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APRESENTAÇÃO 

 
 

 

O Grupo de Pesquisa SELEPROT - Semiótica, Leitura 

e Produção de Texto - foi criado em 2002, no Diretório Naci-

onal de Grupos (CNPq), sob a liderança da Professora Dra. 

Darcilia Simões. A finalidade precípua do grupo é a congre-

gação de estudiosos, tendo como base teórica a contribuição 

da semiótica de Peirce e a Teoria da Iconicidade Verbal para 

o desenvolvimento da proficiência em leitura e em produção 

de textos. Nucleado na UERJ - Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro -, o grupo foi, ao longo dos anos, expandindo-se, 

estando, hoje, seus estudos e suas pesquisas abertos para a 

multidisciplinaridade. Essa ampliação se reflete, também, 

em representações nas seguintes unidades federadas: RJ, SP, 

GO, AM, MT, MS, CE, ES, PE e PA. Na verdade, pretende-se re-

unir pesquisadores de todos os Estados brasileiros, além da 

ampliação em nível internacional, a exemplo do que já 

ocorre com os representantes dos EUA, Itália (Turim). 
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O livro ora apresentado é fruto da 3ª. Jornada reali-

zada na UERJ, em junho de 2019. Intitulada Leitura e Produ-

ção Textual para nativos e não nativos, a Coordenação do 

evento, sob a égide de Maria Teresa Tedesco e de Claudia 

Moura, decidiu fazer um evento, voltado para a graduação. 

Reuniram-se em quatro mesas – redondas, discutindo temas 

importantes para a leitura e a escrita, docentes do Instituto 

de Letras. Pudemos reunir, ao longo deste dia, na RAV 114, 

250 alunos/ as de graduação do Curso de Letras do ILE, além 

dos estudantes do Programa de Pós-graduação em Letras. 

O tema da leitura, sempre “luz” na escola trouxe à 

baila a importância da ampliação do conceito de leitura para 

a Formação de leitores proficiente, coordenada pela Prof.ª. 

Dra. Maria Teresa Gonçalves Pereira. Em seguida, a mesa, co-

ordenada pela Prof.ª. Dra. Marcia da G.S. Felipe, sob o viés da 

Semiótica, apresentou questões lexicais no ensino de língua 

portuguesa, trazendo aprofundamento para o recorte da pa-

lavra. 

Não se pode pensar em ensino de língua materna ou 

não materna sem fazer a interface com a gramática. Esse foi 

o objetivo da mesa coordenada pelo Prof. Dr. André Conforte 
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que discutiu a gramática sob variadas perspectivas, demons-

trando a amplitude do tema, bem como sua importância para 

as pesquisas na área. Por fim, o tema da produção de texto 

foi o cerne da mesa sob a Coordenação da prof.ª. Dra. Claudia 

Moura da Rocha, cuja preocupação foi tratar de um painel da 

produção da escrita: da escola básica à Universidade. 

É preciso deixar registrado que essa jornada foi reali-

zada em um mês de junho, ainda difícil para o Rio de Janeiro 

com os seus tantos problemas. Por isso, não se pode deixar 

de render homenagens aos colegas convidados que abrilhan-

taram o evento; à Prof.ª. Darcilia, que, de licença-prêmio, nos 

deu todo o apoio necessário para sua realização, mantendo 

a essência genuína das primeiras edições. É preciso registrar 

o auxílio imprescindível ofertado pela Coordenação da Espe-

cialização de Língua Portuguesa, Prof.ª. Dra. Denise Salim, 

com a concordância dos Colegas do Setor de Língua Portu-

guesa do Instituto de Letras. O auxílio foi fundamental para 

viabilizar o mínimo para a realização, com vistas à formação 

mais ampla dos estudantes da Graduação. Ainda é preciso 

agradecer aos estudantes que atuaram como monitores no 

dia 12 de junho, trazendo segurança e conforto aos pales-
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trantes e à audiência. Agradeço, também, à bolsista de Inici-

ação Científica Thais Pinho pelo trabalho na formatação dos 

textos. Por fim, não se pode deixar de registrar a parceria (da 

mais que) colega Claudia Moura, para que tudo fluísse como 

o planejado. 

Espero que a leitura dos diferentes capítulos deste li-

vro propicie novos horizontes para o ensino, levando a se-

miótica como ponto de interseção e como abertura de novas 

possibilidades. 

 

 Rio de Janeiro, novembro de 2020. 

 

 Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu 

 Professora Associada de Língua Portuguesa – UERJ 

Vice- Líder do grupo SELEPROT 
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LEITURA LITERÁRIA E CIDADANIA: DESDE SEM-
PRE 

 

 

Tania Maria Nunes de Lima Ca mara  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

Introdução 
 

Uma mesa que tem como tema “Leitura: ainda e sem-

pre ‘luz’ na escola” evidencia a extrema relevância que a ca-

pacidade leitora possui para os membros de uma sociedade, 

na medida em que neles amplia o conhecimento de mundo, 

a visão crítica, além de lhes despertar a consciência de direi-

tos e o reconhecimento de deveres. Em suma, trata-se de 

uma capacidade essencial para a formação plena da cidada-

nia. O presente artigo dirige seu olhar para o papel da apro-

ximação do aluno desde a Educação Infantil até o Ensino Mé-

dio com o texto literário. Para tanto, alguns textos significa-

tivos de cada um dos momentos de aprendizagem acima 

mencionados são apresentados, acompanhados de alguns 
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comentários que possam auxiliar o professor de Língua Por-

tuguesa em sua sala de aula. Entende-se que é possível con-

siderar que o contato com o texto literário ao longo de todo 

o processo da formação escolar contribui para a formação de 

um leitor que, na vida adulta, terá na leitura literária, seja em 

prosa, seja em verso, uma companhia frequente em seus mo-

mentos de lazer. O texto literário não entendido como obri-

gação a ser cumprida; ao contrário, como gosto e prazer na-

turais, vivenciados, se possível, desde a mais tenra idade: 

uma “luz” que se mantém acesa ao longo de todo o tempo 

vivido.  Para essa discussão, consideraram-se, também, do-

cumentos oficiais que expressam a preocupação do Estado 

com o povo brasileiro. 

 

Os documentos oficiais e a educação brasileira 

Segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 2004, p.134), “a educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvol-

vimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidada-

nia e sua qualificação para o trabalho”. 
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Embora o conteúdo do artigo esteja claramente ex-

posto, a realidade brasileira não revela, ainda, toda essa pro-

teção prevista em lei. O Estado deixa muito a desejar na con-

secução de tal propósito, haja vista a situação de precarie-

dade facilmente percebida das escolas municipais e estadu-

ais, ainda que situadas em grandes centros urbanos. O que 

se dirá daquelas localizadas em locais mais distantes e, pior 

ainda, no interior do país. 

A família, por sua vez, mal consegue garantir aos 

membros que a constituem condições mínimas de sobrevi-

vência, sendo-lhe, portanto, praticamente impossível acom-

panhar o estudo dos filhos. O máximo que pode fazer é pre-

ocupar-se em efetuar a matrícula de crianças e de jovens em 

idade escolar, o que, algumas vezes, fica inviabilizado por 

conta dos problemas sociais vivenciados.   

Pelas razões apresentadas até o momento, o objetivo 

do artigo constitucional em pauta, no que se refere à impor-

tância da construção do ser social, do cidadão e o conse-

quente preparo para o trabalho, mostra-se difícil de ser al-

cançado. Somente o trabalho consciente e dedicado do pro-

fessor, ainda que cercado de problemas relacionados ao sis-

tema, poderá buscar caminhos para que seus alunos tenham 
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condição de atingir, pelo menos, um mínimo das finalidades 

elencadas acima. 

No que se refere ao Artigo 1° da Lei de Diretrizes e 

Bases Da Educação Nacional – Lei n° 9394 –, de1996, tem-se 

que “a educação abrange os processos formativos que se de-

senvolvem na vida familiar, na convivência humana, no tra-

balho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimen-

tos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifes-

tações culturais”. O artigo evidencia que educar é formar, ou 

seja, é fazer , entre outros aspectos, fazer com que o indiví-

duo passe a se ver e a ser visto como pessoa, capaz de convi-

ver, de maneira harmoniosa com outros membros que for-

mam a sociedade. O processo formativo se desenvolve em 

diferentes situações sociais, entre as quais se encontra a es-

cola. Destaca-se aqui que o papel da escola não se restringe 

à aquisição de conhecimentos em diversas áreas do ensino, 

ou seja, ao aspecto informativo. Ao contrário, expande-se e 

torna-se também responsável pela formação da pessoa. Para 

que tal propósito se realize efetivamente, é necessário que a 

prática docente abra espaço a fim de que os alunos da Edu-

cação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio tenham 
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oportunidade de realizar atividades com essa finalidade. As-

sim, entre profissionais de diferentes áreas, o professor é, 

mais uma vez, evocado para o desenvolvimento da capaci-

dade formativa de seus alunos, o que ultrapassa em muito 

sua capacidade de expor conteúdos de uma ou de diferentes 

disciplinas. 

O último documento oficial aqui trazido é a Base Na-

cional Comum Curricular (BNCC), homologada em 2017 

para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, e, em 

2018, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação. A fina-

lidade da Base é, segundo informa o site do MEC, “nortear os 

currículos dos sistemas das redes das Unidades Federativas, 

como também as propostas pedagógicas de todas as escolas 

públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamen-

tal e Ensino Médio, em todo o Brasil”. 

Para a Educação Infantil, são estabelecidos campos de 

experiência, enquanto para o Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, “conhecimentos competências e habilidades que se 

espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da es-

colaridade básica (...) para a formação humana integral e 

para a construção de uma sociedade justa, democrática e in-

clusiva”. 
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Os dispositivos legais e o ensino de língua portuguesa 
 

A leitura dos dispositivos legais apresentados acima 

permite que sejam estabelecidos alguns aspectos que dialo-

gam entre eles no tocante à construção da cidadania e que se 

encontram enumerados a seguir: 

 

• o ensino e a aprendizagem devem ser significativos 

tanto para o professor quanto para o aluno. 

 

Freire (1992, p. 19) ratifica esse cuidado na seguinte 

passagem: “para mim, seria impossível engajar-me num tra-

balho de memorização mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-

le-li-lo-lu...”. Avaliação semelhante à de Freire se encontra 

em Machado (1998, s/n): “crianças que já estão no ponto de 

aprender a ler e que ficam se chateando às vezes com carti-

lhas sem graça”. Também Pennac (1993, p. 17 e 35) registra, 

nos trechos a seguir, a preocupação com o aspecto significa-

tivo do ensino e da aprendizagem: “os primeiros anos dele 

nos haviam deixado em estado de graça(...) Para ele, nos 

transformamos em contador de histórias (...) O que foi então 
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que aconteceu entre aquela intimidade e ele, batendo-se 

contra um livro-falésia...”; 

 

• o texto é considerado como unidade de ensino; 

• os textos orais e escritos com os quais o aluno se de-

fronta em diferentes situações de participação so-

cial devem ser trazidos para a sala de aula; 

• a apresentação de textos de natureza diversificada 

deve fazer parte do cotidiano escolar; 

• os textos de diferentes domínios e gêneros textuais 

passam a ter papel de destaque nas aulas de Língua 

Portuguesa. 

 

Freire (1992, p.12) ratifica, nas passagens que se se-

guem, a relevância de o ensino partir daquilo que se encon-

tra mais próximo do aluno para o que estiver mais distante 

dele: “me vejo então na casa mediana em que nasci, no Re-

cife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem 

gente, tal a intimidade entre nós” e à sua sombra brincava e 

em seus galhos mais dóceis à minha altura me experimen-

tava em riscos menores que me preparavam para riscos e 

aventuras maiores”. 
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Especificamente em relação ao desenvolvimento da 

competência leitora como essencial para a prática cidadã, 

destacam-se três pontos: 

 

• a valorização da leitura como fonte de informação, 

tornando o aluno capaz de recorrer a materiais es-

critos em função de diferentes objetivos. 

