Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Marau. Durante o período em que

lá atuei (2009-2012), recebia reclamações constantes dos professores a respeito do precário

nível  de conhecimento  dos alunos do primeiro  ano do Ensino Médio (EM) em relação à

língua. Essas reclamações chegavam até mim, porque muitos educadores atuavam, além de

em escola estadual, em escolas municipais de ensino fundamental, que são regidas por aquele

setor. 

Em especial,  em muitas situações,  foi a mim relatado que alunos oriundos de uma

escola  municipal  de  Ensino  Fundamental  (EMEF),  ao  ingressarem  no  EM,  possuíam

dificuldades diversas, dentre estas, as que se referem aos conhecimentos relativos ao uso e à

compreensão do sistema linguístico: leitura, escrita, interpretação de textos, raciocínio lógico

e crítico. Em virtude do exposto, algumas questões foram se delineando como orientadoras do

presente estudo: Que interações ocorrem nas aulas de Língua Portuguesa? Em que medida

elas revelam uma apropriação, tanto por parte do professor como dos alunos, das ferramentas2

que lhes permitem agir com e sobre a língua, de modo a satisfazer as necessidades escolares e

também  as  emergentes  das  diversas  práticas  sociais  que  demandam  esse  tipo  de

conhecimento? Estariam os conceitos, as relações, as práticas de linguagem, explorados nas

aulas  de  Língua  Portuguesa,  permitindo  a  superação  das  fragilidades  expostas  pelos

estudantes no que se refere à reflexão sobre e à manipulação da língua em situações concretas

de uso, sejam elas escolares ou não?

Considerando  tais  interrogativas,  o  presente  estudo  tem  por  objetivo  geral

compreender a qualidade das interações3 que ocorrem entre professor e alunos no contexto de

aulas de Língua Portuguesa, especialmente daquelas em que a língua é tomada como objeto

de análise, assim como abordar as concepções que esses sujeitos possuem sobre a língua que

ensinam e aprendem, com vistas a oferecer elementos para o entendimento sobre como o

processo de ensino e aprendizagem da língua está se constituindo num ambiente organizado

intencionalmente para esse fim. 

2Por  ”ferramentas”  compreendo  as  técnicas,  habilidades  e  procedimentos  utilizados  pelo  ser  humano  para
entender  o  mundo  e  lidar  com ele.  Segundo  Bruner,  cabe  à  educação  auxiliá-lo  “a  aprender  a  utilizar  as
ferramentas de produção de significado e de construção da realidade, a adaptar-se melhor ao mundo em que ele
se encontra,ajudando no processo de modificá-lo quando necessário.” (2001, p.28).
3Como poderá ser visto no segundo capítulo desta exposição, entendo “interação” no sentido bakhtiniano, como
a ação linguística que o sujeito faz ao usar a língua, a qual não se limita a  traduzir, exteriorizar um pensamento
ou transmitir informações, mas implica agir, atuar sobre o interlocutor. A linguagem, assim, é tomada como lugar
de interação, como instância de produção de efeitos de sentido entre os interlocutores.
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Assim, tem se em vista contribuir para a compreensão de alguns fatores que atuam na

configuração do quadro de não aprendizagens denunciado por jovens e professores e pelos

sistemas  de  avaliação  do desempenho  em leitura,  cujos  dados tanto preocupam escolas  e

sociedade em geral. 

Devido às suas contribuições para o estudo da linguagem como interação e em sua

natureza sócio-histórica e dialógica, para auxiliar na análise dos dados e na reflexão sobre o

problema, foram recompostas contribuições provenientes de Jerome Bruner, Lev S. Vygotsky

e Mikhail Bakhtin. A importância do entrelaçamento das teorias desses três autores deve-se ao

contexto do trabalho desenvolvido, que, por tratar-se de uma sala de aula de escola pública,

implica interação entre professor e alunos. 

1 Tecendo uma problemática e um caminho de pesquisa

Fui instigada a olhar para essa problemática de uma maneira diferente da que podia

ver de meu lugar de professora, primeiramente, pela participação, como aluna especial,  do

Seminário  “Linguagem  e  escolarização:  temas  e  textos”,  oferecido  pelo  Mestrado  em

Educação  da  Universidade  de  Passo  Fundo  (UPF).  Durante  o  seminário,  que  teve  como

centralidade o processo de ensino e aprendizagem da linguagem, conheci e revisitei textos de

autores importantes, que fundamentam teoricamente o meu processo de pesquisa, entre eles,

Jerome Bruner, Lev S. Vygotsky e Mikhail Bakhtin. Nos textos estudados, muitos elementos

fizeram-me  voltar  à  problemática  inicial,  dentre  eles,  destaco  a  compreensão  de  que  o

desenvolvimento  humano  é  um processo  essencialmente  social  e  histórico  e,  por  isso,  o

aprendizado envolve sempre interação. A partir do diálogo com Bruner, me dei conta de que a

educação possui um papel decisivo na forma como ela equipa as mentes para a consciência

linguística, produção de significados, adaptação ao e transformação do mundo.

