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Resumo  
O presente artigo tem por finalidade explicitar uma prática desenvolvida em sala de aula, a 

partir de uma observação de interlocução em um contexto de prova. Tem por objetivo 

discorrer sobre como o aluno lê/compreende os enunciados e que relação estabelece com a 

professora estando submetido a uma avaliação. Tomamos por base a perspectiva enunciativo-

discursiva bakhtiniana a qual concebe a língua não como atividade individual, mas como um 

fato sócio histórico cultural utilizada por indivíduos historicamente situados. A orientação 

metodológica terá como referência o método sociológico e/ou discursivo de Bakhtin e o 

método qualitativo de Ginzburg. As conclusões são parciais tendo em vista que a pesquisa 

está em fase de execução. 

 

Palavras-chave: Enunciados de prova. Leitura. Compreensão. 
 

 

Introdução 

O presente artigo apresenta uma pesquisa desenvolvida sob uma perspectiva 

enunciativo-discursiva e, dentro dessa concepção, toma como base para reflexão os 

pressupostos teóricos da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin e seu Círculo
1
. Conforme 

os apontamentos desses estudiosos, a língua/linguagem é constitutivamente dialógica, ou seja, 

o outro
2
 é fundamental para o efeito de compreensão da língua e dos possíveis sentidos que 

possam surgir no processo de interação. Desta forma, a elaboração da pesquisa surge da 

necessidade de refletirmos sobre questões ligadas à sala de aula, espaço que tem, desde muito 

tempo ocupado a atenção de linguistas, educadores e de todos aqueles que se preocupam com 

uma aprendizagem significativa, que faça sentido e que contribua para além dos muros da 

escola.  

                                                           
1
 Segundo Faraco (2009), Bakhtin não produziu sozinho, mas com um grupo de intelectuais, cientistas e artistas, 

que especialmente nas décadas de 1920 e 1930, dialogaram em diferentes espaços políticos, sociais e culturais. 

Logo compreender o pensamento bakhtiniano significa percorrer um caminho que envolve não apenas o 

indivíduo Bakhtin mas também os intelectuais do Círculo (um grupo multidisciplinar). 
2
 De acordo com Di Fant (2003), o outro - na perspectiva dialógica – não é somente o interlocutor imediato ou 

virtual, projeta-se a partir de discursos variados (passados, atuais, presumidos). São as outras vozes discursivas 

(posições sociais, opiniões) que habitam de diferentes formas o discurso em construção. 
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Nesta perspectiva, foi realizado um estudo sobre a leitura, tendo como ponto de 

partida a ideia de que esta é um processo de produção de sentidos que envolve um autor, um 

enunciado/texto e um leitor, além do contexto (histórico, social, político e econômico).  

Sabemos da importância de trabalharmos com estudos relacionados à área da linguagem, mais 

especificamente sobre a leitura, visto que segundo dados divulgados pelo Saeb e Prova 

Brasil
3
, avaliações realizadas pelo Ministério da Educação -MEC, é notório o baixo 

desempenho do estudante brasileiro no que tange às práticas discursivas de leitura e escrita. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS):  

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas. (BRASIL, 1998, p. 69-70) 

Para verificar como se dá a concretização desse processo, optamos pelo trabalho 

com a leitura de enunciados de uma prova de Língua Portuguesa com duas turmas de alunos 

da 8ª série (9º ano) do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal da cidade de 

Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul.  

Ao nos colocarmos na sala de aula, inevitavelmente, nos deparamos com um 

espaço de produção de conhecimento e lugar de aprendizagem mediados pela linguagem. 

Dessa forma, devido à dimensão que este trabalho possibilita, fizemos um recorte. 

Buscaremos refletir sobre o que acontece de fato, quando expomos o aluno a uma situação de 

reflexão e compreensão diante da leitura de enunciados de prova. Sendo assim, este artigo 

evidenciará as condições, questionamentos, dificuldades apresentadas pelos alunos no dia da 

realização do evento. 

Nosso objetivo é verificar em que medida o aluno produz sentido a partir da 

leitura do texto (gênero crônica) e das questões propostas, as quais denominamos chamar, 

neste trabalho, de enunciado da questão. A resposta do aluno vai ao encontro da expectativa 

de resposta da professora? E quando essa interação não acontece, ou seja, quando o aluno não 

compreende, “erra” a questão, ou ganha meio acerto, o que nos mostra essa avaliação feita 

pela professora? Sabemos que a leitura “errada” existe. Conforme Sírio Possenti (1990,1991), 

pode haver leituras erradas, incorretas, impossíveis e não autorizadas pelo texto, ou seja,  a  

                                                           
3
 A Prova Brasil e o Saeb são avaliações desenvolvidas pelo MEC, cujo o objetivo é verificar habilidades em 

leitura além de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema nacional brasileiro. 
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nossa compreensão não pode entrar em contradição com as proposições do texto, a 

liberalidade total não é possível. 