 

De acordo com Bury (2004, p.25), “o tesouro da sabe-

doria e da ciência, tão apaixonadamente desejável e que na-

turalmente apetece a todos os homens, supera infinitamente 

a qualquer riqueza humana”. 

 

• a garantia de acesso aos mundos criados pela litera-

tura, bem como a possibilidade de experimentar, no 

sentido etimológico da palavra, a fruição estética. 

 

Segundo Barthes (2004, p.9), “um espaço de fruição 

fica então criado. Não é a “pessoa” do outro que me é neces-

sária, é o espaço: a possibilidade de uma dialética do desejo, 
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de uma imprevisão do desfrute: que os dados não estejam 

lançados, que haja um jogo”. 

• a percepção da linguagem literária e suas respecti-

vas especificidades. 

Ratificando a ideia presente acima, o escritor francês 

André Maurois (Apud CARRENHO; DIOGO, 2005, p.25), “na 

literatura, assim como no amor, somos sempre surpreendi-

dos pelas escolhas dos outros”. 

 

A criação literária e (alguns de) seus autores maravi-

lhosos 

Como já referido no presente artigo, a construção de 

uma educação cidadã, que faz com que o aluno seja capaz de 

perceber, desde o seu ingresso na escola, as marcas da cul-

tura em que está inserido, encontra na literatura um espaço 

propício para a formação desse nível de consciência. 

Os autores maravilhosos cujos textos foram selecio-

nados para compor o corpus de estudo do presente artigo fo-

ram Ana Maria Machado e Machado de Assis, no intuito de 

expor obras representativas dos graus extremos da Educa-

ção Básica: a Educação Infantil e o Ensino Médio. 
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Iniciamos, portanto, nossa caminhada pela Educação 

Infantil, trazendo Ana Maria Machado como sua represen-

tante. No dizer de Machado (2002, p.10), “nas crianças a me-

mória está tão virgem e disponível que as impressões deixa-

das nela ficam marcadas de forma muito funda. Talvez por-

que sejam muito carregadas de emoção”. Assim, o professor 

deve ter sempre em mente que, não o ato, puro e simples, de 

alfabetizar, mas o letramento literário de seu aluno se inicia 

na fase de alfabetização, passando, a partir daí, esse domínio 

discursivo de leitura a fazer parte de sua bagagem cultural e 

afetiva. 

O caso específico das turmas de alfabetização, esses 

primeiros contatos, por mais simples que possam parecer, 

constituem um convite à posterior exploração de um rico 

território, na fase das leituras escolhidas por conta própria. 

Retornando a Machado (2002, p.12), “o que se deve procurar 

é a oportunidade de um primeiro contato. Na esperança de 

que possa ser sedutor, atraente, tentador. E que possa re-

dundar na construção de uma lembrança (...) que fique por 

toda a vida...”. 

O fragmento acima se reflete nos livros que compõem 

a coleção Mico Maneco, de Ana Maria Machado. Buscando 
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evitar o contato das crianças com as “cartilhas sem graça”, 

capazes de aborrecê-las, Mico Maneco constitui-se verdadei-

ramente como espaço lúdico com admirável trabalho de lin-

guagem. 

Segundo Benjamin (1987 Apud SILVA, 2012, p. 31), a 

criança não passa superficialmente pela leitura; ao contrá-

rio, ela “penetra-a, decifra-a, interage com o texto, pois (...) 

ela está misturada entre os personagens muito mais de perto 

que o adulto. É indivisivelmente concernida pelo acontecer 

e pelas palavras trocadas e, quando se levanta, está toda co-

berta pela neve do lido”. 

É desse modo que justificativa se sustentar no mo-

mento que não se consideram condições tão favoráveis, 

como as expostas acima, e se presta um desserviço à criança 

ao não permitir que ela entre em contato com um texto que, 

segundo Todorov (2009), lhe traz “vida”? 

Ana Maria Machado, na coleção Mico Maneco, traz 

uma proposta inovadora de alfabetização – na verdade, de 

letramento – com a apresentação do texto literário. As nar-

rativas mostram-se imaginativas, interessantes, divertidas e 

passam, gradativamente, de textos mais simples para textos 

mais complexos, levando-se em conta diversas marcas, 
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como, por exemplo, o desenho das letras, a extensão das fra-

ses, a quantidade de frases apresentadas em cada página, o 

grau crescente de dificuldade ortográfica e da exploração de 

recursos linguísticos expressivos. 

Foram aqui selecionados textos de dois livros, dentre 

os vinte que compõem a coleção: Pena de pato e de tico-tico 

e Uma gota de mágica. 

De Pena de pato e de tico-tico, considere-se a seguinte 

passagem: 

Tico-tico é uma ave. 
E toda ave tem pena. (...) 
O tico-tico tem pena do 
menino Benedito e da 
menina Janaína. 

Do ponto de vista rítmico, é possível perceber a pre-

sença do recurso estilístico denominado homoteleuto, que 

se caracteriza pela identidade sonora entre palavras empre-

gadas sucessivamente, tal como ocorre em “menina Janaína”, 

ao lado do emprego da rima consoante, aquela em que 

ocorre identidade da vogal tônica das palavras, como se ob-

serva em “menino Benedito”. 

No tocante ao léxico, percebe-se a presença da homo-

nímia, no momento que o vocábulo “pena” é empregado em 
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dois sentidos distintos: primeiramente como cobertura do 

corpo das aves e, em seguida, como sinônimo de “dó”. O lei-

tor iniciante começa, pois, a tomar consciência de que não há 

relação biunívoca entre palavra e significado; o contexto 

será o responsável pela produção do sentido. 

Com relação à obra Uma gota de mágica, observe-se o 

seguinte trecho: 

 

Lá, a água cai                                             e Joana 
na lata gota a gota                                       imagina 
gota                                                              imagina 
a 
gota 

 

A passagem acima evidencia a exploração do espaço 

gráfico como recurso gerador de sentido. O gotejar da água 

na lata se apresenta, graficamente, pela disposição das pala-

vras da maneira como a autora o faz. Do mesmo modo, a ima-

ginação voa mais longe à medida que as duas orações que 

formam o período se distribuem em três linhas, dispostas 

em diagonal, remetendo à ideia de amplidão. 

Não por coincidência, tais recursos encontram-se no 

livro cujo título é Uma gota de mágica, narrativa em que o 
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poético e o imaginário se materializam e constroem uma 

nova realidade: a realidade poética. 

No ponto extremo da Educação Básica, o texto seleci-

onado para exemplificar a presença da literatura no Ensino 

Médio foi O velho diálogo de Adão e Eva, que constitui o capí-

tulo LV da obra Memórias póstumas de Brás Cubas, de Ma-

chado de Assis, capítulo este que se reproduz a seguir: 

Brás Cubas  .................................... ? 
Virgília  .................................. 
Brás Cubas ...................................................... 

                               ........................................................... 
Virgília .................................................! 
Brás Cubas ............................... 
Virgília ............................................................ 

                               ..........................? ......................................... 
                               ........................ 

Brás Cubas ............................. 
Virgília ............................................. 
Brás Cubas ........................................................ 

                               ......................................................! .................. 
                               ...................! ...................................................... 
                               ....................................! 

Virgília ..........................................................? 
Brás Cubas ....................................... ! 
Virgília ............................................... ! 

 

O texto citado representa o grau máximo de ruptura 

em relação a um padrão determinado de produção literária, 

uma vez que o autor não faz uso de vocábulos na estrutura-
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ção da narrativa. Somente os nomes dos personagens envol-

vidos na relação amorosa, pontilhados no lugar das falas de 

cada um destes e sinais de pontuação compõem o capítulo. 

Segundo Catach (1994), os sinais de pontuação che-

gam a comportar-se como verdadeiros morfemas, o que 

ocorre no texto em análise, no qual a pontuação é o texto, 

substituta plena da palavra. O sentido constrói-se, a partir da 

distribuição dos sinais e da relação que estabelecem entre si, 

com os personagens envolvidos: Brás Cubas e Virgília. 

No dizer de Fiorin (2000, p. 60), em relação à cons-

trução do capítulo em pauta,  “suspende-se o enunciado e é 

a enunciação enunciada que nos indica o que seria dito se o 

enunciado fosse construído”. Machado, portanto, “diz sem 

dizer, criando uma forte sugestão de erotismo” (FIORIN. 

2000, p. 61). 

A apresentação gráfica, por si só, é capaz de levar o 

leitor a recuperar o conteúdo sugerido, com base, entre ou-

tras fontes, no conhecimento compartilhado de mundo, já a 

partir do título do capítulo: quem foram Adão e Eva e por que 

se trata de “um velho diálogo”. 
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Os textos de Ana Maria Machado e de Machado de As-

sis, aqui expostos, evidenciam a relevância do texto literário 

na formação do aluno desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio, uma prática que poderá se fazer presente no leitor 

adulto, como atividade de lazer e de prazer. 

Considerações finais 

Mais que o desenvolvimento de um hábito, a leitura 

do texto literário deve representar um gosto e esse gosto 

precisa ser cultivado, parafraseando Ana Maria Machado, 

“desde cedo” e por que não dizer desde sempre? 

Engana-se aquele que pensa que, no mundo atual, em 

que a tecnologia praticamente comanda a vida do ser hu-

mano; quando jogos eletrônicos ocupam um tempo signifi-

cativo no lazer de crianças e de jovens, o livro perdeu espaço. 

O que se percebe é uma realidade bem diferente dessa: o in-

teresse pela leitura, pela contação de histórias, pela leitura 

de um texto em voz alta permanecem. O problema, na maio-

ria das vezes, localiza-se na conduta do professor como me-

diador do processo na sala de aula com seus alunos. 
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É, pois, necessário rever a prática pedagógica do do-

cente, com o intuito de que se reafirme a percepção da lite-

ratura como o caminho seguro para a manutenção do espaço 

da fantasia, da imaginação; um bálsamo para o espírito, ao 

mesmo tempo em que auxilia o conhecimento e o enfrenta-

mento da realidade. Um lugar estratégico de observação das 

relações que se estabelecem entre a linguagem cotidiana e a 

criatividade da linguagem literária, quanto à exploração das 

potencialidades que a língua materna oferece. 

Assim, em se tratando do texto literário, tanto a ma-

nutenção da norma quanto a produção de desvios são capa-

zes de produzir no leitor o prazer estético, o desenvolvi-

mento do gosto e da fruição. 
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Introdução 

No universo da globalização, a linguagem é influenci-

ada a todo instante pelas novas tecnologias, o que tem acar-

retado a reorganização das práticas sociais e dos gêneros 

discursivos nas últimas décadas. Nessa onda de mudanças, a 

internet oportunizou, a partir de meados da década de 90, a 

expansão do conceito de multimodalidade e o uso expres-

sivo das mais diversas representações do não verbal nas prá-

ticas sociais. 

A multimodalidade e a hipermodalidade, nesse con-

texto, têm colaborado, de modo crescente, com a reformata-
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ção dos gêneros discursivos já existentes e com o surgi-

mento de novos gêneros, o que requer, mais do que nunca, 

uma escola que valorize uma política de letramentos com-

prometida com a formação de sujeitos habilitados ao exercí-

cio discursivo crítico que os diferentes domínios da vida pú-

blica e privada exigem. 