Concomitante  a  esse  processo,  realizei  a  leitura  de  “Professor,  vida,  morte  e

ressurreição”, de Júlio Furtado e Sandra Bozza (2010). Nessa obra, encontrei muito do que se

tem discutido atualmente em termos de educação, principalmente as mudanças ocorridas na

área de LP. Os autores relatam que, na década de 1980, difundiram-se na área da Linguística,

no  Brasil,  os  primeiros  estudos  sobre  a  Teoria  da  Enunciação  de  Mikhail  Bakhtin  e

concepções  sobre  variedades  dialetais  e  linguísticas.  Segundo  eles,  foram  as  teorias  do

discurso e uma série de estudos sobre a linguagem que, de fato, revolveram as concepções de
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muitos docentes que utilizavam grande parte de suas aulas colocando os alunos a classificar

palavras e orações. 

Mobilizada pelas reflexões provenientes desses diferentes lugares, passei a escutar de

um modo  mais  cuidadoso as  falas  de  vários  professores  de  meu  círculo  profissional  que

remetiam ao fato de que, na maior escola estadual do município de Marau/RS (possui em

torno de 1.200 alunos), a EEEMY4, os dados de reprovação nas turmas de primeiro ano do

EM eram alarmantes. Uma das razões dadas para esse fenômeno era o fato que os alunos

oriundos da 8ª série das escolas municipais de Marau, dentre estes um grande número da

escola que doravante designarei EMEFX5, ao ingressarem na EEEMY, possuíam dificuldades

diversas, dentre elas as que se referem aos conhecimentos relativos ao uso e à compreensão

do  sistema  linguístico  –  leitura,  escrita,  interpretação  de  textos.  Os  alunos  com  essas

dificuldades eram denominados pelos professores como “alunos fracos”. Busquei dados que

me ajudassem a compor o quadro a que os professores referiam-se. Um deles, a dos índices de

reprovação da EEEMY. Como se pode observar no Quadro 1, para além das preocupações dos

professores, outros indícios apontavam para uma situação que inspirava cuidados.

         Ano Número de alunos reprovados        Índice de reprovação

2007 106 31,45%
2008 163 45,53%
2009 172 42,16%
2010 214 50,47%
2011 177 43,58%

Quadro 1: Dados sobre reprovação no 1º ano do EM da EEEMY

Fonte: Setor de Estatística da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), 2012.

Os dados relativos à EEEMY, expostos no quadro, reforçam o cenário preocupante que

se desenha no EM. Em 2007, 31% dos alunos do 1º ano foram reprovados, enquanto que em

2010, esse índice atinge 50%. Outro aspecto que se destaca naquela realidade é o fato de que

uma boa parte de seus estudantes de EM provém da EMFX. Nos últimos três anos, 96% dos

alunos  das  8ª  séries6 efetivaram  matrícula  na  EEEMY e,  destes,  44,44% reprovaram  no

primeiro ano (PROCERGS, 2011).  Dada a complexidade do quadro e dos nossos interesses

de pesquisa,  cabe-nos indagar em que medida as interações que ocorrem nas aulas de LP

podem ajudar a compreender esse fenômeno. 
4 Sigla fictícia para designar a escola de Ensino Médio.
5 Estou tomando como base apenas os alunos da EMEFX.
6 Em Marau ainda há séries (e por isso adota-se essa nomenclatura), pois a adequação das turmas em anos é
progressiva, para adequar-se à Lei 11.274, de 06/02/2006, que estabelece o Ensino Fundamental de 9 anos.
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2. Relações entre pensamento, linguagem e desenvolvimento intelectual

Esta  breve  contextualização  teórica  pretende  explicitar  os  aportes  trazidos  pelos

estudos  de  Lev  S.  Vygotsky,  Jerome  Bruner  e  Mikhail  Bakhtin  para  a  compreensão  das

relações entre aprendizagem e ensino. Cada um deles, a sua maneira, oferece elementos para

que se conceba a linguagem como organizadora do pensamento, como produção simbólica e

como constitutiva das interações sociais. Nesse sentido, são fundamentais à pesquisa, pois,

através dela, busco compreender que interações ocorrem nas aulas de Língua Portuguesa da

EEEMY, tendo na linguagem a sua centralidade, tomada como prática social. 