Essas problematizações e questionamentos ficam em aberto, por enquanto, tendo 

em vista, nosso foco, nesta comunicação, ser o evento em si, ou seja, o momento da aplicação 

da prova. A prova, objeto de nossa análise, composta de dezesseis questões, sendo doze de 

múltipla escolha e quatro dissertativas, foi constituída de um único texto pertencente ao 

gênero crônica. A escolha do gênero e a elaboração das questões ficaram exclusivamente a 

cargo da professora, assim como a correção e a expectativa de resposta a cada questão. 

A prova teve por texto base a crônica “Posto, logo existo”4, de autoria de Martha 

Medeiros. A temática da crônica aborda questões relativas ao uso desenfreado da internet, em 

especial das redes sociais, em que o usuário às vezes, age de modo impensado, 

compartilhando e curtindo posts como forma de mostrar que existe virtualmente para os 

outros, perdendo um tempo valioso em que poderia estar fazendo outras atividades ou se 

divertindo com amigos e familiares. 

Acreditamos que a professora teve o cuidado de escolher um texto que despertasse 

o gosto e o interesse dos alunos pela leitura, propiciando, ao mesmo tempo, a reflexão e uma 

possível tomada de posição em relação ao grau de envolvimento deles com a internet e com as 

redes sociais. Apresentamos, a seguir, no quadro 1, o texto na íntegra a fim de 

instrumentalizar o leitor no percurso da análise. 

 

Posto, logo existo 

Martha Medeiros 

Começam a pipocar alguns debates sobre as consequências de se passar tanto tempo 

conectado à internet. Já se fala em saturação social, inspirado pelo recente depoimento 

de um jornalista do The New York Times que afirmou que sua produtividade no 

trabalho estava caindo por causa do tempo consumido pelo Facebook, Twitter e 

agregados, e que hoje ele se vê diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta 

ou alguns desses hábitos digitais que estão lhe comendo vivo. Antropofagia virtual. O 

Brasil, pra variar, está atrasado (aqui, dois terços dos usuários ainda atualizam seus 

perfis semanalmente), pois no resto do mundo já começa a ser articulado um 

movimento de desaceleração dessa tara por conexão: hotéis europeus prometem 

quartos sem wi-fi como garantia de férias tranquilas, empresas americanas 

desenvolvem programas de software que restringem o acesso à web e na Ásia crescem 

os centros de recuperação de viciados em internet. Tudo isso por uma simples razão: 

existir é uma coisa, viver é outra. Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse 

                                                           
4
 Este texto foi divulgado em 08 de abril de 2012, no jornal ZERO HORA – jornal de grande circulação na 

capital do estado (RS), e também distribuído nos municípios deste mesmo Estado. 
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seu 'cogito, ergo sum', pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Posto, logo 

existo. Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo 

valioso em que poderiam estar vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, 

viajando, lendo, estudando, cercadas não por milhares de seguidores, mas por umas 

poucas dezenas de amigos. Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. Claro que muitos 

usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de 

compartilhamento – numa boa. Se a pessoa está no controle do seu tempo e não troca o 

real pelo virtual, está fazendo bom uso da ferramenta. Mas não tem sido a regra. 

Adolescentes deixam de ir a um parque para ficarem trancafiados em seus quartos, 

numa solidão disfarçada de socialização. Isso acontece dentro da minha casa também, 

com minhas filhas, e não adianta me descabelar, elas são frutos da sua época, sua turma 

de amigos se comunica assim, e nem batendo com um gato morto na cabeça delas para 

fazê-las entender que a vida está lá fora. Lá fora!! O grau de envolvimento delas com a 

internet ainda é mediano e controlado, mas tem sido agudo entre muitos jovens sem 

noção, que se deixam fotografar portanto armas, fazendo sexo, mostrando o resultado 

de suas pichações, num exibicionismo triste, pobre, desvirtuado. São garotos e garotas 

que não se sentem com a existência comprovada, e para isso se valem de bizarrices na 

esperança de deixarem de ser “ninguém” para se tornarem “alguém”, mesmo que 

alguém medíocre. Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso redor. Gente que 

não percebe a diferença entre existir e viver. Não entendem que é preferível viver, 

mesmo que discretamente, do que existir de mentirinha para 17.870 que não estão nem 

aí. 

