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RESUMO:  

O texto, a partir de questões políticas e pedagógicas, aponta a importância dessa interação 
para a formação identitária do sujeito. A idéia é observar que a prática pedagógica reflexiva e 
em constante reflexão deve atender ao perfil social do aluno considerando os estímulos 
culturais que são introduzidos no meio em que ele vive. Isso porque a aprendizagem não se 
faz num vazio e só ganha significado se for produzida nas relações sociais. Nesse sentido, o 
artigo em questão pretende discutir a importância da relação entre a escola e a comunidade no 
ensino de língua materna. Para tanto, nos debruçaremos nas concepções de educação e de 
aprendizagem de FREIRE (2007) e VYGOTSKY (1987), nas concepções de linguagem e 
estrutura social trazidas por BAKHTIN (1997), as discussões acerca da identidade cultural a 
partir de HALL (2005), entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: escola, comunidade, ensino de língua materna. 

RESUMÉ: 

Le texte, à partir de points politiques et pédagogiques dirige l'importance de cette interaction 
pour la formation de l'identité du sujet. L'idée est de constater que la pratique pédagogique 
réflexive et une réflexion constante devrait servir le profil social de l'étudiant, considérant les 
motivations culturelles qui sont introduites dans le milieu culturel dans lequel il vit. C'est 
parce que l'apprentissage ne se fait pas dans le vide et n'a de sens que si elle est produite dans 
les relations sociales. En ce sens, l'article en question traite de l'importance de la relation entre 
l'école et la communauté dans l'enseignement de la langue maternelle. À cette fin, nous 
mettons l'accent sur les conceptions de l'éducation et l'apprentissage FREIRE (2007) et 
Vygotsky (1987), dans les conceptions de la langue et la structure sociale introduite par 
Bakhtine (1997), les discussions sur l'identité culturelle de Hall (2005) entre autres. 

MONTS-CLÉS: école, communauté, enseignement en langue maternelle. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Linguística, ciência que estuda os fenômenos da língua, não poderia existir sem 

o sensível pesar dos fatores sociais e culturais que interpolam a linguagem. Nesse sentido, a 

corrente Sociolinguística, dando conta da relação linguagem e sociedade, compreende a 

necessidade de investigar tais fatores tomando a estrutura social vigente como critério de 

análise.  

O estudo sociolinguístico, ao considerar a correlação de forças sociais, pode 

desvendar os significados ideológicos que residem na linguagem, explicar como atuam nas 

relações sociais e identificar seus efeitos. Mais ainda, pode propor medidas aos problemas da 

educação lingüística, dando rumos teóricos à prática pedagógica.  

Nesse contexto, o professor de língua portuguesa é antes de tudo um cientista 

social, pois pode dimensionar sua atividade para a reflexão do uso e função social da língua. É 

a sala de aula, espaço de disseminação cultural e social, que permite ao docente identificar e 

analisar os diversos falares, transformando-os em objeto de estudo contínuo, que podem servir 

de suporte e instrumento do seu ofício.  

A literatura recorrente que trata da formação de professores tem discutido um 

perfil de profissional reflexivo, tal como em Almeida Filho (2005) e em Gimenez (2005). 

Aqui, temos uma concepção de profissional autônomo e reflexivo que desenvolve sua prática 

pedagógica numa perspectiva questionadora.  

De fato, o ensino de língua tem exigido a formação de um profissional crítico 

cada vez mais preocupado com a construção e a reconstrução diária de sua prática 

pedagógica. Esse exercício deve estar aliado à releitura de fundamentos teóricos que possam 

dar conta de um suporte nos diversos contextos sociais e culturais em que está inserida a 

comunidade escolar. 

Vale destacar que a práxis docente reflete de maneira significativa na forma como 

o aluno se vê diante do mundo. A identidade, aqui, é entendida como aquela formada no meio 

social e mediada pela linguagem. Segundo Paulo Freire, ‘com a palavra, o homem se faz 

homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua condição 

humana’(1987, p.13). 
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É nesse sentido que o artigo em questão objetiva uma discussão acerca do papel 

da escola e da comunidade no processo de ensino e aprendizagem da língua materna e seus 

efeitos na formação social e cultural do aluno. O professor, como mediador dessa relação de 

prática social, pode levar uma proposta de ensino que melhor se encaixe no cotidiano do 

aluno. Isso porque não se pode falar em aprendizagem vazia, sem uma relação com o que se 

fala e o que se escreve no meio em que se insere um determinado grupo de educandos.  