Lev  Semenovitch  Vygotsky,  um  autor  importante  para  o  tratamento  do

desenvolvimento  intelectual  das  crianças  por  meio  das  interações  sociais,  tinha  como

principal preocupação o desenvolvimento do ser humano, em especial, o desenvolvimento das

funções  psíquicas  do  homem como  um processo  essencialmente  cultural  e  histórico.  Ele

descreveu os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa,

enfatizando as origens sociais da linguagem e do pensamento. 

Para  Vygotsky,  a  linguagem  tem duas  funções  básicas:  1)  função  de  intercâmbio

social:  o  homem cria  e  utiliza  sistemas  de linguagem para se  comunicar  e  para que esta

comunicação  seja  possível,  utiliza  signos  que  traduzem  ideias,  sentimentos,  vontades,

pensamentos; 2) função de pensamento generalizante: a linguagem ordena o real, agrupando

todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos, eventos, situações, sob uma categoria

conceitual. Essa função torna a linguagem um instrumento de pensamento, pois a linguagem

fornece os conceitos e as formas de organização do real que constituem a mediação entre o

sujeito e o objeto de conhecimento (VYGOTSKY, 1984).

Para  o  autor,  o  momento  de  maior  significado  no  curso  do  desenvolvimento

intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata,

acontece quando a fala e a atividade prática andam juntas. A criança, quando confrontada com

um problema mais complicado, apresenta uma variedade complexa de respostas que incluem

tentativas diretas de atingir o objetivo, uso de instrumentos, fala dirigida às pessoas ou a ação

seguida de apelos verbais.  Esse conjunto de respostas afeta várias funções psicológicas:  a

percepção,  as operações sensório-motoras e a atenção, cada uma das quais é parte de um

sistema dinâmico de comportamento.
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Em relação à interação entre criança e adulto, que favorece o desenvolvimento infantil,

também  se  pode  citar  Jerome  Seymour  Bruner,  psicólogo  estadunidense  que  escreveu

importantes  trabalhos  sobre  educação,  contribuindo  com  o  movimento  da  Revolução

Cognitiva,  na  década  de  1960,  com  novas  perspectivas  ao  estudo  da  mente.  Segundo  o

psicólogo (2001, p. 29), “os indivíduos que estão aprendendo se ajudam a aprender cada qual

de acordo com suas habilidades. Isto simplesmente implica que o professor não exerça tal

papel  de forma monopolizada”.  Assim,  o desenvolvimento  da criança  é  caracterizado por

aquilo que ela consegue fazer de forma independente e por aquilo que consegue fazer com a

ajuda de outras pessoas, sendo que, através disso, a criança pode construir progressivamente,

no caso da linguagem, comunicações mais efetivas e elaboradas. Bruner destaca a linguagem

como  principal  meio  de  constituição  simbólica  da  realidade,  destacando  que  o  homem

constrói os conceitos constitutivos do seu mundo através dos símbolos linguísticos.

Já  para  o  pensador  russo  Mikhail  Mikhailovich  Bakhtin,  a  linguagem possui  uma

natureza dialógica,  configura-se como espaço da interação do eu com o outro, em que os

partícipes agem um sobre o outro e são influenciados pelo contexto histórico – ideológico. 

2.1 A linguagem como interação

Ao considerar  os sujeitos  envolvidos  no diálogo como interlocutores,  as diferentes

situações de interação são levadas em conta, porque, segundo Bakhtin, a função da língua é

servir  aos  propósitos  comunicacionais  do  locutor,  ou  seja,  a  uma  realidade  enunciativa

concreta. Para ele, a “verdadeira substância da língua [...] é constituída pelo fenômeno social

da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal

constitui assim a realidade fundamental da língua”. (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1992).

Nessa proposta, a interação é alicerçada em seu caráter dinâmico, não apenas com o

outro,  mas  também  em  como  a  linguagem  é  concebida  do  ponto  de  vista  interativo  e

dialógico. Não se enxerga a língua de forma restrita, isolada, mas na perspectiva social de que

“a palavra é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se

dirige para alguém” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/1992, p. 113).