Quadro 1: Texto utilizado na prova analisada. 

Fonte: Zero Hora, 08/04/2012 

 

O corpus da pesquisa 

Com base no pensamento de Ginzburg (1990) e no paradigma indiciário, 

acreditamos que as pistas as quais se encontram no entorno do objeto investigado, são 

importantes para a elucidação do entendimento da questão investigada. Sendo assim, não 

descartamos as dificuldades enfrentadas pelos alunos, a forma em que a prova foi elaborada e 

conduzida, levando em conta o vocabulário utilizado e desconhecido por eles e a expectativa 

de resposta da professora. Logo, a interlocução ocorrida no ato da prova entre a professora e 

os alunos, os enunciados produzidos de forma oral por ambos, são elementos constitutivos do 

corpus da pesquisa. São indícios sugestivos como estes que nos ajudarão a compor nossa 

análise. E foi a partir desse recorte que encaminhamos nossa pesquisa para a dimensão deste 

trabalho. 

 O contexto do evento e o que as pistas nos revelam  

A partir deste momento nosso olhar terá como foco o contexto da sala de aula no 

dia da realização da prova. Nos propusemos a analisar os enunciados produzidos pelos alunos 

(Al) de duas turmas de 8ª série (9º ano) e da professora de português (P) a partir de uma 
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situação comunicativa real. Optamos por fazer a gravação, consentida pela docente, para que 

pudéssemos, posteriormente, ter acesso às conversas que viessem a surgir deste momento 

único e irrepetível. A Escola pertence à rede municipal de ensino e situa-se em um bairro da 

periferia da cidade de Pelotas (RS), sendo frequentada por alunos cujas famílias são de baixa 

renda e de pouca escolaridade
5
 conforme informações obtidas na secretaria da escola. Dentro 

desse contexto acreditamos que dados como estes, segundo a teoria bakhtiniana, a qual 

embasa nosso trabalho, não podem ser ignorados, não são apenas fatores externos, eles fazem 

parte do enunciado como aspectos constitutivos do todo que cria sentidos. Sendo assim, 

tomando como base o paradigma indiciário, atentaremos para a singularidade dos indícios, 

das pistas, dos pormenores que possam revelar dados significativos para a pesquisa em 

evidência. Rodrigues (2005) afirma que o paradigma indiciário é um método que não é 

rigoroso, no sentido galileano,  

[...] pois possui um rigor flexível, sensível aos sons, sabores e odores, onde rigor, 
sensibilidade, intuição e técnica se combinam para chegar à verdade provável; que 

não é nem a verdade dos positivistas, nem a impossibilidade da verdade dos céticos, 

nem o relativismo pós-moderno. O que então daria aos fenômenos existentes a sua 

consistência? O indício. (RODRIGUES, 2005, p.5, grifo nosso). 

Essa rigorosidade flexível do paradigma indiciário, segundo a autora, verifica-se 

pelo modo como o objeto em estudo é observado, pois o percurso interpretativo vai depender 

do olhar do pesquisador. 

A prova realizou-se no dia 18 de dezembro de 2015, conforme data estipulada 

pela professora regente, tendo em vista que nesse dia as duas turmas teriam dois períodos de 

português, tempo necessário e suficiente para a realização da prova. Além de que nesta data, 

os conteúdos do trimestre já teriam sido desenvolvidos e trabalhados. Nos dois primeiros 

períodos - das (07:40 às 08:55) - nos encaminhamos para a sala da turma 18 B e nos dois 

últimos para a turma 18 A – das (10:25 às 11:30). Assim que adentramos às salas, a 

professora explicou sobre o porquê da presença de outra professora, justificando que a 

observação das aulas, naquele momento específico, estava atrelada ao corpus da pesquisa de 

mestrado desenvolvido pela pesquisadora. Os alunos, de ambas as turmas, pelo fato de já 

conhecerem a professora pesquisadora, sentiram-se à vontade durante todo o tempo, pois a 

maioria já havia sido aluno da docente em anos anteriores. 