Uma reflexão histórica nos leva a verificar que após a redemocratização da escola 

pública, que antes atendia apenas à elite, não houve a necessária reestruturação da prática 

pedagógica. Por conta disso, no ensino de língua materna, a criança de origem popular 

ingressa num sistema ‘estranho’, quase assustador: o universo da escrita. Isso porque o padrão 

interacional que lhe rodeia é pautado na oralidade, e a escola, ao trabalhar o ensino de língua, 

quase sempre na sua forma escrita, acaba ocasionando o distanciamento e a dificuldade: a 

crise e o fracasso. 

 

2. CRISE: UMA QUESTÃO PEDAGÓGICA, IDENTITÁRIA, SOCIAL E 

POLÍTICA 

 

Os problemas da linguagem fomentam questões recorrentes de estudos e 

pesquisas em educação, entre as contribuições vale destacar um marco para o ensino da língua 

no país, o trabalho de Magda Soares (1986) que trata da relação entre Linguagem e Escola. 

De maneira pertinente, defende que a crise da linguagem é na verdade a crise da instituição 

escolar, visto que ‘a linguagem que é instrumento e objetivo da escola é a linguagem das 

classes dominantes’ (1986, p. 69).  

Soares procura explicar, numa perspectiva social, o porquê do fracasso escolar no 

ensino de língua se concentrar nas camadas populares no Brasil. A escola reflete as 

contradições sociais a partir de representações: enquanto ignora a heterogeneidade da língua, 

legitima e representa um único grupo social.  

Passadas duas décadas, os dados mostram que o domínio da leitura e da escrita 

ainda tem sido uma carência no ensino de língua. Segundo o documento ‘Síntese de 
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Indicadores Sociais 2008: Uma análise das condições de vida da população brasileira’2, 

divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2.1 milhões de crianças 

de 7 a 14 anos de idade, em 2007, frequentavam a escola, mas não sabiam ler e escrever. A 

região nordestina, calejada de problemas sociais, traz o índice mais preocupante: 15.3% das 

crianças nessa faixa etária não sabem ler e escrever, quase o dobro da taxa nacional, 8.4%.  

Em contrapartida, a pesquisa revela que as crianças de 7 a 14 anos estão mais 

presentes na escola. Em Sergipe, 92.6% frequentaram a escola em 2007, no nordeste, essa 

taxa se aproxima um pouco mais da nacional, marcando 93.6%. Diante do exposto, é 

inevitável o questionamento: se as crianças frequentam a escola, por que não ‘sabem’ ler e 

escrever? Para melhor refletir, faz-se necessário compreender o papel de toda a comunidade 

escolar nesse processo. 

A escola, enquanto espaço social, reflete os conflitos de classe através dos 

conflitos de língua. Vale destacar que o contexto escolar, para a maioria dos estudiosos 

marxistas, é um espaço de transmissão de conteúdos muito bem sedimentado politicamente. 

Isso porque tem legitimado e reproduzido a desigualdade social, sobretudo quando se utiliza 

de símbolos e códigos para inculcar valores. 

Grasmci, importante teórico marxista, sem negar a função reprodutora da escola, 

observa seu papel na transformação social. A escola transformadora de Gramsci, segundo 

Mochcovitch, é uma instituição que pode contribuir para a elevação cultural das massas a 

partir do esclarecimento e da organização política. Assim, a escola pode e deve ser orientada 

para refletir acerca da dinâmica e do funcionamento das estruturas sociais. 

Tomando Bakhtin (1997), que destaca o caráter ideológico da língua, temos uma 

questão política muito bem sedimentada na linguagem, a tendência à homogeneização do 

signo. Ao apontar o caráter dinâmico, vivo e plurivalente do signo; o autor destaca que a 

comunicação verbal implica conflitos, relações de dominação e resistência.  