Orientadas por essa perspectiva, partimos de um es-

tudo introdutório sobre multimodalidade e hipermodali-

dade para analisarmos Heavy Rain, um game do estilo drama 

interativo. O intuito é valorizar um gênero discursivo da es-

fera do entretenimento muito presente no universo da mai-

oria dos alunos, mas que é, tradicionalmente, rotulado por 

muitos como uma atividade alienante, desprovida de qual-

quer potencial de aprendizagem. 

O ato de jogar um game narrativo do estilo drama in-

terativo é defendido aqui como um processo de leitura hi-

permodal, que convida o jogador à coautoria, para construir 

sentidos a partir do complexo multissemiótico do jogo. A ati-

vidade, considerada sem valor pedagógico pelo senso co-

mum desde as primeiras gerações dos consoles de video-

game, pode contribuir com as práticas de letramentos que a 

contemporaneidade requer. 
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Multiletramentos: uma exigência contemporânea 

A contemporaneidade caracteriza-se pelas transfor-

mações aceleradas que os avanços tecnológicos imprimem 

no mundo e na sociedade. As práticas sociais reconfiguram-

se de modo intenso e rápido, resultando no surgimento de 

gêneros discursivos que rompem os limites da linguagem 

verbal. 

Os gêneros discursivos “integram as práticas sociais 

e são por elas gerados e formatados” (ROJO, 2015, p. 53), o 

que explica por que a contemporaneidade insere e, ao 

mesmo tempo, exige o multiletramento do indivíduo para 

que ele possa agir com desenvoltura na sociedade. 

Nesse sentido, Rojo (2009, p. 119-120) argumenta 

que o trabalho com letramentos deve levar em conta os mul-

tiletramentos, os letramentos multissemióticos e os letramen-

tos críticos e protagonistas, além de ser conduzido de ma-

neira ética, crítica e democrática. 

Para Rojo, letramentos multiculturais caracterizam-se 

pela valorização dos produtos culturais letrados tanto da 

cultura escolar e da dominante como das diferentes culturas 

locais e populares dos agentes da escola, além de abordar 
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criticamente os produtos da cultura de massa. Os letramen-

tos multissemióticos, por sua vez, correspondem à leitura e à 

produção de textos em diversas linguagens e semioses, para 

além dos limites do verbal (musical, imagética, corporal, di-

gital etc.). Os letramentos críticos e protagonistas, por fim, 

abordam os textos e os produtos das diversas mídias e cul-

turas de maneira crítica e capaz de desvelar suas finalidades, 

intenções e ideologias. 

As múltiplas exigências que o mundo contemporâneo 

apresenta à escola são, inquestionavelmente, uma missão 

bastante desafiadora. Muitas escolas já se reformatam a par-

tir de práticas de multiletramentos que valorizem as três di-

mensões propostas por Rojo, mas sabemos que ainda há 

muito o que mudar, nesse sentido, em muitas instituições de 

ensino. 

Segundo Rojo (ROJO, 2009, p. 109), o trabalho com a 

língua/linguagem deve partir de práticas de letramentos em 

determinados gêneros discursivos, que não devem ser resu-

midos aos textos que os representam concretamente, como 

ocorre em muitas práticas, mas precisam ser compreendidos 

como realizações discursivas em práticas sociais numa es-

fera de atividade. É nessa contextualização dos significados 
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que os interlocutores são compreendidos a partir das posi-

ções que ocupam, de seus direitos, deveres e discursos. 

 

Multimodalidade, hipermodalidade e multiletramentos 

Defender políticas de letramentos seriamente com-

prometidas com a formação cidadã significa redimensionar 

o ensino de língua e linguagem de modo que a multimodali-

dade e a hipermodalidade sejam valorizadas em práticas de 

multiletramentos que alcancem as três dimensões propostas 

por Rojo (2009). Dessa forma, apresentaremos um estudo 

introdutório sobre esses dois conceitos e esperamos motivar 

posteriores leituras de aprofundamento. 

Breve introdução à multimodalidade 

A compreensão acerca da multimodalidade pressu-

põe conhecer o conceito de texto multimodal, que marca 

forte presença no cotidiano da sociedade. De acordo com 

Kress e Van Leeuwen (KRESS e VAN LEEUWEN: 1996; 

KRESS: 2003, 2010), o texto multimodal é aquele cujo signi-

ficado se realiza pela combinação de, pelo menos, dois códi-

gos semióticos. 
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Vale ressaltar que não se caracteriza como multimo-

dal, entretanto, apenas o texto que contém imagens, gráficos, 

tabelas, sons etc. Podemos ter o verbal como imagem, uma 

vez que cores, caixa alta, diagramação, por exemplo, produ-

zem sentidos, além de compor a organização também. 

Cada vez mais, a comunicação ultrapassa a materiali-

dade da palavra e desenha seu significado com o auxílio de 

diferentes modos semióticos: linguagem verbal (falada e es-

crita), visual, gestual, auditivo, espaço. Nessa perspectiva, 

Oliveira e Dias (2016, p. 82) propõem uma ilustração dos có-

digos de representação da linguagem ou semioses: 

 

 

Figura 1: Códigos ou modos semióticos 
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Os diferentes sistemas semióticos que compõem um 

texto multimodal se combinam para produzir significados 

que são mais do que a somatória do que cada um deles pode 

significar em separado. É o que Lemke (1998, s/p) chama de 

“multiplicar significação”, uma vez que as opções de signifi-

cados para cada mídia multiplicam-se de modo cruzado em 

uma explosão combinatória. 

 

Da multimodalidade à hipermodalidade 

Nos gêneros digitais, a interatividade e a multimoda-

lidade, duas características que alteram significativamente a 

natureza do texto na tela, abrem espaço para a reflexão 

acerca das noções de hipertexto e hipermodalidade (BRAGA, 

2010). 

Para Braga, o hipertexto caracteriza-se por não de-

pender de um eixo central que sustente um conjunto hierar-

quicamente organizado de informações secundárias e por 

exigir que o leitor faça escolhas, a partir dos links digitais 

disponíveis. Determina-se, assim, tanto a ordem de acesso 

aos diferentes segmentos disponibilizados em sua composi-

ção quanto o eixo coesivo que lhe confere um sentido global. 
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Dessa forma, as ligações estabelecidas pelos links vão 

além de expansões ou relações secundárias e passam a cen-

trais na estruturação do texto. Tornam-se parte constitutiva 

do sentido construído para o todo, uma vez que o processo 

de relacionar segmentos de informação muda a natureza dos 

segmentos em si. 

Lemke (2002) aponta que os segmentos anterior-

mente acessados se tornam contexto para os segmentos pos-

teriormente lidos, o que dificulta, para o autor de um hiper-

texto, a previsão da gama de possíveis sentidos que se cons-

troem durante a leitura. Isso faz com que ele tenha menos 

controle sobre o seu texto e menor controle sobre a direção 

oferecida ao leitor virtual. 

De acordo com o autor, a hipermodalidade está dire-

tamente atrelada às noções de multimodalidade e hiper-

texto. A multiplicidade de sentidos permitida pela estrutura 

hipertextual é ainda mais evidente no ambiente hipermidiá-

tico, no qual a hipertextualidade é agregada à multimodali-

dade, gerando textos hipermodais. Estes, ao relacionarem 

dentro de uma estrutura hipertextual unidades de informa-
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ção de diferentes modos semióticos, geram uma nova reali-

dade comunicativa que ultrapassa as possibilidades inter-

pretativas dos gêneros multimodais tradicionais. 

A hipertextualidade convida e permite um encadea-

mento dialógico (ou “pseudo-dialógico”) mais complexo de 

ofertas e de demandas, escolhas e restrições entre usuários 

e designers/sites do que o texto que é construído com a forte 

expectativa de que os leitores sigam uma sequência padrão, 

linear. Desse modo, a hipertextualidade oferece ao usuário 

um espaço que proporcione e exija uma análise mais criteri-

osa, abrindo possibilidades e destacando, em primeiro 

plano, alternativas e contradições, convidando-o a pensar 

por si mesmo (LEMKE: 2002, s/p). 

Braga (2010), em concordância com Lemke (2002), 

destaca que, no caso específico do texto hipermodal, fica 

ainda mais evidente a impossibilidade de controle sobre o 

processo de significação, já que esse conjunto de relações se 

torna ainda mais complexo e imprevisível. Em outras pala-

vras, as redes hipertextuais permitem uma conexão mais li-

vre entre as informações veiculadas pelas unidades textuais 

construídas a partir de diferentes modalidades. 
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Hipermodalidade em Heavy Rain: multimodalidade e co-

autoria 

A presente análise tratará de Heavy Rain, um game 

narrativo do estilo drama interativo, defendido por Mourão 

(2013, p. 76) como um gênero discursivo hipermodal. Em vir-

tude da complexidade do gênero, tal estudo focará sua cons-

trução composicional, que reúne a composição lógica do jogo 

(regras e ficção) e os aspectos sociais da composição (intera-

ção jogador-jogo). 

 

Heavy Rain: descrição geral 

Desenvolvido pela Quantic Dream, sob direção de Da-

vid Cage, Heavy Rain foi lançado pela Sony Computer Enter-

tainment em 23 de fevereiro de 2010, exclusivamente para 

o console PlayStation 3, legendado e dublado em português 

de Portugal. Considerado revolucionário no universo dos ga-

mes narrativos, Heavy Rain inaugurou, no ano de seu lança-

mento, o estilo drama interativo nos games e alcançou 

grande sucesso de vendas, o que garantiu o relançamento do 

título para o PlayStation 4, em 2016, e para o PC, em 2019. 
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Heavy Rain, que apresenta audiovisualidade com re-

finamento cinematográfico, possui composição narrativa 

bastante complexa e envolvente, ambientada a partir de uma 

série de assassinatos que ocorrem em uma determinada ci-

dade. Os crimes são cometidos contra crianças e seguem 

uma lógica fixa e calculada. As vítimas são sequestradas em 

períodos de intensa chuva, e, aproximadamente quatro dias 

depois do desaparecimento, seus corpos são deixados em 

descampados, com o rosto coberto de lama, uma orquídea 

sobre o peito e um origami em uma das mãos. A causa da 

morte é sempre a mesma, afogamento, que curiosamente se 

dá com água da chuva. 

A trama conta com quatro personagens jogáveis: 

Ethan Mars, pai do menino Shaun; Madison Paige, uma jor-

nalista determinada a solucionar o caso do Assassino do Ori-

gami; Norman Jayden, um criminologista do FBI enviado 

para ajudar a polícia local na investigação dos assassinatos; 

e Scott Shelby, que se apresenta como detetive particular 

contratado por famílias de vítimas do criminoso. Os quatro 

personagens acabam se cruzando na trama devido aos as-

sassinatos em série. O grande desafio do jogo é encontrar, 
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com vida, Shaun Mars, a vítima da vez do Assassino do Ori-

gami. 

Clique na imagem a seguir para assistir ao trailler da 

versão de Heavy Rain lançada para computador (Vídeo 01), 

em que se podem verificar, de modo preambular, a quali-

dade audiovisual e a complexidade narrativa do game. 

 

 

Vídeo 1: Trailler de Heavy Rain para PC 

 

A Construção composicional de Heavy Rain 

A construção composicional do gênero discursivo em 

estudo abarca tanto a composição lógica do jogo (regras e fic-

ção) como os aspectos sociais da composição (interação joga-

dor-jogo), de modo que não há como pensar qualquer uma 

dessas dimensões isoladamente (MOURÃO, 2013, p. 64). Re-

gras, ficção e interação têm funcionalidade apenas quando 

concebidas de forma articulada. 



41 

 

Considerando que a melhor maneira de discutir a 

multimodalidade e a hipermodalidade do game é obser-

vando-as, em tela, alguns vídeos contendo jogadas gravadas 

de Heavy Rain serão sugeridos ao longo da análise. 