Partindo do princípio dialógico de que sempre existe um interlocutor, compreende-se

que a interação vai além do simples envolvimento de dois participantes na interlocução, pois

toda e qualquer ação está marcada num espaço-temporal socialmente estabelecido – uma vez
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que  o  caráter  interno  da  língua  está  relacionado  ao  externo.  Assim,  locutor  e  ouvinte

constituem os elementos indispensáveis à enunciação.

É importante destacar que essa interação entre os sujeitos não está centrada no mero

consentimento, mas sim, na relação dos sujeitos do e no discurso, pois se considera que os

sujeitos,  ao  fazerem  uso  da  palavra,  convencem,  distorcem,  se  opõem,  concordam,

confirmam, ocultam, se completam, uma vez que não existe sujeito  pronto,  acabado, mas

sujeitos que se constroem na sua fala e com a dos outros. Assim, a linguagem funciona como

mediação entre o sujeito e o outro que atua linguística e discursivamente, sendo, portanto, um

interlocutor ativo. 

Dessa forma, o indivíduo, o qual está sempre em interação, é envolvido pelo meio

social  que organiza a produção da enunciação e,  consequentemente,  do sujeito discursivo,

pois cada enunciado é “pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está

ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva”. Sendo assim, cada enunciado

“deve  ser  visto  antes  de  tudo  como  uma  resposta  aos  enunciados  precedentes  de  um

determinado campo: ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-se como

conhecidos, de certo modo os leva em conta”. (BAKHTIN, 2003, p. 297). 

Perante a atitude responsiva do outro é que o enunciado pressupõe uma apreciação

valorativa,  a  qual  é  feita  por  avaliações  baseadas  em  critérios  ideológicos  da  educação

familiar, da formação acadêmica, da adesão política, religiosa, dentre outros, sem os quais a

compreensão do discurso não seria possível, uma vez que as escolhas ou tomadas de decisões

do enunciador  são permeadas  pela  ideologia.  O enunciado concebido como a unidade da

comunicação verbal se caracteriza pela alternância de papéis entre os sujeitos da interação. 

Assim,  os  sujeitos  falam  a  partir  do  interdiscurso,  que  estrutura  e  sustenta  a

possibilidade do dizer. Existe, dessa forma, uma relação entre o já dito (interdiscurso) e o que

se diz (intradiscurso), respectivamente, entre a constituição do sentido e sua formulação. É

nessa relação que os sentidos se constituem, o que implica dizer que o discurso depende de

fatores internos e externos – linguísticos e extralinguísticos. Isto é, analisar o discurso requer

que se leve em conta o que o sujeito enunciador produziu em determinada circunstância. Essa

referência pode demonstrar-se produtiva para se pensar problemas centrais pertencentes ao

campo  do  conhecimento  pedagógico,  como  os  problemas  que  surgem  da  relação  entre

professor e aluno em sala de aula. Nessa perspectiva, percebe-se a importância de considerar

o papel social da língua no processo de ensino e aprendizagem.
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3 O trabalho de campo: o seu lugar e suas cenas

Para  compor  os  estudos  realizados  no  âmbito  da  pesquisa  ora  em exposição,  foi

realizado  um  trabalho  de  campo  que  sequenciou-se  em  dez  observações  das  aulas  da

disciplina de Língua Portuguesa, em uma turma do primeiro ano do Ensino Médio noturno da

EEEMY, sendo estas devidamente registradas em diário de campo: uma de leitura, uma de

produção textual coletiva e oito de gramática, mais especificamente sobre sujeito e predicado.

As aulas observadas nessa escola foram ministradas nos meses de outubro e novembro

de 2012 por uma professora formada em Letras há 15 anos pela Universidade de Passo Fundo

e pós-graduada em Gestão de Pessoas pela mesma instituição. Possui 12 anos de profissão,

mas nesta escola e nos primeiros anos noturnos atua há apenas oito meses. No turno da tarde,

trabalha  com os anos finais  do Ensino Fundamental  da EMEFX, o que totaliza  40 horas

semanais de trabalho. 

Na primeira aula que observei um aluno resistiu à entrada na sala de aula, depois de

convencê-lo, a professora entregou um texto intitulado “A regreção da redassão”, de Carlos

Eduardo Novaes, o qual relatava que os estudantes brasileiros não sabem escrever. A intenção

inicial da professora era a de ler o texto para os alunos; porém, Igor7 ofereceu-se para fazer a

leitura. Observei a dificuldade que teve para oralizar o texto e para levá-lo a ser entendido por

quem o escutava.  A turma também apresentou dificuldades para responder às questões de

interpretação  que  exigiam  um  pouco  mais  de  reflexão,  além  de  ser  visível  a  falta  de

conhecimento de vocabulário. 