A partir disso, o autor verifica que a classe dominante, a fim de abafar as lutas 

sociais e reforçar seu poder, tende a tornar o signo monovalente.  Ao trazer a natureza 

ideológica do signo lingüístico, o autor nos leva a pensar a palavra como expressão das 

relações e das lutas sociais.  

                                                           
2
  Resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/2007 
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A reflexão do uso da língua na escola ainda carece de um olhar aos conflitos 

identitários, no que diz respeito à relação de pertencimento do aluno à sua comunidade. Ora, 

se o aluno percebe que ao seu modo de falar, oriundo de sua comunidade, é associada uma 

idéia de erro ou transgressão, ele vai identificar em sua comunidade um grupo formado por 

incompetentes (BRASIL, 1997, P. 26). E se essa percepção for resultado de uma interação da 

escolar, espaço legitimado socialmente, teremos um preconceito institucionalizado. 

Nesse sentido, cabe apreciar os escritos de Stuart Hall (2005) acerca da identidade 

cultural, pois anunciam que o sujeito pós-moderno já não tem mais uma identidade bem 

definida e localizada no mundo social e cultural, tal deslocamento é resultado da globalização. 

Desse modo, a identidade, formada e transformada de forma contínua, é definida 

historicamente pelos sistemas culturais e está condicionada à forma como o sujeito é 

representado, num contexto político e social. 

Assim como em Bakhtin, Hall ressalta que há uma tendência à homogeneização, 

dessa vez centrada na cultura. Ele alerta que não há uma identidade cultural unificada, pois as 

nações são sempre compostas de diferentes classes sociais. Todavia, a cultura nacional, 

funcionando com um sistema de representação, continua a ser representada como unificada 

(HALL, 2005, p. 49):   

a formação de uma cultura nacional contribui para criar padrões de 
alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular como o 
meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma cultura 
homogênea e manteve as instituições culturais nacionais, como, por 
exemplo, num sistema educacional nacional 

 

Na verdade, essa cultura nacional é um ‘dispositivo discursivo que representa a 

diferença como unidade ou identidade’. Dessa forma, as identidades vão sendo deslocadas 

pelas mudanças estruturais e institucionais e parecem ‘flutuar livremente’, resultando em um 

sujeito fragmentado, com várias identidades não resolvidas (HALL, 2005, p. 50).  

Para inserir as questões pedagógicas, tomamos Moita Lopes, que tem se dedicado 

ao estudo das implicações que uma prática docente pode exercer sobre ‘a percepção que o 

aluno adquire, na escola, de sua identidade social’ (LOPES, 1994, p.7). Ele observa que a 

criança de classe média identifica mais facilmente a função social da língua escrita, devido ao 

valor dado em sua comunidade: o hábito de leitura dos pais, por exemplo. De forma distinta, a 
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criança oriunda de um grupo social oprimido, está afeita a um aprendizado pautado em 

estímulos orais, com igual valor cultural. 

O autor, com a proposta de investigar a interação social, desenvolve a pesquisa 

etnográfica ‘Variação de padrões interacionais em dois grupos de aprendizes em dois grupos 

de aprendizes de leitura em língua materna’ (1994). Para tanto, se apóia nos postulados de 

Vygostky, e defende que a aprendizagem é um fenômeno essencialmente social mediado pela 

linguagem.  

A pesquisa examina a escola Escola Eurico Gaspar Dutra, que é freqüentada por 

crianças de classe operária e se localiza em um bairro da periferia do município do Rio de 

Janeiro. O projeto observa duas turmas de 5ª série, com cerca de 35 alunos, e uma mesma 

professora. Uma das turmas é formada por alunos mais jovens (entre 10 e 11 anos) e por isso 

traz o perfil de ‘bons aprendizes; já a outra, o perfil de ‘alunos fracos’, pois é representada 

pelos mais velhos (entre 14 e 15 anos) e repetentes. Segundo o autor, essa distinção reflete 

parte da cultura das escolas municipais do Rio de Janeiro, que identifica na turma de alunos 

mais jovens maiores possibilidades de sucesso no sistema escolar.  