 

Sistema de regras: o jogador em jogo 

A compreensão do sistema de regras de Heavy Rain é 

essencial para a compreensão da natureza hipermodal do 

game, que somente se converte em atividade se o jogador 

aceita se submeter a tal sistema. 

Dessa forma, apresenta-se um esquema geral do Du-

alShock 3, o joystick sem fio do PS3, visto que é por meio de 

seus botões, suas alavancas e seus sensores de movimento 

que a interface se realiza e, em seguida, trataremos dos me-

canismos de controle a partir da fase Prólogo. 

 

DualShock 3: a interface física do PS3 

A figura abaixo indica os botões e os direcionais ana-

lógicos, mais conhecidos como alavancas, com os quais o jo-

gador precisa se familiarizar para iniciar um jogo e construir 

sua jogada. 



42 

 

  

 

Figura 2: DualShock 3, a interface do PS3 

  

Os muitos botões e os direcionais analógicos (alavan-

cas) não costumam representar um empecilho para o joga-

dor, que, no entanto, deve atentar para o fato de que a funci-

onalidade de cada botão varia de acordo com cada game. 
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A interação jogador-personagens-cenários 

Após ter uma noção geral dos botões do DualShock 3, 

o jogador deve conhecer os mecanismos de controle de He-

avy Rain, o que possibilita sua interação com a estrutura lú-

dica do game, que, além de oferecer ao jogador uma ajuda de 

interface, inicia-se com uma fase tutorial, intitulada Prólogo. 

 

Ajuda de interface: DualShock 3 e alguns comandos 

 A ajuda de interface de Heavy Rain, oferecida pelo 

próprio game, apresenta uma imagem dinâmica do Du-

alShock 3 e pode ser consultada em qualquer momento do 

jogo, sempre que o jogador tiver dúvida a respeito da funci-

onalidade dos botões e direcionais do joystick. Para isso, 

basta que o jogador pressione o Botão Select durante o jogo. 

Clique na imagem a seguir para conhecer a ajuda de 

interface que o jogador pode acessar durante o jogo, caso 

precise (vídeo 02). 
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Vídeo 2: Ajuda de interface 

 

A fase Prólogo: um novo código em prática 

A fim de facilitar a compreensão dos mecanismos de 

controle de Heavy Rain, optamos por descrevê-los, sem pre-

tensão de esgotá-los, a partir de observações sobre uma jo-

gada gravada da fase Prólogo. 

Clique na imagem a seguir para assistir a uma jogada 

gravada da fase Prólogo (Vídeo 03). 
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Vídeo 3: A fase Prólogo 

 

A fase Prólogo constitui um tutorial com a função de 

introduzir o jogador na narrativa lúdica, familiarizando-o 

com o estado de realização pessoal e profissional do prota-

gonista Ethan e com os mecanismos de controle do jogo. 

Ao longo dessa fase, a apresentação dos mecanismos 

de controle do jogo dá-se de modo lento e bastante didático, 

por meio de frases instrucionais acompanhadas de um ícone 

de comando. Dessa forma, o jogador vai aprendendo a funci-

onalidade dos botões do joystick e dos ícones de comando, 

de modo que seja capaz de interagir com a estrutura lógica 

do game. 

Uma das primeiras instruções que aparecem nessa 

fase tutorial ensina o jogador a controlar o personagem para 

que ele ande pelo quarto em que acabou de acordar (“Prime 
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[R2] para andar. Usa o manípulo esquerdo para mudar de di-

reção.”). Com base na orientação, o jogador deve executar o 

comando que lhe foi ensinado, colocando-o em prática ao ca-

minhar pelo quarto. 

Controlando Ethan, o jogador decide explorar o cená-

rio e percebe que, ao aproximar o personagem de alguns ob-

jetos ou espaços, surgem na tela ícones de interação simples, 

representados por setas que indicam o movimento que deve 

ser feito com o botão analógico direito. Quando Ethan se 

aproxima da porta, por exemplo, o jogador deve mover a ala-

vanca para baixo, se quiser que o personagem se abaixe para 

pegar o bilhete que está no chão e leia seu conteúdo. 

Ações mais simples representam-se por ícones que 

mostram uma seta retilínea; ações não tão simples represen-

tam-se por ícones cuja seta sofre uma curva. Em geral, esses 

comandos de interação parecem buscar uma aproximação 

entre o movimento que o jogador deve fazer com a alavanca 

e o movimento que o personagem faz ao receber o comando. 

Se quiser realizar a interação proposta pelo cenário, o joga-

dor deve usar a alavanca para reproduzir a direção da seta 

indicada no ícone apresentado na tela. 
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Quando Ethan, controlado pelo jogador, sai do quarto, 

surge na tela a explicação sobre como os pensamentos do 

personagem podem ser ouvidos (“Em qualquer altura, pode 

ouvir o que o teu personagem pensa ao premires e manteres 

premido [L2].”). Após a realização do comando, surge na tela 

o substantivo “DUCHE” à esquerda do ícone do [Botão X], 

que, ao ser acionado, permite ao jogador ouvir o pensamento 

do personagem: “É melhor tomar um duche e vestir-me an-

tes de ir para baixo...”. 

O jogador tenta ignorar o pensamento do persona-

gem e tenta comandá-lo para descer para o primeiro andar 

da casa sem tomar banho, mas, ao chegar próximo às escadas 

que dão acesso ao andar inferior, Ethan para e diz que é me-

lhor tomar uma ducha antes de descer. Esse exemplo de-

monstra que, em Heavy Rain, às vezes o jogador deve aten-

der aos pensamentos do personagem. 

Controlado pelo jogador, Ethan acessa o banheiro, es-

cova os dentes e faz a barba. Para que o personagem cumpra 

essas ações, o jogador precisa executar corretamente os co-

mandos indicados na tela. O ícone de ação que aparece, 

quando Ethan vai fazer a barba, por exemplo, é envolvido 
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por uma linha tracejada, o que significa que o movimento in-

dicado deve ser realizado devagar, conforme frase instruci-

onal que anuncia o comando. Ao mover rapidamente a ala-

vanca, o ícone fica vermelho, para que o jogador saiba que 

falhou na execução do comando. 

Após se barbear, Ethan, ainda sob o controle do joga-

dor, toma seu banho e, após pegar a toalha, surge na tela um 

ícone de comando que exige a movimentação do joystick ra-

pidamente na direção indicada, de cima para baixo e depois 

de um lado para o outro, simulando o movimento que o per-

sonagem faz para se enxugar. 

O jogador, explorando o segundo andar com Ethan, 

entra em um quarto que parece ser o quarto dos filhos e pega 

três bolinhas coloridas com as quais tem a opção de brincar 

de malabarismo. Para isso, o jogador precisa acertar a se-

quência interativa proposta pelo jogo, apertando os botões 

[X], [triângulo], [Quadrado] e [Círculo], respeitando a ordem 

em que surgem na tela e o tempo em que cada botão deve ser 

pressionado. Inicialmente o jogador erra o comando, mas 

depois acerta. 

 As sequências interativas devem ser cumpridas 

quando o personagem precisa realizar uma ação complexa, 
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exigindo maior habilidade do jogador para concluí-las, uma 

vez que qualquer falha na execução de um dos ícones inva-

lida a ação. Esse tipo de sequência exige maior destreza do 

jogador, sendo comum em ações mais dinâmicas, como em 

lutas ou fugas, conforme ocorre em cenas de maior tensão 

do jogo. 

A apropriação dos mecanismos de controle do game 

prossegue no primeiro andar da casa, onde há muitas opções 

de interação. O jogador pode decidir por explorá-las livre-

mente ou orientar-se pelos pensamentos do personagem até 

a chegada de Grace e dos filhos à casa, quando deve treinar 

o que aprendeu para que Ethan interaja com os outros per-

sonagens. 

Nas interações entre Ethan e a família, o jogador 

aprende a participar da construção de diálogos, como ocorre 

quando o personagem se aproxima da esposa na cozinha e 

tópicos de diálogo aparecem na tela. Cada tópico de diálogo 

é representado por um substantivo apresentado do lado di-

reito do ícone de um dos botões [X], [triângulo], [Quadrado] 

e [Círculo]. O jogador pode pressionar o botão correspon-

dente a um tópico para falar ou responder. 
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Os diálogos, assim como os pensamentos, podem con-

ter informações importantes, que auxiliem o jogador a des-

vendar os enigmas da trama e a fazer certas escolhas com 

mais segurança. 

 O processo de apropriação do conjunto de co-

mandos do jogo não se esgota no Prólogo, mas se estende ao 

longo de parte do jogo, até que o jogador seja capaz de exe-

cutá-lo, com habilidade, sem precisar recorrer à ajuda de in-

terface. O tempo necessário para alcançar o domínio do sis-

tema de regras do game varia de acordo com o jogador, que 

pode, inclusive, recusar-se a passar por esse “letramento”, 

desistindo de assumir a coautoria da história. 

A partir da observação dos mecanismos de controle 

apresentados no Prólogo, argumentamos a favor da identifi-

cação dos ícones de comando como links da narrativa hiper-

modal de Heavy Rain e da subdivisão desses links em links de 

diálogo, links de pensamento e links de ação. Três categorias 

que se definem de acordo com o tipo de interação do jogador 

com a estrutura lúdica. 
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A narrativa multissemiótica e a coautoria do jogador 

Os games narrativos, além de possuírem regras, pro-

jetam um mundo ficcional ao qual estão subordinados os 

personagens controlados, os cenários e as ações desenvolvi-

das no decorrer do jogo. As regras e a ficção competem, por-

tanto, pela atenção dos jogadores, mas são complementares. 

Descreveremos como os elementos narrativos personagem e 

enredo se apresentam em Heavy Rain e evidenciam a natu-

reza hipermodal do game. 

 

Os personagens jogáveis 

A qualidade gráfica de Heavy Rain colabora significa-

tivamente para garantir uma representação bastante realís-

tica do visual dos personagens, dos quais destacamos Ethan 

Mars, Madison Paige, Norman Jayden e Scott Shelby, os per-

sonagens jogáveis, que o jogador controla ao longo da narra-

tiva lúdica. 

No comando dos personagens, o jogador toma deci-

sões e realiza ações que colaboram com a construção psico-

lógica de cada um deles e interferem no desenvolvimento do 

enredo de modo geral. 
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Figura 3: Personagens jogáveis de Heavy Rain 

Enredo 

O enredo de Heavy Rain, e dos games narrativos do 

estilo drama interativo de modo geral, precisa ser compre-

endido a partir de sua natureza hipermodal, o que requer o 

entendimento prévio de três conceitos definidos por Mourão 

(2013): sequências fílmicas, sequências de jogo e fases links. 

  

Sequências fílmicas, sequências de jogo e fases links 

Como vimos até aqui, o jogador constrói sua jogada 

por meio dos mecanismos de controle do game e, assim, par-

ticipa do processo de construção da estrutura narrativa do 

jogo. Tal estrutura constitui-se de “uma dimensão predeter-

minada pelos desenvolvedores do game, composta pelo que 

chamaremos de sequências fílmicas; e uma dimensão a ser 
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construída pelo jogador, a que chamaremos de sequências 

de jogo” (MOURÃO, 2013, p. 191). 

Heavy Rain é um grande complexo narrativo repleto 

de links que surgem na tela a todo instante, com escolhas 

disponíveis para que o jogador construa os diálogos entre o 

personagem controlável os demais personagens da trama; 

selecione os pensamentos dele que ouvirá e atenderá; 

decida-se por algumas ações em detrimento de outras; 

escolha determinados caminhos e rejeite outros; oriente 

suas decisões de modo racional ou passional, na legalidade 

ou  na ilegalidade, de modo ético/moral, democrático ou não. 