Um momento importante que seria a exploração do gênero textual ao qual pertence o

texto de Carlos Eduardo Novaes, não foi realizado, pois na perspectiva bakhtiniana o dizer

não pode ser visto de forma isolada, já que se molda de acordo com o gênero pedido, isto é,

conforme a situação e as condições de produção nas quais se insere. Logo, o contexto leva o

texto a ter  determinadas características tanto na forma quanto no conteúdo, peculiaridades

essas que não são rígidas, mas “são relativamente estáveis”, como enfatiza Bakhtin (2003).

Sendo  assim,  os  alunos  foram privados  da  reflexão  sobre  o  gênero  crônica  com o  qual

poderiam interagir,  produzir  sentidos  e  fazer  uso dele  em outras  situações,  tanto  na  vida

escolar quanto fora dela.

7 Durante a análise utilizarei nomes fictícios para designar os alunos.
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Na segunda aula, a professora trouxe algumas “pérolas” extraídas do ENEM, para que

os alunos discutissem e observassem os erros cometidos nos enunciados por ela selecionados.

Porém, foi uma aula bastante conturbada, pois muitos alunos não compreendiam o contexto

de algumas frases e, por isso, não as julgavam incorretas. Por exemplo, na frase: “Péricles foi

o principal ditador da democracia grega”, uma aluna perguntou se Péricles era um cantor de

pagode.  Ou seja,  não sabia quem era Péricles  e nem tinha familiaridade  com as palavras

ditadura e democracia. Como afirma Bruner (1969, p.34), “A linguagem fornece meios para

duvidar da aparência imediata das coisas e não julgá-las, precipitadamente”, e, nesse caso,

caso  estabelecesse  relações  entre  o  enunciado  e  conhecimentos  prévios  sobre  a  Grécia,

certamente em algum momento objeto de aulas de História, mesmo não sabendo quem era

Péricles, poderia inferir que ele não é brasileiro e nem cantor de pagode.

A partir da terceira até a sexta aula, a professora trabalhou com as noções de sujeito e

predicado, conceituando os tipos de sujeito e passando inúmeros exercícios para que os alunos

separassem o sujeito do predicado e classificassem-no ou transformassem-no de acordo com o

que  o  enunciado  pedia.  Na  sétima  aula,  a  professora  aplicou  uma  prova  sobre  sujeito  e

predicado. Alguns alunos estavam ansiosos em função disso, principalmente Isabelli que disse

não ter entendido nada sobre esse conteúdo. As notas obtidas variaram entre 1,5 e 12,5, sendo

que a prova valia 15 pontos. 

 Na oitava aula, os alunos fizeram a correção da prova realizada na aula anterior para

entregar à professora, mas percebi que as dificuldades permaneciam as mesmas, pois como os

alunos  não  haviam  entendido  o  conteúdo  não  dispunham  de  ferramentas  para  realizar  a

correção e logo entregaram o que conseguiram fazer para a docente que reclamou do fato da

turma não saber aproveitar as chances que ela dá para recuperar as notas. 

Já vimos que, segundo Vygotsky, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e a

escola  tem  um  papel  essencial  na  construção  do  intelecto  dos  indivíduos.  Porém,  o

desempenho desse papel só se dá adequadamente na medida em que, conhecendo a situação

de  desenvolvimento  cognitivo  dos  alunos  e  atuando  em  sua  zona  de  desenvolvimento

proximal, a escola dirige o ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas sim para

estágios  de desenvolvimento  ainda  não incorporados pelos  alunos,  funcionando realmente

como um motor de novas conquistas intelectuais. Porém, no caso da correção da prova, não

foi levado em conta o nível de desenvolvimento real dos alunos, que se determina através da

solução independente  de problemas,  e o  nível  de desenvolvimento  proximal,  determinado
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através da solução de problemas sob orientação de um adulto, pois durante a realização da

prova os alunos tiveram dificuldades de compreender as questões e, mesmo na situação de

revisão, não obtiveram nenhuma intervenção e, por isso, essa mesma dificuldade continuou

durante a correção, mantendo o mesmo desempenho anterior. Na nona aula, a professora fez

uma proposta de produção textual em trios, com o tema da redação do ENEM, “O movimento

imigratório para o Brasil no século XXI”, sobre o qual solicitou que os alunos fizessem uma

pesquisa em casa com antecedência.