No primeiro caso, os alunos atuam interacionalmente segundo o padrão 

tradicional, privilegiado pela escola: ‘os tópicos são introduzidos e controlados pela 

professora’. No segundo, entretanto, há interações controladas pela professora e outras 

paralelas controladas pelos alunos: ‘freqüentemente, alguns alunos estão envolvidos com 

atividades diferentes, como por exemplo, lendo revista, desenhando’.  

Os resultados indicam que os grupos operam a partir de padrões interacionais 

diferentes, e por isso resultam em desempenhos diferenciados, sobretudo nas atividades de 

leitura. Dessa forma, a proposta pedagógica trazida pelo professor pode ou não gerar padrões 

interacionais que facilitam o engajamento de alunos e professores na sala de aula, garantindo 

a aprendizagem.  

A interação social ainda é um tema complexo na escola, na medida em que ela 

ainda é tradicionalmente controlada e censurada por professores, livros e sistemas. Ao tomar, 

mesmo que brevemente, diferentes perspectivas, percebemos que a crise não está na 

linguagem, mas na escola, neste caso, no ensino de língua materna.  
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3. O PARÂMETRO DO ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: A 

INTERAÇÃO SOCIAL 

 

A escola, em geral, não garante que o universo vocabular, social e cultural do 

alunado esteja presente no contexto de ensino-aprendizagem numa perspectiva interacionista 

de ensino. Entretanto, o debate em torno da idéia de interação social, expressa nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, é elemento essencial na prática do ensino de língua materna. A 

proposta vygotskyana vem mostrando o quanto o padrão interacional utilizado pode 

comprometer ou motivar a aprendizagem do aluno.  

Nesse sentido, uma prática pedagógica que se preocupa em demasia com o ensino 

funcional da língua acaba por ignorar a potencialidade linguística do aluno e de sua 

comunidade.  Além disso, quando a escola utiliza uma concepção de língua que dá conta, 

exclusivamente, daquela utilizada pela classe média, reproduzindo os papéis sociais que já são 

resultado de uma estratificação pautada em questões econômicas e políticas ela ignora os 

falares que rodeiam a escola. 

Uma perspectiva sociológica nos leva a observar que os domínios da língua e da 

linguagem tem uma relação indissociável com a organização e a participação social, é dando 

voz ao universo social e cultural que o processo educacional adquire significado. Quando a 

escola promove uma cultura do silêncio, tal como se refere Freire ao discutir a tendência da 

escola em abafar a cultura popular, ela, com seu caráter institucionalizador, evita que esta 

cultura possa ser valorizada perante a sociedade.  

Para melhor entender a orientação dos processos de materialização e 

institucionalização da língua, tomaremos os Parâmetros Curriculares Nacionais. O texto em 

questão se fundamentam em concepções interacionistas que tomam as implicações 

pedagógicas, ao mesmo tempo em que tomam as implicações sociais. Pautada na abordagem 

crítica e dialética de Vygotsky, os parâmetros compreendem a aprendizagem como um 

complexo processo histórico e cultural, produzido nas relações sociais.  

A leitura vygostskyana observa que a sociedade é formada a partir de conceitos e 

significados que são construídos e modificados continuamente. A concepção de aprendizagem 

proposta nos PCN’s é baseada na interação social, numa perspectiva crítica do ensino da 

língua, apresenta a leitura e a produção de texto como base para a formação do aluno. Os 
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conteúdos lingüísticos são organizados através de dois eixos, o do uso e o da reflexão: tomam 

a importância da leitura e da escrita e destacam a necessidade de reflexão acerca da linguagem 

e seus efeitos na sociedade.  

Ora, se os PCN’s propõem uma prática docente que contraria o modelo normativo 

do ensino de língua, como se justifica a crise no ensino de língua materna? Segundo Bakhtin 

(1997, p. 36) ‘é preciso fazer uma análise profunda e aguda da palavra como signo social para 

compreender seu funcionamento como instrumento de consciência’. De fato, a linguagem é 

uma instituição social ideológica, e por isso, tem um papel fundamental na formação da 

identidade do sujeito. 