Os fatos decorrentes do processo de interação joga-

dor-jogo vão constituindo contexto para as possibilidades de 

interação seguintes, o que nega a linearidade predetermi-

nada e um final único, típico de games que se encerram nos 

limites da multimodalidade. 

Em muitos momentos de Heavy Rain, existem fases 

que exigem do jogador decisões que devem ser tomadas com 

agilidade ou representam dilemas ético-morais que encurra-

lam o jogador, e cada uma das opções determina um rumo 

diferente para a narrativa. São as fases links (MOURÃO: 2013, 

p. 198), que também se podem constituir de situações em 
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que o desempenho do jogador na execução dos comandos de 

jogo irá alterar de modo muito significativo o enredo, po-

dendo, inclusive, levar a resultados fatais. 

As fases links, portanto, juntamente com todos os ou-

tros tipos de link que compõem a narrativa multissemiótica 

de Heavy Rain, delegam ao jogador a coautoria da história e 

revelam a natureza hipermodal do game. 

Clique nas imagens a seguir para assistir a duas 

jogadas diferentes da fase Aquário (vídeos 04 e 05), uma das 

muitas fases links de Heavy Rain. A comparação entre elas, 

permite observar como as escolhas do jogador e seu 

desempenho nos comandos determinam significativamente 

o desfecho da fase.   

 

 

Vídeo 4: Norman falha em Aquário 
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Vídeo 5: Cena do crime em Aquário 

 

No vídeo 04, o criminologista do FBI Norman Jayden 

vai à boate Blue Lagoon a fim de interrogar Paco, o homem 

que, conforme confessou Mad Jack (em fase pregressa), pa-

gou o conserto do carro utilizado pelo Assassino do Origami 

para deixar o corpo da vítima anterior a Shaun em um des-

campado. 

Ao entrar na suíte de Paco, Norman encontra-o assas-

sinado. Decide colocar seus óculos para utilizar o sistema 

ARI e investigar a cena do crime, mas é surpreendido por um 

homem cujo rosto está camuflado. Os dois lutam e o agente 

acaba sendo morto pelo desconhecido, sem ter a oportuni-

dade de descobrir que aquele homem era o Assassino do Ori-

gami. 
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Durante a cena da luta entre Norman e o assassino, o 

agente é controlado pelo jogador, que falha ao realizar os co-

mandos de ação, o que se percebe pelos ícones de controle 

que ficam vermelhos na tela. Norman Jayden, atacado violen-

tamente pelo assassino com uma espada, sem destreza sufi-

ciente para se esquivar e se proteger, acaba sendo assassi-

nado. 

Na fase Aquário, a vida do criminologista está nas 

mãos do jogador. Inicialmente, não é possível escolher entre 

enfrentar ou não o assassino. O início da luta é inevitável, 

uma vez que se trata de uma sequência fílmica. Dessa forma, 

cabe ao jogador, por meio dos mecanismos de controle, ga-

rantir a Norman maior destreza que a do assassino, para fa-

zer com que o agente se esquive com sucesso dos ataques 

sofridos e continue vivo na história. 

Na jogada em que Norman Jayden é assassinado, vale 

notar que o assassino, ao derrubar o agente pela primeira 

vez, vira-se e caminha em direção à porta de saída da suíte, 

demonstrando não ter, inicialmente, interesse em matar o 

criminologista. O jogador, entretanto, decide que Jayden pre-
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cisa prender o homem mascarado e realiza comando de ata-

que para impedi-lo de ir embora. Nesse momento, se o joga-

dor não reagisse, o agente não morreria. 

 No vídeo 05, em que Jayden sobrevive às investidas 

do assassino, merece destaque o fato de que, durante a luta, 

a alternância acelerada entre sequências fílmicas e sequên-

cias de jogo exige do jogador grande estado de atenção e des-

treza na realização dos comandos. O jogador acerta todos 

eles, porém, o assassino consegue golpear algumas vezes o 

policial e deixá-lo caído atordoado, enquanto aproveita para 

fugir da cena do crime. 

Evidencia-se, nessa fase, que o jogador participa da 

construção da estrutura narrativa do game, explorando os 

mecanismos de controle e fazendo escolhas, contudo, faz 

isso limitadamente, em virtude da estrutura rígida da com-

posição lógica do game. Nas sequências fílmicas, não há a 

possibilidade de comandos e, nas sequências de jogo, a liber-

dade do jogador não é absoluta, podendo ser menor ou 

maior a depender da cena. Obviamente, essa conjuntura é 

natural: uma estrutura mínima precisa ser predeterminada 

como condição de existência do próprio game. 
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No vídeo 05, após a fuga do assassino, o agente do FBI, 

numa sequência de jogo, decide investigar a cena do crime. 

Coloca seus óculos e luvas para utilizar o sistema ARI e inicia 

a investigação, fazendo surgir no local muitos ícones de pista 

(os links de pista, disponíveis no jogo apenas para Jayden), 

que o jogador decide acessar minuciosamente. 

Assim, a paciência e a perspicácia do jogador, no con-

trole de Norman, determinarão se o agente do FBI sairá da 

boate com todas as informações que as pistas encontradas e 

analisadas lhe oferecem. Na jogada apresentada no vídeo 5, 

o jogador conclui com sucesso a investigação e sai da boate 

mais próximo de resolver o caso do Assassino do Origami. 

Destacamos que, ao longo dessa jogada (e do jogo 

como um todo), os diversos modos semióticos combinam-se 

para integrar a narrativa audiovisual: a linguagem oral e es-

crita; o espaço com a organização dos objetos; o visual, re-

presentado pelo uso das cores, pelas imagens estáticas e di-

nâmicas; o gestual, com expressões faciais e linguagem cor-

poral que enriquece a caracterização dos personagens; o au-

ditivo, que engloba desde os sons decorrentes das ações dos 

personagens até a trilha sonora que aprimora os episódios. 
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Já os diversos tipos de link por meio dos quais o jogador in-

terage com o jogo (ícones de diálogo, de ação, de pensa-

mento e de pista) podem pertencer ao modo verbal e/ou ao 

visual, dependendo do ícone. 

Os diversos modos presentes no game formam, 

assim, um complexo multissemiótico capaz de produzir 

significados que superam o somatório do que cada um deles 

pode significar em separado, atingindo elevados graus de 

complexidade semiótica própria da comunicação 

hipermodal. 

 

Múltiplos finais: a ruptura da linearidade textual 

Em Heavy Rain, como vimos, o jogador é exposto a es-

colhas que, em menor ou maior grau, determinam alterações 

na composição do enredo, além das modificações decorren-

tes de sua habilidade ou inabilidade nos comandos. De modo 

mais estrito, tais eventos de interatividade negam o cumpri-

mento de uma linearidade textual, o que culmina nos múlti-

plos finais possíveis do game. 

  Na figura 4, esquematizamos a estruturação 

hipermodal do enredo:   
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Figura 4: Composição hipermodal do enredo 

Conforme esquematizado, a sucessão de eventos que 

se processam a partir das ações e das decisões dos 

personagens, quando controlados pelo jogador, vão 

constituindo contexto que culminará em um dos múltiplos 

finais possíveis do game. As dezenas de possibilidades de 

desfecho de Heavy Rain revelam a coautoria do jogador em 

um game que ultrapassa os limites da multimodalidade e po-

tencializa-se pela hipermodalidade. 

 

Considerações finais 

A indústria de games vem apresentando crescimento 

acelerado nos últimos anos. Cada vez mais, crianças, jovens 

e adultos reservam, por prazer, momentos de sua rotina ao 

processo de imersão no universo ficcional dos games, o que 

a escola não deveria ignorar, mas utilizar a seu favor. 
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A valorização de um game do estilo de Heavy Rain 

como material de estudo em práticas de letramentos pode 

viabilizar os letramentos multiculturais, quando produtos 

culturais letrados das culturas locais e populares dos alunos 

são considerados, além daqueles que pertencem à cultura es-

colar e à dominante. Destacamos ainda, nesta categoria de le-

tramentos, a possibilidade de se explorarem criticamente, 

em atividades escolares, as variadas culturas (dominante, lo-

cais e de massa) representadas no universo ficcional do 

game, em que o jogador imerge. Afinal, como ocorre com as 

narrativas envolventes, a imersão do leitor/jogador na nar-

rativa ficcional pode representar ganhos de experiência que 

o levem a ressignificar as suas perspectivas no mundo real. 

Com sua audiovisualidade cinematográfica e natu-

reza hipermodal, o game constitui um vasto campo a ser ex-

plorado em práticas de letramentos multissemióticos, que ob-

servem a linguagem verbal (oral e escrita) em uso num uni-

verso que, apesar de fictício, coloca em cena personagens en-

volvidos em práticas sociais verossímeis e das mais diversas 

ordens. Assim, atividades escolares que partam de reflexões 

a respeito da multiplicidade de sentidos decorrentes da in-
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tegração da linguagem verbal com os demais modos semió-

ticos presentes no jogo podem colaborar significativamente 

com o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. 

Por fim, os games narrativos do estilo drama intera-

tivo caracterizam-se por uma complexidade narrativa re-

pleta de dilemas ético-morais, que desafiam o jogador a to-

mar decisões difíceis. Imerso em situações paradoxais nas 

quais valores são colocados em contradição, o jogador tem a 

oportunidade de colocar em jogo seus princípios, decidindo 

de acordo com o que acredita ser o melhor caminho a seguir 

em cada situação. Na realidade ficcional, vivencia também as 

consequências de suas ações e decisões, recebendo a opor-

tunidade de repensá-las. Assim, os letramentos críticos e pro-

tagonistas também podem ser contemplados em práticas es-

colares que partam desses games. 

Esperamos que este artigo motive profissionais do 

ensino de língua/linguagens a considerarem os games como 

uma jogada possível diante da urgente missão de formar ci-

dadãos multiletrados capazes de se autorrepresentarem de 

maneira crítica, ética e democrática na sociedade contempo-

rânea. 
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Palavras Iniciais 

O processo de escrita e de leitura demanda, tanto de 

quem produz o texto quanto de quem o lê, uma habilidade 

que ultrapassa o domínio básico do código linguístico. A sim-

ples tradução do código não oferece ao leitor as condições 

necessárias para a apreensão da mensagem do texto escrito. 

Do mesmo modo, o processo de escrita resta prejudicado se 

as escolhas lexicais não obedecem às regras inerentes aos ei-

xos paradigmático e sintagmático. Um e outro podem variar 

seja em função da cultura representada, seja de acordo com 

o objetivo de quem produz o texto. A seleção lexical e sua or-

ganização no interior da frase e do texto seguem os padrões 

de uma língua específica e de um possível projeto comunica-

tivo de seu autor. 
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 A seleção lexical pode, metaforicamente, ser associ-

ada ao ato de “catar feijão”, conforme poema homônimo, de 

João Cabral de Melo Neto. A identificação da palavra ade-

quada exige do escritor a observação, o olhar analítico, a crí-

tica necessária à escolha das melhores palavras; aquelas que 

terão a importante missão de levar a mensagem ao leitor. 

Todo aquele que aceita o desafio da escrita precisa atentar 

para questões paradigmáticas e sintagmáticas, visto que a 

seleção e a organização dos vocábulos no tecido textual gui-

arão o leitor na apreensão da mensagem transmitida. 

Uma vez que a língua é a principal representação da 

cultura e as escolhas lexicais são reflexo dessa experiência, 

deve-se conceber o ensino e a aprendizagem do código lin-

guístico mergulhados nos aspectos culturais representados 

na prática linguageira. Logo, esse processo não pode ser res-

trito à análise puramente gramatical, senão em diálogo com 

a cultura. 