Percebi que os trios conversavam sobre outros assuntos, faziam trabalhos de outras

disciplinas e até mesmo copiavam trechos de textos da Internet, acessada através do telefone

celular. Nesse caso, como as dificuldades em produzir textos são da maioria da turma, os

pares não produziram “andaimes” uns para os outros e não conseguiram ajudar-se com aquilo

que cada um sabia. Por isso, quando possível, utilizavam outras fontes como “suporte” para

cumprir a tarefa solicitada.

Na análise  que realizamos,  observamos,  com o auxílio  das categorias  que Bakhtin

chamou  de  “compreensão  responsiva”  e  “exotopia”,  que  o  caminho  talvez  esteja  sendo

indicado pelos próprios alunos, na medida em que eles veem e produzem respostas de um

lugar  que  a  professora  na  situação  em que  se  encontra  não  tem condições  de  ver.  Essa

compreensão tem seu lugar desde que, na primeira aula, um aluno resiste a entrar em sala,

imbuído que está de uma atitude responsiva face às relações de ensino que ocorrem nas aulas

de LP. Isso pode ser um indício de que, embora os estudantes sofram coerções do sistema

educacional, eles busquem alterar, mesmo sob a forma de resistência, as condições internas

desse sistema.

Tal atitude associada às baixas notas obtidas nas provas demonstra que as aulas nas

quais  tomam  parte  não  estão  lhes  possibilitando  que  os  alunos  aprendam  e  sintam-se

corresponsáveis pelo trabalho que em classe se desenvolve. Como as respostas em um diálogo

(BAKHTIN, 2003) podem ser tanto de concordância, discordância, questionamento, adesão,

neste caso, as manifestações são de discordância, mesmo que os alunos não consigam elaborar

argumentos contundentes para explicitar o porquê dessa insatisfação com as aulas.

4 Considerações Finais



12

Durante  o trabalho de campo,  desenvolvido nos  meses  de outubro e  novembro de

2012,  na  EEEMY, pude  observar  que  os  alunos  da  turma  que  acompanhei,  diante  de

atividades  propostas  pela  professora,  apresentavam  diversas  dificuldades  em  relação  ao

conhecimento vocabular, à leitura, à compreensão e à produção de textos. Porém, com base no

processo de pesquisa realizado constatei  que o conteúdo gramatical e o exercício ainda se

apresentam como eixos condutores do ensino da língua.

É com base nesses recursos que se dão as relações de ensino nas aulas de Língua

Portuguesa,  nas quais  a  linguagem é concebida  de um ponto de vista  monológico,  sendo

privilegiadas  orações  para  identificação  e  classificação  do  sujeito  em oito  das  dez  aulas

observadas. Em apenas duas oportunidades foram propostas atividades de leitura e produção

de textos. 

Nesse  sentido,  nossa  voz  soma-se  a  outras  tantas  que  remetem  à  necessidade  de

investimento na formação dos professores e, consequentemente, na reestruturação das aulas

de LP, de modo a dar um primeiro passo na superação das dificuldades e aprimoramento das

interações que ocorrem em sala de aula, bem como na formação dos alunos e na redução dos

altos índices de retenção produzidos – de várias formas – ao longo dos anos. Digo isso por

presenciar durante as observações em sala de aula, a angústia e a solidão da professora de

Língua Portuguesa que manifestava o desejo de ensinar da melhor forma os conteúdos aos

alunos, mas, ao mesmo tempo, não encontrando nenhum apoio ou suporte para seguir adiante,

pois não encontra situação de diálogo com seus pares, com os parâmetros ou com outros

documentos que deveriam nortear o Ensino Médio no Brasil, o que demonstra o afastamento

de elementos fundamentais ao trabalho na escola. Destaco uma passagem do diário de campo

3 em que a professora diz: “queria encontrar outra forma de trabalhar este conteúdo...”. 

 Assim, finalizando provisoriamente esse estudo e reconhecendo as limitações que o

mesmo possui, dentre elas a dificuldade de responder de modo definitivo às questões a que

me propus, ficam algumas perguntas que objetivam fomentar propostas futuras de pesquisa e

aprofundar o desafio aqui iniciado: Que elementos deveriam constituir uma aula de Língua

Portuguesa no EM? Por que tantos  alunos evadem no primeiro  ano do Ensino Médio da

EEEMY? Qual a relação entre evasão e reprovação nesse nível de ensino?
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