As comunidades de fala se expressam a partir de sua variação linguística, marca 

da heterogeneidade da língua. Reflexo das estruturas sociais, as variações são os falares que 

representam socialmente seus falantes. Dessa forma, a correlação de forças na sociedade 

tende a transformar as variantes em veículos de ideologias, trazendo o pesar dos preconceitos 

e estigmas que chegam ao seu grupo de usuários. A noção de erro e deficiência comumente 

direcionada às variações desprestigiadas tem sua origem, então, num contexto social e político 

(FIORIN, 2005).  O caráter heterogêneo da língua é concepção recorrente nos PCN’s, no 

capítulo ‘Que fala cabe a escola ensinar’ alertam sobre o preconceito linguístico (BRASIL, 

1997, p. 26): 

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas 
dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional 
mais amplo de educação para o respeito à diferença (...). A escola precisa 
livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma “certa” de falar 
(...). E, sendo assim, seria preciso “consertar” a fala do aluno (...). Essas duas 
crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de 
desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se 
fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de 
uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por 
mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico. 

 

Como se pode ver, a escola, enquanto espaço de expressão da sociedade, é um 

cenário marcado pelo jogo de ideologias e representações sociais. Assim, cabe uma reflexão 

acerca do papel da escola enquanto espaço institucionalizado, ou seja, que adquire um caráter 

de instituição. Como a escola abordada a realidade do aluno, legitima ou nega, inclui ou 

exclui. O ensino de língua pode institucionalizar o fracasso escolar a partir da materialização 
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da língua e da culpabilização do aluno. Diante disso, o professor deve refletir acerca da 

necessária interação da escola e da comunidade. 

Tomando Jaqueline Moll, em seu artigo (2009), a escola deve se reinventar a 

partir da extensão e, numa perspectiva questionadora, buscar refletir o sentido da educação 

para os alunos. Para a autora, os problemas da escola são percalços da contemporaneidade e 

para resolvê-los faz-se mister dar novos significados ao espaço escolar, transformando-o em 

“comunidades de aprendizagem” que integrem professores, os alunos, os pais e os demais 

membros da comunidade. 

Essa conexão, segundo Moll, faz da comunidade uma “cidade educadora”, 

legitimando os diversos espaços de saber que são negligenciadas pelo sistema de ensino 

tradicional. Além disso, compreende as contribuições da comunidade na gestão e no plano da 

escola. Dessa forma, temos uma definição de educação a partir da relação escola – 

comunidade. 

Vilson Leffa (apud Perin, 2002), ao discutir construção da profissão do professor 

de línguas, propõe um conjunto que deve ter a teoria, como base do conhecimento; fazer a 

prática; conduzir uma pesquisa; e ainda desenvolver uma política de atuação. Assim, o ensino 

de língua materna, deve ter uma perspectiva pedagógica e política, para além da 

aprendizagem, incluindo a formação crítica do educando.  

O que se coloca aqui, aos professores de língua materna e aos pedagogos, por 

estarem diretamente relacionados com o desenvolvimento da linguagem do aluno, é uma 

proposta de prática pedagógica emancipatória que tome o aluno como um sujeito ativo e 

crítico e a educação como instrumento de libertação e liberdade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino da língua deve tornar-se, cada vez mais, objeto e objetivo de pesquisas, 

visto que a educação brasileira ainda atravessa a problemática da deficiência no tocante à 

capacidade de expressão linguística dos alunos. Em geral, o ensino de língua materna se 

restringe a regras e ditames, já que não explora com a devida importância o universo do 

alunado. O que temos é uma herança do século XIX, quando se formavam profissionais 

técnicos preocupados com a solução imediata dos problemas. 

Nesse sentido, o professor deve avançar no estudo sociolingüístico que dê conta 

da discussão acerca da educação linguística e sua pedagogia, observando o papel fundamental 

dos padrões interacionais e fomentando uma prática que se volta à formação do aluno a partir 

do desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades linguísticas.  

A escola deve desenvolver a adormecida relação de pertencimento à comunidade 

para promover diálogos e socializar saberes. Assim, a escola poderá romper os muros e 

oportunizar o diálogo entre os saberes, se reinventando, logo, reinventando a sociedade.  
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