Destarte, acredita-se que os estudos semióticos de ex-

tração peirceana oferecem ferramentas bastante eficazes 

para o desenvolvimento da leitura, da interpretação e, con-

sequentemente, da escrita de textos a partir da análise dos 

signos intrínsecos à linguagem. Essa abordagem permite 
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uma visão ampla da língua, seja no âmbito intratextual ou 

extratextual. 

Propõe-se, portanto, a análise do aparato lexical do 

romance Angústia de Graciliano Ramos, publicado no ano de 

1936, com o objetivo de ressaltar a importância da seleção 

do léxico na construção da identidade do personagem prin-

cipal e, ainda, na percepção de um possível projeto comuni-

cativo do autor. Este texto faz parte das investigações desen-

volvidas durante o curso de doutoramento em Língua Portu-

guesa, calcadas na análise semiótica dos romances de Graci-

liano Ramos, publicados na década de 1930, cujo objetivo é 

o de identificar o modo como a realidade sócio-histórica se 

configura no texto-córpus1 de análise. Uma das vertentes da 

pesquisa buscou delinear de que modo as formas icônicas e 

indiciais, identificadas nas obras, podem atestar a verossimi-

lhança entre o mundo narrado e o cenário sociopolítico da 

época na qual as obras são localizadas. 

Para as análises aqui propostas, tomar-se-á por base, 

prioritariamente, a Teoria da Iconicidade Verbal (SIMÕES, 

 
1 Optamos pela forma na Língua Portuguesa, seguindo a regra das palavras 
paroxítonas. 
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2019), além de outras contribuições de teóricos acrescenta-

das ao longo do texto, conforme a necessidade. 

 

Um pouco da teoria 

As análises aqui propostas levam em consideração o 

contexto sócio-histórico, representado de forma icônica e in-

dicial no romance em tela. Essa possibilidade de análise se-

gue a proposta de Umberto Eco, segundo o qual, 

O leitor sensível que queira colher a 
obra de arte em todo o seu viço, não 
deve apenas lê-la à luz dos seus pró-
prios códigos (…): deve procurar o uni-
verso retórico e ideológico e as cir-
cunstâncias de comunicação de onde a 
obra partiu (UMBERTO ECO, 2013, p. 
88). 

Desse modo, o tratamento dado ao córpus segue a li-

nha teórico-metodológica proposta pela Semiótica, cujos 

pressupostos alcançam diversos tipos de linguagem. No to-

cante à linguagem verbal, os estudos estão calcados nos pa-

drões de análise da Teoria da Iconicidade Verbal (SIMÕES, 

2019), doravante TIV, que contribuem para o entendimento 

do córpus como um constructo de suporte ao processo de 

leitura e de produção textual. 
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Segundo Simões, o projeto comunicativo, subjacente 

a qualquer processo de interação verbal, seja ele oral ou es-

crito, “produz uma energia mental capaz de ativar signos que 

possam representar (ícones) ideias ou conduzir (índices) o 

interlocutor à mensagem básica da comunicação”2 (SIMÕES, 

2019, p. 100). 

Nessa vertente, foram rastreados na narrativa de An-

gústia os ícones e os índices que contribuem para a configu-

ração da identidade do personagem principal do romance. O 

texto será analisado a partir da iconicidade lexical, que ana-

lisa as escolhas lexicais calcadas na similaridade com o ob-

jeto a que se refere (SIMÕES, 2019, p. 100). 

Calcado no potencial icônico presente no texto, o lei-

tor consegue reconstruir a teia de significados constantes na 

produção textual e, consequentemente, alcança o nível de 

leitura proficiente do texto literário. 

 

 

 

Contextualizando 

 
2 Para um maior aprofundamento na teoria, aconselha-se uma consulta ao 
texto original, constante das referências bibliográficas. 
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Publicado no ano de 1936, Angústia narra a história 

de Luís da Silva, funcionário público que vive em perma-

nente conflito interior, fugindo de tudo e de todos a seu re-

dor. Narrado em primeira pessoa, o texto apresenta um ho-

mem inseguro, com mania de perseguição; cujos pensamen-

tos são atormentados com as lembranças de um passado so-

frido e as opressões do presente. Vive constantemente com 

a sensação de ser alvo do desprezo e do julgamento de todos 

que o cercam. Dono de uma personalidade doentia, o prota-

gonista circula num ambiente, cujas características remetem 

ao período histórico que acolhe a publicação do romance. 

A origem familiar de Luís da Silva remete a uma pe-

quena elite agrária da década de 1930. Durante o período 

histórico em referência, o protecionismo do Governo alcan-

çava uma pequena parcela de grandes produtores, restando 

aos pequenos produtores rurais a decadência absoluta. 

Neste contexto, o fazendeiro Trajano Pereira de Aquino Ca-

valcante e Silva experimenta a decadência não apenas de sua 

propriedade, mas também de sua dignidade. 

Nesse contexto de derrota moral e financeira, o pro-

tagonista Luís da Silva passa sua infância, testemunhando o 
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abandono da fazenda e as transformações sociais. Dentre ou-

tros exemplos da mudança radical nos contornos sociais, 

apresenta-se mestre Domingos, o personagem, ex-escravo, 

“possuidor de uma venda sortida”, aparece na narrativa 

como um socorro ao velho Trajano, que cambaleia bêbado 

pela cidade – ícone da decadência do antigo “coronel”. 

Já adulto, não satisfeito com a mudança radical pela 

qual passa, Luís da Silva desenvolve um espírito angustiado, 

insatisfeito com sua condição e com sua aparência. Alimenta 

sentimento de raiva por tudo e por todos que lhe pareçam 

superiores. No decorrer da narrativa, o leitor é levado pelo 

fluxo de consciência do protagonista. Numa narrativa verti-

ginosa, Luís da Silva alterna as lembranças de um passado 

sofrido com o momento presente, demandando do leitor 

grande habilidade de leitura. É nesse turbilhão de sensações 

e impressões subjetivas, que a mentalidade doentia do per-

sonagem vai sendo desenhada. 

 

 

Uma galeria de tipos 
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No panorama que traça da sociedade da época, Graci-

liano Ramos apresenta alguns tipos que circulavam no meio 

frequentado por Luís da Silva. Observe-se a seleção lexical 

na caracterização desses três personagens: um capitalista, 

membros da justiça e dois políticos. Na narrativa, eles não 

têm nome, podendo representar qualquer pertencente à 

classe que enuncia. No ambiente de um bar, o narrador ob-

serva: 

Perto um capitalista fala muito alto, e 
os cotovelos sobre o mármore dão-lhe 
na sala estreita espaço excessivo. No 
grupo da justiça as palavras tombam 
medidas, pesadas, e os gestos são len-
tos. Além, dois políticos cochicham e 
olham para os lados (ANGÚSTIA, 1987, 
p. 26) 

A competitividade e a ousadia, características do sis-

tema capitalista de governo, são representadas no texto a 

partir do tom alto da fala e da forma com que se impõe colo-

cando “os cotovelos sobre o mármore”. O segundo grupo, o 

da justiça, é representado na evocação do movimento do 

martelo ao final da sentença, encerrando julgamentos, as pa-

lavras do grupo da justiça “tombam” medidas; não qualquer 

uma, aleatória, mas “pesadas”, pensadas que, em contraste 

ao peso das palavras, são acompanhadas de gestos lentos, 
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também pensados, medidos. Finalmente, o trecho apresen-

tado faz referência ao grupo conhecido por conchavos e 

acordos escusos; os políticos “cochicham e olham para os la-

dos”. Não poderiam ter sido melhor representados nesse pa-

rágrafo. O trecho destacado é icônico; a cena parece dese-

nhar-se na mente do leitor. 

Em oposição a essa representatividade icônica de do-

mínio, de autoridade e de falsidade, o texto também apre-

senta a figura do judeu, conhecido por sua habilidade nos ne-

gócios, por uma postura de ênfase na negociação e na co-

brança de dívidas, essa figura é apresentada na obra com tra-

ços que negam esse perfil. Moisés das prestações, como é tra-

tado por Luís da Silva, não consegue cobrar as dívidas do 

protagonista, evitando, inclusive, um encontro que possa 

constranger seu devedor. 

Pois ultimamente precisei renunciar 
ao café, por causa de Moisés. Ele tam-
bém se esquivava. Lá ia; deu de cara co-
migo ao dobrar uma esquina e empali-
deceu, balbuciou na sua língua avari-
ada: 
- Olá! Como vai? Estou com muita 
pressa. 
É um péssimo cobrador. Dei-lhe este 
mês cem mil réis para pôr termo a es-
ses vexames, Mas ainda devo muito, 
nem sei quanto. A culpa é minha. 
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Quando me vendeu as fazendas, Moi-
sés foi franco: 
- Isto é caro como o diabo. Você faz me-
lhor negócio comprando a dinheiro 
noutra loja (ANGÚSTIA, 1987, p. 25) 

 

Paralelamente à apresentação dessa sociedade, Gra-

ciliano Ramos completa a galeria de tipos com outros perso-

nagens que contribuem para a identificação dos traços de 

identidade do protagonista. Não faltam, portanto, ao texto: a 

figura do aproveitador, falastrão, a mulher de vida fácil, a 

empregada e a namorada fútil, dentre outros. 

 

O léxico como deflagrador de iconicidade 

No período histórico no qual se insere o romance, 

ainda restavam traços da cultura do fidalgo, a partir da valo-

rização do “nome de família” dentro da sociedade. Essa he-

rança trazia consigo, uma série de privilégios, a depender da 

importância daquele nome no meio social. Famílias tradicio-

nais, passavam a seus descendentes uma herança não só de 

bens materiais, mas também de privilégios. Essa tradição é 

iconicamente representada no texto na genealogia de Luís 

da Silva; neto de fazendeiro rico e poderoso, como bom 

exemplo dos antigos “coronéis” do Nordeste brasileiro. O 
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personagem Trajano Pereira de Aquino Cavalcante e Silva é 

índice dessa cultura: o patriarca com poder político e finan-

ceiro, agia em prol dos próprios interesses, afrontando, in-

clusive, as ordens do delegado da cidade. 

 

Quando a política de padre Inácio caiu, 
o delegado prendeu um cangaceiro de 
Cabo Preto. O velho Trajano sumiu da 
vila e pediu ao doutor juiz de direito a 
soltura do criminoso. Impossível. An-
dou, virou, mexeu, vasto dinheiro com 
habeas-corpus - e o doutor duro com 
chifre. 
- Está direito, exclamou Trajano plan-
tando os patos de couro cru na palha 
da cadeira do juiz. Eu vou soltar o ra-
paz. 
No sábado reuniu o povo da feira, ho-
mens e mulheres, moços e velhos, 
mandou desmanchar o esforço do vigá-
rio, armou todos com estacas e foi der-
rubar cadeia (ANGÚSTIA, 1987, p. 29). 
 

O nome extenso é associado à sua influência na soci-

edade; quanto maior o nome, mais importante ou mais po-

deroso é quem o tem. Representa nome de família que tem 

domínio e poder na região. Contudo, acompanhando o mo-

mento vivenciado na realidade pelo autor, a obra apresenta 

a decadência financeira de inúmeras famílias que perderam 

a condição econômica, a posição na sociedade e, no plano 
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narrativo, o nome. O resultado dessa decadência é represen-

tado coerentemente com o processo de falência paulatina, 

sofrida pela família. 