 

Dando início à observação   

                                                           
5
 Essas informações encontram respaldo pelo fato de uma quantidade expressiva de alunos receberem auxílio do 

Programa Bolsa-Família, através dos documentos vinculados ao governo. 
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A professora regente distribuiu a prova e disse aos alunos que poderiam consultar 

o dicionário caso desconhecessem alguma palavra do texto. Após alguns minutos de posse das 

provas os comentários aleatórios começaram a surgir: 

Al: “Sora6, qual foi a última matéria? ” 

Al: “Sora, tava chovendo nesse dia? Por que eu não vim à aula?” 

A partir destes questionamentos, deduzimos que a aluna demonstra não ter 

conhecimento sobre qual o conteúdo seria solicitado na prova além de não ter certeza de sua 

presença em aula no dia em que a professora trabalhou com o conteúdo sobre prefixo e sufixo. 

Esse comportamento denota a falta de hábito e de comprometimento em relação ao estudo em 

ambiente externo e complementar a sala de aula. São enunciados que não podem ser 

desprezados pois demonstram o quanto o adolescente carece de um acompanhamento da 

família, de alguém que lhe dê atenção quanto aos afazeres da escola. Estes são indícios de que 

a família, hoje, na complexidade da vida moderna, delega à escola a educação quase que 

integral de seus filhos. O acompanhamento dos responsáveis às tarefas escolares, de um 

simples gesto de olhar os cadernos, ficou comprometido, nos últimos anos, por fatores sociais 

e econômicos. Pois segundo comentário da professora, grande parte dos adolescentes, diante 

das responsabilidades atribuídas a eles pela família, costumam faltar, com frequência, 

incumbidos de cuidar dos irmãos menores, dos serviços domésticos em virtude de os pais 

estarem fora, trabalhando. Essas faltas acabam retirando o foco do aluno no conteúdo que está 

sendo desenvolvido em sala de aula, interferindo no processo de aprendizagem. Encontramos 

respaldo para esta observação nas palavras do pesquisador, sociólogo da educação Bernard 

Charlot: 

Na verdade, a pessoa mais importante nas nossas pesquisas, no que diz respeito ao 

sucesso escolar, nem é o pai, nem é a mãe, nem é o irmão maior... É a irmã maior. A 

personagem mais importante desse processo, que é a irmã maior, não tem lugar 

nenhum na sociologia clássica da educação. Ela não existe. Tampouco existe a 

vizinha. A vizinha é uma pessoa muito importante na história escolar. [...] A irmã 

mais velha e a vizinha, embora figuras decisivas na mobilização educacional das 

camadas populares, não tem presença na sociologia clássica. (CHARLOT, 2005, 

p.20). 

Os enunciados produzidos e postos em circulação por alunos/professores no ato, 

no momento de realização da uma prova, dependem dos interlocutores e das condições de 

produção em que ocorrem. Às vezes o silêncio “fala”, enuncia. E é por isso que 

denominamos, neste trabalho, a prova como gênero do discurso, ou seja, para além de um 

                                                           
6
 Sora é uma forma carinhosa com que os alunos se referem a professora. 
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instrumento de medida, considerando assim, sua função interlocutiva e comunicativa. Nesta 

medida, a prova tanto pode ser um instrumento de avaliação da aprendizagem quanto um 

instrumento de poder em que o professor exerce sua autoridade imbuído de um discurso 

autoritário impondo a sua verdade. 

Nesse sentido, as reflexões que serão abordadas neste estudo partem da 

observação de como se dá a interação professor x aluno em situação de prática avaliativa. 

Como a professora realiza a mediação das situações em que o aluno solicita auxílio, elabora 

uma pergunta ou não compreende enunciado de prova? Como nas seguintes situações de 

enunciação:  

Al: “Eu não entendi o texto...” Al: “É sobre coisa da internet!”  

Al: “Sora, vou dá com essa prova na cara da “Alini” pra ela entender esse 

texto.” 

Os enunciados deixam pistas, no início da atividade, da dificuldade da 

compreensão leitora que se estenderia no desenrolar da prova. No primeiro contato com o 

texto surgem as dúvidas, embora o assunto abordado na crônica remeta a questões que fazem 

parte do universo dos adolescentes independentemente de classe social. A linguagem não é 

transparente, segundo Faraco (2009, p.121) “Todo dizer, por estar imbricado com a práxis 

humana (social e histórica), está saturado de valores que emergem dessa práxis. Essas 

diferentes “verdades sociais” estão materializadas semioticamente...” Logo, interpretar 

determinados enunciados é sempre fruto de um trabalho, de uma prática de leitura que não se 

