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RESUMO: 

INTRODUÇÃO: O que vai ser ensinado por um professor de Língua Portuguesa a alunos do Ensino Médio 

depende da explicitação dos objetivos que se pretende atingir com o processo de ensino de uma língua. Esses 

objetivos são afetados, geralmente, pelas demandas externas à escola, que direta ou indiretamente 

influenciam no conteúdo a ser ministrado pelo professor. Isso porque, a escola além de atender ao programa 

previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e pelo CBC (Currículo ou Conteúdo Básico 

Comum) tem de trabalhar com conteúdos que o aluno precisará para ingressar no Ensino Superior, previstos 

pelo Enem, por exemplo.OBJETIVO: Analisar como o professor de língua portuguesa lida, em sua prática, 

com essas forças externas à escola, mais especificamente, com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 

buscando identificar qual (is) a influência e implicações desse exame na prática pedagógica de uma 

professora de Língua Portuguesa de uma escola pública em uma cidade no interior de Minas Gerais. 

Escolhemos o Enem para as nossas reflexões, uma vez que, já há algum tempo, preparar os alunos para esse 

exame tem sido algo significativo na agenda de trabalho de professores do Ensino Médio 

METODOLOGIA: Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa foram pesquisadas e estudadas 

algumas teorias pertinentes ao tema proposto e, concomitantemente, desenvolvidas pesquisas com base 

interpretativista. Dessa forma, partimos da hipótese de que a possibilidade de o professor assumir sua 

responsabilidade frente a seu objeto de ensino está justamente na tensão entre a demanda da escola e sua 

(im)possibilidade de fazer frente a isso, indo além do que seria um aspecto meramente burocrático, de 

execução de tarefas, na sua relação com o saber. Assim, a nossa pesquisa tem como intuito analisar como o 

professor de língua portuguesa lida, em sua prática, com essas forças externas à escola, mais especificamente, 

com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), buscando identificar qual (is) a influência e implicações 

desse exame na prática pedagógica de uma professora de Língua Portuguesa de uma escola pública em uma 

cidade no interior de Minas Gerais. Escolhemos o Enem para as nossas reflexões, uma vez que, já há algum 

tempo, preparar os alunos para esse exame tem sido algo significativo na agenda de trabalho de professores 

do Ensino Médio.RESULTADOS E CONCLUSÕES: A partir da pesquisa realizada, em que o objetivo era 

analisar como a professora de língua portuguesa lida, em sua prática, com as forças externas à escola, mais 

especificamente, com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), buscando identificar qual (is) a influência  

e implicações desse exame na sua prática pedagógica, verificamos  que o professor precisa (re)inventar o seu 

fazer pedagógico no espaço escolar. Pelas nossas observações das aulas ministradas pela professora 



participante da nossa pesquisa e pela materialidade linguística de suas respostas, percebemos que ela não se 

mostra sujeito da proposta do Enem. Ela se engaja nesse processo, aderindo à proposta do Enem e se 

constituindo nisso. E isso traz muitas implicações, pois essa relação da professora com o saber é uma relação,  

pragmatista, imediata. Ela acaba sendo constituída por uma relação com o saber que é em função de uma 

avaliação.Assim, já que a escola “é um lugar do saber, em que professores estão tentando ensinar coisas para 

os alunos e os alunos estão tentando adquirir saberes”, espera-se que os professores, em suas aulas, consigam 

mobilizar os estudantes a sentirem desejo, vontade de aprender, possibilitando a construção de sentidos e 

consequentemente a efetivação da aprendizagem para toda a vida e não, apenas, em função de uma avaliação 
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