A linhagem tem início com Trajano Pereira de Aquino 

Cavalcante e Silva. Nome forte, pomposo, Trajano – do latim 

Trajanus, “o rei Jano” ou “a divindade Jano”; remete a “um 

imperador romano que recebeu o apelido de ‘o Ótimo’ e ‘Pai 

da Pátria’”. O velho Trajano termina seus dias amargando a 

decadência financeira e o fim de sua influência. Como conse-

quência, o filho do fazendeiro, é atingido pelas consequên-

cias da falência. Camilo Pereira da Silva não herda a fazenda 

próspera, a riqueza nem o nome de família. A narrativa apre-

senta a derrocada da família e do nome. Contudo, deixa na 

teia textual o índice do orgulho da elite passado de geração 

em geração, como vemos no decorrer do romance. O trecho 

a seguir denota o espírito de grandeza que permaneceu no 

pai de Luís da Silva. Ele próprio relata o sonho que o pai ali-

mentava acordado, quando diz: 

Os negócios na fazenda andavam mal. 
E meu pai, reduzido a Camilo Pereira 
da Silva, ficava dias inteiros manzan-
zando numa rede armada nos esteios 
do copiar, cortando palha de milho 
para cigarros, lendo o Carlos Magno, 
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sonhando com a vitória do partido que 
padre Inácio chefiava. (ANGÚSTIA, 
1987, p. 11) [grifo nosso]. 
 

Ainda que “reduzido” a Camilo Pereira da Silva, o per-

sonagem não perde a vontade de ser grande. Essa caracterís-

tica subjetiva é iconicamente representada pelo tempo que, 

preguiçosamente, dedicava lendo Carlos Magno “sonhando 

com a vitória do partido que padre Inácio chefiava”. (ANGÚS-

TIA, p. 11). Percebe-se também nesse trecho que a mudança 

do “estado de coisas” dependia de uma mudança política. 

Uma política que voltasse a valorizar as pequenas elites, re-

presentadas pelos pequenos produtores. 

De origem etrusca, o nome Camilo remete a “liberto 

que serve os sacerdotes nos sacrifícios”, usado também “com 

o sentido religioso de ‘sacerdote’ por algumas famílias roma-

nas”. Camilo Pereira da Silva parece funcionar como sacer-

dote que oferece seu filho ao sacrifício. Sua existência marca 

profundamente a identidade de seu herdeiro, a quem tratava 

com indiferença e brutalidade. Luís da Silva relembra a cena 

em que, numa espécie de batismo Camilo Pereira da Silva 

mergulhava-o no poço da Pedra. 
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Quando eu ainda não sabia nadar, meu 
pai me levava para ali, segurava-me 
um braço e atirava-me num lugar 
fundo. Puxava-me para cima e deixava-
me respirar um instante. Em seguida 
repetia a tortura (ANGÚSTIA, 1987, p. 
15). 
 

Sem os privilégios que o nome de família poderia con-

ceder, Graciliano Ramos apresenta o protagonista Luís Pe-

reira da Silva, o herdeiro, reduzido a Luís da Silva. Amar-

gando a falência da propriedade e do nome de família, culmi-

nando na falência da própria identidade. Em um dos momen-

tos de autocomiseração, afirma que “está claro que todo o 

desarranjo é interior. Por fora devo ser um cidadão como os 

outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maça-

dor, um Luís da Silva qualquer” ((ANGÚSTIA, 1987, p. 23). 

De origem germânica, o nome Luís remete àquele que 

“combate invicto, glorioso” ou “ilustre na guerra, guerreiro 

famoso”. Índice de luta e vitória sobre as dificuldades, a tra-

jetória desenhada para o personagem remete aos mergulhos 

a que era imposto no poço da Pedra. A construção de sua 

identidade oscila entre o sentimento de inferioridade que o 

persegue e a ambição de fama e sucesso que alimenta. 
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Nessa configuração, Luís da Silva desenvolve uma 

personalidade doentia. Algumas pistas são deixadas pelo au-

tor ao longo da narrativa. O que, a princípio, parece denotar 

sentimento de inferioridade, configura-se índice da reação 

irascível que o invade quando “emerge do poço”. 

 Dois ícones contribuem nessa caracterização. Ambos 

com dupla iconicidade, uma vez que representam, simulta-

neamente, objetos diversos dentro do contexto da narrativa. 

O primeiro remete à sua posição na sociedade, “Uma criatu-

rinha insignificante, um percevejo social, acanhado, enco-

lhido para não ser empurrado pelos que entram e pelos que 

saem” (ANGÚSTIA, 1987, p. 26) [grifo nosso]. 

De modo geral, o verbete em destaque remete a um 

inseto de “cheiro repugnante que infesta habitações huma-

nas onde faltam higiene e limpeza”. O potencial sígnico de 

percevejo, no contexto de realização, por si só direciona a 

compreensão do leitor para o sentimento de inferioridade 

que assola o personagem; repugnante aos próprios olhos. 

Contudo uma informação adicional contribui para o enten-

dimento da associação desse inseto ao personagem principal 

do romance. O percevejo tem no “homem seu hospedeiro na-

tural”, ou seja, alimenta-se do sangue humano. Escondido 
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nas frestas de paredes, nos móveis ou colchões, atingem seus 

hospedeiros, normalmente, durante a noite. Essa informa-

ção comporta um índice de falsidade, traição, que coincide 

com a ação traiçoeira de Luís da Silva quando assassina seu 

rival Julião Tavares. 

Outro ícone, usado pelo próprio narrador, também 

oferece dupla significação no enredo analisado. Em referên-

cia à sua vida e trabalho, analisa: 

Esta vida monótona, agarrada à banca 
das nove horas ao meio-dia e das duas 
às cinco, é estúpida. Vida de sururu. 
Estúpida. Quando a repartição se fe-
cha, arrasto-me até o relógio oficial, 
meto-me no primeiro bonde de Ponta-
da-Terra (ANGÚSTIA, 1987, p. 9) [grifo 
nosso]. 

  

O texto remete ao substantivo que identifica um mo-

lusco típico do Nordeste brasileiro. Sua iconicidade pode ser 

resgatada da origem Tupi – çururu –, cujo significado remete 

a “atolado, que vive na lama”3; mais uma vez, corroborando 

a ideia de inferioridade social. Contudo há respaldo para 

 
3 dicionário de expressões populares brasileiras. 
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uma dupla iconicidade e ainda para o surgimento de um ín-

dice a partir de três, das cinco acepções apresentadas no di-

cionário Michaelis. Destacam-se aqui as últimas acepções no 

respectivo verbete; a de número três remete a “briga ou con-

flito sem graves consequências”, fato que era sempre imi-

nente no comportamento instável de Luís da Silva, ou pelo 

menos em suas conjecturas. A quarta acepção, diretamente 

ligada ao uso regional alagoano refere-se às “partes sexuais 

da mulher”; também aqui, percebe-se estreita ligação com a 

narrativa, uma vez que nos períodos de instabilidade emoci-

onal, esse era um pensamento recorrente ao personagem. A 

quinta refere-se à “moléstia venérea”, o que remete ao con-

texto da sexualidade reprimida demonstrada por Luís da 

Silva e do julgamento que fazia acerca das mulheres de modo 

geral. Essas duas últimas, funcionam como índice na narra-

tiva do romance. 

Neste ponto das análises, vale relembrar o suporte 

dado pela trama textual à compreensão do texto literário, 

tanto pelo leitor comum, quanto pelo leitor experiente. São 

as pistas deixadas na malha textual que permitem a recons-

trução do sentido do texto por parte do “leitor modelo-crí-
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tico” ECO, 2000, p. 11-12). Esse leitor consegue compreen-

der a mensagem que subjaz às escolhas dos signos e em que 

medida os índices apontam à realidade externa ao texto. Por 

outro lado, Eco define também o “leitor modelo-ingênuo”, 

cuja competência leitora alcança apenas os ícones que apa-

recem na superfície do texto, em função de sua semelhança 

com a realidade. 

Para o leitor comum, será possível perceber o perfil 

doentio do personagem, denotando sentimento de inferiori-

dade. Já o leitor semiótico terá condições de perceber, num 

primeiro momento, que esse sentimento não impedirá Luís 

da Silva de se vingar daqueles que, em sua mente doentia, o 

perseguem. Num segundo momento, poderá remeter a ins-

tabilidade emocional do personagem à realidade sócio-his-

tórica, indicialmente representada na narrativa do romance: 

com a perda da estabilidade financeira e do poder político 

dos produtores do sertão nordestino. 
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Os signos lexicais e o ensino de língua portuguesa 

Essas poucas, mas não pequenas, considerações con-

tribuem para a percepção do processo de escrita e de um 

possível projeto comunicativo do autor do texto. Seu com-

prometimento com a realidade que o circundava e com o 

povo nordestino não permitia que permanecesse omisso aos 

acontecimentos, vigentes à época de sua produção mais sig-

nificativa. 

Desse modo, Graciliano Ramos passa a Luís da Silva a 

responsabilidade do dizer, o narrador deixa seu discurso 

transparente a quem o possa perceber, ao leitor que venha a 

reconstruir as pistas de significação. A indissociabilidade en-

tre linguagem, língua e cultura pode, segundo Irandé Antu-

nes, “surpreender as raízes do processo de construção e ex-

pressão de nossa identidade ou, melhor dizendo, de nossa 

pluralidade de identidades” (ANTUNES, in VALENTE, 2007, 

p. 96). 

Em função do exposto, seguindo a linha do que se tem 

apresentado em outros estudos, defende-se a necessária as-

sociação do ensino da Língua Portuguesa, para nativos e não 

nativos, aos fatores histórico-culturais, inerentes à realiza-

ção linguística. Com o auxílio indispensável do professor, o 
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aluno deve ser levado a identificar e dominar: os recursos 

gramaticais, os critérios de seleção lexical, a reconstrução da 

trilha sígnica presente no texto, associando-os ao conheci-

mento de mundo necessário ao resgate do universo de refe-

rência  no qual o texto se enquadra. 

Essa abordagem, acompanhada de um embasamento 

teórico consistente, tende a enriquecer o processo de ensino 

e de aprendizagem da língua de modo a oferecer ao aluno um 

“mergulho” nos fatores que condicionam a produção linguís-

tica. Nesse sentido, o ensino do texto literário é apresentado 

como suporte de leitura, cuja abordagem proporciona mo-

mentos de fruição e de conhecimento da língua e da cultura 

do povo brasileiro. 
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TEXTO E DICIONÁRIO: USO E CONSTRUÇÃO DE 
SENTIDO 

 
 

Camille Roberta Ivantes Braz 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ Bolsista CAPES) 

 

Introdução 
 

As mais variadas razões motivam buscas em dicioná-

rios: dúvidas ortográficas, semânticas, etimológicas, neces-

sidade de ampliação vocabular... Consultá-los faz parte do 

processo de aprendizado de um idioma, pois o dicionário é 

obra indispensável que “[...] expressa a cultura de uma co-

munidade e atesta a existência de uma língua nacional.” 

(MACEDO, 2005, p. 23). 

Ao se dizer apenas dicionário, geralmente, faz-se re-

ferência ao dicionário monolíngue ou dicionário geral da lín-

gua. Krieger (2012, p. 17) explica que este “costuma ser de-

finido, em seus próprios verbetes, como o registro do con-

junto de palavras de um idioma e de seus significados, em 
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geral, apresentados alfabeticamente.”. Vilela (1995, p. 78, 

grifo do autor), por sua vez, o define da seguinte maneira, 

o dicionário é [...] o conhecimento ge-
nérico culturalmente partilhado por 
uma comunidade linguística e codifi-
cado no léxico, ou é a codificação desse 
saber, concebido de forma estática, em 
suporte papel ou electrónico, arqui-
vando esse saber e que pode ser con-
sultado por pessoas ou por máquinas. 

O dicionário geral da língua, monolíngue, não é o 

único que existe. Obras lexicográficas podem ser bilíngues 

ou trilíngues; organizarem-se alfabeticamente (dicionário 

semasiológico, do grego semasía- significado) ou conceitual-

mente (dicionário onomasiológico, do grego onomasía – 

termo). Dicionários podem ser de tipos distintos: históricos, 

etimológicos, de sinônimos e antônimos, de usos etc. E, se 

antes só existiam em formato impresso, agora podem ser 

consultados na internet. 