resolve em um algumas aulas semanais. Da má compreensão, a nota baixa na prova, é apenas 

um detalhe, pois compreender um texto, uma palavra, não se encerra em uma ação linguística 

ou cognitiva apenas. De acordo com Marcuschi (2008), compreender é muito mais uma forma 

de inserção no mundo e o modo de agir sobre o mundo na relação com o outro dentro de uma 

cultura e uma sociedade. Nesse sentido, na escola, o erro de leitura, a culpa pelo fracasso 

geralmente recai no aluno. Ele pensa não ter capacidade para resolver certas questões, para 

compreender determinadas matérias e textos. Sente-se incompetente por não conhecer 

determinada palavra, que diga-se de passagem não faz parte do seu cotidiano, de sua cultura. 

Do insucesso com relação à luta com a palavra, por alunos, principalmente os das classes 

populares, reforça-se o discurso da carência, da falta de alguns saberes da qual esta classe é 

desprovida, porém: 

Segundo Soares (2001): 

[...] do ponto de vista das ciências sociais e antropológicas, as noções de deficiência 

cultural, carência cultural são inaceitáveis: não há culturas superiores e inferiores, 
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mais complexas e menos complexas, ricas e pobres; há culturas diferentes, e 

qualquer comparação que pretenda atribuir valor positivo ou negativo a essas 

diferenças é cientificamente errônea. (SOARES, 2001, p.14). 

Dando sequência à análise, vejamos os enunciados a seguir: 

Al: “Sora, o que é obsoleto?” 

Um dos alunos intervém: “Procura no dicionário.” 

P: “Achou?” 

Al: “Não, tô procurando... ah sora, continuo não entendendo...” 

P: “Dá aqui, deixa eu ver!”  

Al: “Ah, aqui! Caiu em desuso, antiquado, que não se usa mais...É isso, Sora? Eu 

sou muito legal, tomara que eu tire dez nessa prova.”  

Observamos, a partir desse excerto, a atenção dispensada à aluna pela professora; 

mesmo permitindo que consultassem o dicionário, se dispôs a ajudar, a orientar, 

demonstrando interesse e preocupação no processo da ação pedagógica. 

Nos chama a atenção o fato de que os alunos, a cada questão que liam, 

solicitavam a ajuda da professora: 

Al: “Sora, eu não entendi essa aqui...a questão 1.”Al: “Ali na 2, Sora!” 

“Al: Sora, eu não entendi a 3, não entendi a pergunta.”   

Observa-se a sequência de chamamentos durante o decorrer da execução da prova. 

A cada questão um pedido de esclarecimento. Evidenciamos, a partir deste contexto, que o 

enunciado da questão proposta, tanto pode constituir-se em um elemento facilitador do 

entendimento do texto, como pode   dificultar a compreensão do texto. Tanto no que se refere 

à estrutura, à elaboração/formulação, quanto no que se refere ao vocabulário, ao léxico 

utilizado. Mesmo os enunciados que parecem simples, sob o ponto de vista do professor, para 

os alunos são complexos, como por exemplo: 

Na turma B:  

Al: “Sora, lê lá em cima pra mim, a 7.” 

P: “Todas as alternativas indicam atividades não muito comuns...” O que tu não 

entendeu da 7? Exceto ... exceto é que não é, que foge à regra, não é.” 

Al: “É pra marcar todas que são comuns? Acontecem ou não?” 

P: “É o que acontece.” 

Na turma A: 

Al: “A 7 eu não entendi.” 
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P: “Todas as alternativas indicam atividades que não são comuns, menos uma, 

qual é ela... exceto – fora da regra.” 

Al: “Sora, e quem marcou errado?” 

P. “Coloca nulo e marca a correta.” 

Al: “Tem que achar a certa na 7?” 

P: “Todas não são comuns, menos uma ...” 

Al: “Uma é comum, Sora?” 

P: “É...” 

No processo interlocutivo em voga, podemos observar que essa questão gerou 

dúvidas em ambas as turmas e mesmo após a explicação da professora quanto ao sentido do 

vocábulo exceto, parece-nos que ainda assim não ficou totalmente claro o entendimento. 

Para refletirmos sobre o problema do vocabulário, apresentamos, conforme 

quadro nº 2, as palavras que mais causaram dificuldade de compreensão no enunciado da 

questão. Nas duas turmas houve o questionamento quanto aos termos abaixo. 

 

 

Palavras que foram questionadas quanto ao seu significado  

temática – desencadeou – Descartes – exceto – híbrido – obsoleto – antropofagia virtual – 

alternativas – “Posto, logo existo” – imprevistas – software - web 

Quadro 2: Palavras questionadas 

Fonte: autor (2016) 

 

Sabemos que o desconhecimento de algum vocábulo pode comprometer o 

entendimento do enunciado impedindo que o aluno avance com o raciocínio e prejudique a 

articulação com o texto. No entanto, segundo Marcuschi (2008, p.274) “[...] é necessário ter 

claro que o conhecimento do léxico de uma língua é apenas uma condição necessária, mas 

não suficiente para a compreensão de um texto”. Para Bakhtin (2009, p.128) “A língua vive e 

evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das 

formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes. ” 

Nesse sentido, mesmo quando a professora autoriza os alunos utilizarem o 

dicionário como forma de auxílio às palavras desconhecidas, o entendimento continuou 

parcial. A enunciação é social, ou seja, todo signo é resultado de um consenso entre 

indivíduos socialmente organizados, durante o processo de interação. Para Bakhtin (2009), 

todo signo é ideológico estando indissoluvelmente ligado à situação social. Vejamos o trecho 

abaixo: 
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Al: “O que é antropofagia? (Em voz alta tenta falar a palavra “antropófago”), 

quem come carne humana...nossa Jesus!” 

P: “Primeiro tu tens que saber o significado de antropofagia... e depois tentem 

relacionar com o virtual!” 

Al: “Sora, anula essa questão!” 

Encontramos, a partir destes excertos, novamente, a tentativa de a professora 

explicar a questão com o apoio do dicionário e a fala frustrada do aluno pelo não 

entendimento do significado da palavra “antropofagia virtual”. Segundo o aluno, seria mais 

justo anular a questão, já que o sentido não se estabelece. 

Na escola, como um todo, de forma equivocada, nos servimos da palavra como se 

tivesse uma forma fixa, dicionarizada, no entanto, conforme Bakhtin (2009 p.98-99) “[...] não 

são palavras o que pronunciamos ou escutamos, são verdades ou mentiras, coisas boas ou 

más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, [...].” Elas são carregadas de um 

conteúdo ideológico ou vivencial. Logo, somente há reação àquelas palavras que despertam 

em nós algum sentido, que tenha relação com alguma vivência ou com algum fato que seja 

recuperado pelas ressonâncias ideológicas. 

Interessante destacar, que no movimento de leitura do texto “Posto, logo existo”, 

não houve uma tentativa de leitura que promovesse o encontro com o outro, a leitura do aluno 

foi solitária. As dúvidas que surgiam dos enunciados das questões encontravam respaldo no 

dicionário. Do dicionário ao pedido de ajuda da professora. Porém, se o enunciado não é uma 

unidade da língua e sim uma unidade da comunicação discursiva, não busca um significado, 

mas sim um sentido
7
, logo, requer uma compreensão responsiva do discurso (compreensão 

dialógica). Com isso os efeitos de sentidos existem a partir de construções discursivas, das 

quais o sujeito não é a fonte se seu dizer. Em outras palavras os sujeitos e os sentidos 

constroem-se discursivamente nas interações verbais, na relação com o outro em uma 

determinada esfera de atividade humana.  

Segundo Marcuschi (2008, p.229-230), “Compreender bem um texto não é uma 

atividade natural nem uma herança genética; nem uma ação individual isolada do meio e da 

sociedade em que se vive. É uma tarefa que exige habilidade, interação e trabalho”. A escola, 

em geral prepara para a decodificação. 

                                                           
7
Para   Di Fant (2003, p.99-100), os sentidos, a partir da abordagem dialógica projetam-se como efeitos, sendo 

assim, irredutíveis a uma só possibilidade, apesar de em determinados contextos enunciativos haver sentidos 

predominantes. 
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Se por um lado a professora estabeleceu o diálogo com os alunos, na atenção dada 

a cada solicitação de ajuda, faltou estabelecer as relações dialógicas, semânticas de sentido 

com relação ao outro.  

A linguagem, sob esse aspecto, constitui-se como reação-resposta a algo em uma 

dada interação e manifesta as relações do locutor com os enunciados do outro. Esse “outro” 

no movimento dialógico projeta-se a partir de discursos variados (passados, atuais, 

presumidos).  Retomando as palavras que foram questionadas pelos alunos, do quadro 2, 

destacamos as expressões “antropofagia virtual e Posto, logo existo”, pela riqueza de sentidos 

que poderia ter se evidenciado, caso as relações dialógicas tivessem sido estabelecidas.  

Salientamos, de acordo com Bakhtin citado por Silva (2013), os limites da 

linguística para o estudo dessas relações: 

Na linguagem, como objeto da linguística, não há e nem pode haver quaisquer 

relações dialógicas: estas são impossíveis entre os elementos no sistema da língua 

(por exemplo, entre as palavras no dicionário, entre morfemas etc.) ou entre 

elementos do “texto” num enfoque rigorosamente linguístico deste. [...] Não pode 

haver relações dialógicas tampouco entre os textos vistos de uma perspectiva 

rigorosamente linguística. [...] Assim, as relações dialógicas são extralinguísticas. 

Ao mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, 

da língua como fenômeno integral concreto. (SILVA, 2013, p.58) 

Percebemos, nessa passagem, ao se trabalhar com um enunciado, a importância de 

articular a parte verbal às condições extraverbais inerentes à sua produção, circulação e 

recepção. Portanto, cabe salientar que a compreensão, nesta perspectiva é opor à palavra do 

locutor uma contrapalavra.  

Diante das questões até aqui observadas, no processo de construção de sentido, os 

termos da língua não podem ser esclarecidos só por outros termos, os enunciados não são 

portadores de mensagens prontas e acabadas.  

Nesse sentido, acreditamos que buscar a compreensão sobre determinados 

conceitos que permeiam a teoria bakhtiniana ajuda-nos no complexo trabalho com a 

linguagem. De acordo com Bakhtin (2009), a significação é um dos problemas mais 

complexos da Linguística, pois não é fácil a distinção entre tema e significação. Esses dois 

campos, por assim dizer, devem ser muito bem delineados. Conforme Cereja (2013, p.201), 

“Na produção teórica do Círculo, nota-se a preocupação em lidar com as questões de sentido 

de forma ampla, isto é, pensar não apenas o sentido do signo no domínio da língua, mas do 

signo ideológico no domínio do discurso, e, portanto, da vida”. 

Ainda de acordo com este teórico, a significação existe como capacidade 

potencial de construir sentido, própria dos signos linguísticos e das formas gramaticais da 
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língua. Esses elementos, são reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos. É, portanto, 

um estágio mais estável dos signos e dos enunciados, já que seus elementos, como fruto de 

uma convenção, podem ser utilizados em diferentes enunciações com as mesmas indicações 

de sentido.  

Já o tema da enunciação é concreto, tão concreto como o instante histórico ao qual 

ela pertence. Como decorrência, é único e irrepetível. Participam da construção do tema não 

apenas os elementos estáveis da significação como também os elementos extraverbais, que 

integram a situação de produção, de recepção e de circulação. Sendo assim, o instável e o 

inusitado de cada enunciação se somam à significação dando origem ao tema, resultado final e 

global da construção de sentido.  

Assim, enquanto a significação é por natureza abstrata e tende à permanência e à 

estabilidade, o tema é concreto e histórico e tende ao fluido e dinâmico, que recria e renova 

incessantemente o sistema de significação.  

Para Sobral (2009) o Círculo de Bakthin parte dos enunciados/discursos 

concretos, ao mesmo tempo em que leva em conta as formas fixadas da língua. Sendo assim, a 

enunciação envolve tanto o tema como a significação: as formas da língua são o plano da 

significação, dos significados convencionalmente estabelecidos, fixados, cristalizados, e a 

interação é o plano dos elementos concretos que surgem do contexto em que essas formas da 

língua, incluindo palavras, são usadas. Tema e significação estão ligados de tal modo que um 

não pode existir sem o outro.  

A significação é o conjunto de elementos da língua que são reiteráveis e idênticos, 

as formas fixadas da língua. Já o tema só é entendido quando se levam em conta os elementos 

extraverbais da enunciação ao lado dos elementos verbais. Assim, quando o aluno questiona: 

“E a questão 6?”  

P: “A 6 tá no texto. Ela cita Descartes, para ele a condição de existir era... e aí 

vocês vão marcar qual delas...” 

 O enunciado da questão era, segundo a lógica da professora, bem objetivo 

parecendo óbvia a resposta. As alternativas eram: (a) Postar; (b) Pensar; (c) Consumir e (d) 

Parecer 

Considerando que o aluno está no último ano do ensino fundamental, em algum 

momento ele deve ter estudado sobre Descartes, seja na Filosofia ou na História. Mas articular 

certos conhecimentos, fazer as inferências necessárias exige desse aluno algumas 

competências e habilidades de leitura (como prática social). Perceber as várias vozes já 

inscritas em ditos já falados em tempos passados e que retornam com outros sentidos 
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implicam movimento contínuo de retomadas, de rupturas no processo de leitura. Estamos 

acostumados, na escola, a responder sobre textos e não falar sobre eles. 

Pensemos, dentro do recorte a que nos propomos neste trabalho, que 

independentemente do tipo e extensão  de um enunciado produzido, o interlocutor (aluno) ao 

não compreender a intenção discursiva do locutor (professor): seja por fatores de natureza 

linguística, seja por não estabelecer as relações de sentido com diálogos passados/futuros, ou 

ainda pelo fato de o aluno não (com)partilhar as ideias e saberes exigidos pelo professor, o 

quanto ficou comprometido  o movimento de leitura, a atitude de resposta  do aluno. 

Nesse contexto, uma concepção de interação dialógica compreende não apenas a 

interação face a face, mas tudo que está envolvido no processo de comunicação verbal, 

inclusive os atos sociais de caráter não verbal, como os gestos e atos simbólicos que 

estabelecem relações e significações entre o verbal e os horizontes sociais de valor. 

Nesse sentido, conforme Di Fanti (2003), a língua não se reduz a um sistema 

padronizado, mas se materializa em vozes sociais que se cruzam em diferentes dialetos, 

linguagens, jargões profissionais sempre levando em conta o contexto em que se dá a 

enunciação. A linguagem está em movimento, nesse âmbito, mesmo havendo uma tentativa 

de unificação e centralização da língua - o que Bakhtin chama de “forças centrípetas”
8
 - que 

buscam assegurar um sistema comum através da norma linguística possibilitando o mínimo de 

compreensão real - a linguagem atua no meio do plurilinguismo
9
, na medida em que é viva, é 

dinâmica e carrega uma multiplicidade de concepções de mundo. Sendo assim, paralelamente 

às forças centrípetas atuam as “forças centrífugas”
10

, que descentralizam e desunificam 

possibilitando que a linguagem se diferencie em dialetos linguísticos e em línguas 

socioideológicas de grupos sociais, de gerações de gêneros, entre outras. Trazer essas 

reflexões à tona ajuda-nos a ter um olhar diferenciado às múltiplas vozes e leituras que 

permeiam um enunciado, especialmente no gênero prova. 

Considerações finais 

Sendo o enunciado um elo na cadeia da comunicação discursiva não podendo ser 

separado dos elos precedentes, ao nos encaminharmos para esta etapa final do artigo, nos 

                                                           
8
 Forças centrípetas atuam com vistas a normatizar, unificar e tornar homogênea a língua, diz respeito à categoria 

da linguagem comum e única, isto é, um sistema de normas linguísticas. 
9
 Conforme Di Fanti (2003), o plurilinguismo configura-se como interação entre línguas sociais, repudia 

tendências linguísticas voltadas à centralização. 
10

 Forças centrífugas atuam no sentido de estratificar e tornar heterogênea a língua, enquanto meio vivo, 

concreto, em permanente evolução, respondem por uma tendência à diversidade, à estratificação.   
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somamos a tantos enunciados proferidos a respeito da complexidade de se lidar com a 

linguagem e com a leitura, ambas situadas enquanto interação. Verificamos o quanto a 

participação da professora no processo de realização da prova foi importante, dialogando em 

um espaço, com tantas subjetividades heterogêneas, pois não se absteve da explicação ao 

aluno, da retomada do enunciado, da retomada das questões, com o objetivo de explicar sobre 

o que estava sendo proposto no enunciado. Porém, se todo enunciado, como nos ensina 

Bakhtin (2009, p.128), resulta do processo social de interação, a comunicação verbal não 

poderá jamais ser compreendida e explicada fora das condições concretas em que se realiza.  

Dessa forma, num sentido pouco conclusivo, é urgente que as práticas de língua/linguagem no 

contexto escolar tornem-se relevantes e que contribuam para que o sujeito (aluno), tenha a 

possibilidade de singularizar-se tendo mais autonomia frente às diversas vozes sociais que 

perpassam o discurso. Pensar novos significados para a avaliação escolar e para a relação 

professor/aluno, dentro do contexto analisado, só trará benefícios à aprendizagem do aluno. 
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