Além disso, uma obra lexicográfica é um produto e 

precisa ser considerada a partir de seu público-alvo. Borba 

(2011, p. 23) explica que, 

(...) ao organizar seu dicionário, o lexi-
cógrafo está pensando no público-alvo 
ou no possível perfil do usuário para 
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tentar atender a duas perguntas inici-
ais – a palavra procurada está regis-
trada no dicionário? Mesmo regis-
trada, a palavra contém tal ou tal acep-
ção? Essa questão relaciona-se com os 
objetivos do dicionário que, por sua 
vez, se relaciona ao tipo de dicionário. 

Sendo assim, o consulente precisa saber em qual tipo 

de dicionário deve fazer suas buscas. Por exemplo: se o ob-

jetivo é compreender um recente termo técnico de uma área 

específica do saber, realizar uma pesquisa em um dicionário 

geral da língua, impresso na década de 90 do século XX, não 

trará resultado algum. Fazer a mesma busca em um dicioná-

rio terminológico da área em questão ou até em um dicioná-

rio virtual de atualização constante pode trazer os resulta-

dos esperados. O exemplo dado soa um tanto extremo, mas 

a realidade é que, muitas vezes, escapa à maioria das pessoas 

que um dicionário geral não registra todas as palavras de 

uma língua, até porque isto é impossível diante da renovação 

constante do léxico. 

A fim de refletir a respeito da necessidade de casar 

objetivos de pesquisa lexical e tipologia de dicionários, apre-

senta-se a busca feita a respeito do adjetivo ‘sanguíneo’ pre-

sente no conto O Corpo de Clarice Lispector. Procura-se de-

monstrar como a combinação de pesquisas em diferentes 
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obras lexicográficas auxilia na construção de sentido e con-

duz a uma melhor compreensão do texto, neste caso literá-

rio. 

A versão do conto usada é a que consta no exemplar 

Todos os contos (2016), organizado por Benjamim Moser 

que, como o próprio título indica, reúne todos os contos de 

Clarice Lispector. Cabe mencionar que este artigo pertence a 

uma pesquisa mais ampla que visa a elaborar um vocabulá-

rio cromático analógico (dentro do recorte ‘corpo humano’) 

dos contos da escritora. O referido vocabulário é o objetivo 

final da tese de doutorado em Estudos de Língua da autora 

deste estudo. 

Para realizar esta busca, adota-se como base teórica 

a Teoria da Iconicidade Verbal (2009) da Professora Dou-

tora Darcília Simões (UERJ), doravante TIV, mais especifica-

mente os níveis da iconicidade diagramática e da iconicidade 

lexical. A opção se justifica por haver na TIV uma união de 

estudos linguísticos e semióticos e que, em razão disso, ofe-

rece elementos para embasar as observações a respeito das 

imagens que o texto de Clarice Lispector evoca no que diz 

respeito a cores (neste estudo especificamente o vermelho). 
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1. Embasamento teórico 

A organização visual dos textos de Clarice Lispector 

auxilia na construção dos sentidos que levam ao entendi-

mento de suas histórias. Por meio da pontuação e da para-

grafação (além da escolha vocabular), a escritora fornece 

“pistas” ao leitor ao longo da narrativa. De acordo com Si-

mões (2004, p. 60, grifos da autora), 

a mente interpretadora se tornará 
tanto mais capaz de produzir imagens 
– sob o estímulo do texto – quanto mais 
icônicos ou indiciais forem os signos 
com que é tecido o texto, pois, a semi-
ose é um processo de produção de sig-
nificados. O sentido é a resultante da 
interpretação de um significado emer-
gente da estrutura textual e contextual 
de que participa, e o leitor (ou intér-
prete) procura desvelar um sentido 
que estabeleça a comunicação entre 
ele (leitor, co-autor) e o autor primeiro 
do texto. 

A análise que se busca realizar neste artigo, a partir 

do adjetivo ‘sanguíneo’ que evoca a cor vermelha no conto O 

Corpo (e também considerando a organização gráfica da ora-

ção a que pertence), passa pelo que Simões (2009, p. 75, gri-

fos da autora) esclarece ser a compreensão textual resul-

tante 



91 

 

[...] de uma negociação entre imagens 
mentais construídas por um enuncia-
dor e reconstruídas por um co-enunci-
ador (leitor ou interpréte). Tais ima-
gens são traduzidas em signos verbais 
e não-verbais combinados na cadeia 
falada (quando o texto é oral) e na fo-
lha de papel (no caso do texto escrito). 
Essa produção sígnica constrói uma 
entidade plástica (sonora ou visual) 
cuja imagem pode ser identificada por 
interlocutores dotados de competên-
cias e habilidades de enfrentamento do 
signo e de captura de suas funções e 
valores. Na tríade ícone, índice e sím-
bolo, funções e valores emergem de 
sua potencialidade expressivo-suges-
tiva. 

 

É necessário observar que o termo símbolo indica 

uma manifestação sígnica mais ampla, arbitrária e sempre 

ligada à cultura de um povo. Já índice “[...] conduz o raciocínio 

a uma interpretação por contiguidade” (SIMÕES, 2009, p. 77) 

e ícone marca a similaridade, “[...] é uma representação plás-

tica [...] de uma ideia ou ideologia” (SIMÕES, 2009, p. 77), 

sendo a fonte primária do signo. Simões (2009, p. 69) afirma 

que “a prova disso está na própria origem da comunicação 

humana, uma vez que as primeiras linguagens humanas se 

fundaram na imagem”. Sendo assim, o ícone tem a função de 
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reapresentar a realidade para a mente, “[...] busca reapre-

sentar no objeto-significante as qualidades do objeto-mental-

referente.” (SIMÕES, 2009, p.81, grifos da autora). O objeto, 

aqui, é o que está fora do sujeito e, ainda que o ícone seja 

elaborado individualmente, irá guardar traços do objeto a 

que se refere e, por isso, ensina Simões (2009, p. 81) 

 [...] a iconicidade se nos apresenta 
como caminho mais primitivo para o 
enfrentamento textual, como se se-
guíssemos pegadas (signos naturais) 
que nos levariam às mensagens inscri-
tas nos textos (signos culturais, artifi-
ciais, convencionais). 

 
 

A iconicidade é produzida através da seleção e da 

combinação dos signos verbais em um texto. Na TIV existem 

cinco níveis ou tipos de iconicidade: a) diagramática; b) lexi-

cal; c) isotópica; d) alta ou baixa iconicidade e e) eleição de 

signos orientadores ou desorientadores. Neste estudo serão 

adotados apenas dois níveis, o da iconicidade diagramática e 

o da iconicidade lexical. 

A iconicidade diagramática é a “qualidade atinente ao 

projeto visual ou sonoro do texto e à estruturação dos sin-
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tagmas.” (SIMÕES, 2009, p.83). No texto escrito, explica Si-

mões (2009, p. 83, grifos da autora), esse nível de iconici-

dade se manifesta em dois níveis: “(1) gráfico ou do design 

textual (que consiste na distribuição dos signos na folha de 

papel) e (2) sintagmática e paradigmática (que opera nos ei-

xos de seleção e combinação dos signos [...]”. Ainda de 

acordo com Simões (2009, p. 84), “[...] a iconicidade diagra-

mática verbal se funda originalmente a partir das escolhas 

léxicas do enunciador para a produção do seu texto.” 

Assim, a maneira como o texto é visualmente apre-

sentado e as escolhas vocabulares (e respectivas combina-

ções feitas por Clarice Lispector) a partir do sistema linguís-

tico disponível (a língua portuguesa) atuam na expressão 

das experiências externas e internas de seus personagens 

(iconicidade diagramática). No nível da iconicidade lexical se 

identificam as palavras que ativam as imagens mentais dos 

leitores. 

Simões (2009, p. 86) explica que “o domínio da língua 

é o esqueleto sistêmico para a estruturação textual; e o re-

pertório amplo é condição para disponibilização de itens lé-

xicos suficientes à expressão das ideias de forma icônica.” 
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Todavia nem sempre o repertório vocabular do leitor coin-

cide com o do autor e é neste ponto que este estudo coloca a 

importância da busca em dicionários, pois, como explica Ma-

cedo (2005, p. 29), “a função primeira do dicionário é esta-

belecer definições. Ele deve ser usado não só para esclarecer 

significados como também para confirmá-los.”. 

No caso específico de O Corpo e da cor vermelha, Cla-

rice Lispector trabalha a língua portuguesa de maneira que 

o vermelho esteja presente a partir de quatro escolhas lexi-

cais: sanguíneo, coração e sangue e o próprio nome da cor, 

que aparece no feminino plural, vermelhas (neste caso, refe-

rindo-se a rosas). Escolhas icônicas que, em um primeiro 

momento, não parecem trazer para o texto nada além da vi-

sualização da cor em si, sem apresentar problemas de com-

preensão por parte da maioria dos falantes nativos e não-na-

tivos do português. Porém, mais do que apenas a cor-pig-

mento que qualquer pessoa dotada de visão conhece, as es-

colhas lexicais da autora evocam e atuam para construir sig-

nificados importantes para uma melhor compreensão da 

história do conto e de um dos protagonistas da história, o 

personagem Xavier (a quem o vermelho se liga). Como ex-

plica Simões (2009, p. 87), 
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[...] o vocabulário ativado no texto 
(emergente do paradigmático para o 
sintagmático) organiza-se em pistas 
icônicas (representativas, fundadas na 
similaridade, de fundo analógico) e in-
diciais (indutoras, fundadas na conti-
guidade, consecutivas). Explicamos a 
estruturação sintática como o arranjo 
das peças icônicas e indiciais de cuja 
combinação formar-se-ão as imagens 
semântico-pragmáticas que subsidia-
rão a leitura e a compreensão. 

2. Metodologia de pesquisa 

Primeiro é feita a leitura do conto O Corpo e a identi-

ficação de seu vocabulário cromático. Neste estudo entende-

se como vocabulário cromático: os nomes das cores (azul, 

vermelho, amarelo etc.) e palavras icônicas, ou seja, as que 

ativam as cores na mente do leitor (por exemplo, sangue 

para o vermelho). 

Em O Corpo, dentro do critério exposto acima, foram 

apuradas palavras que indicam a presença das cores ama-

relo, bege, marrom, preto e vermelho. Mas este artigo se li-

mita à análise do adjetivo sanguíneo e, por consequência, do 

vermelho, como já mencionado. 
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Escolhe-se um corpus lexicográfico de referência, com 

diferentes tipos de dicionários, a fim de decodificar os senti-

dos ligados ao adjetivo sanguíneo e, ao retornar o texto, ajus-

tar as descobertas à interpretação da história. Sempre pen-

sando que esta é uma pesquisa léxica e considerando a defi-

nição de Pedrosa (1989) de que a cor é apenas uma sensação 

sem existência material cuja percepção parte da combinação 

de uma série de fatores culturais, sociais e psicológicos 

(além de linguísticos), opta-se pelas seguintes obras lexico-

gráficas: 

 

Aulete digital (http://www.aulete.com.br/): versão 

on-line gratuita do Novíssimo– Dicionário contem-

porâneo da língua portuguesa que é um dicionário 

geral da língua portuguesa de importância para a 

lexicografia nacional. Opta-se por sua versão vir-

tual por se entender que esta, em razão do su-

porte, apresenta uma nomenclatura mais atuali-

zada (ou até mesmo constantemente atualizada) 

que a última versão impressa que é de 2011; 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa (2001), do-

ravante Houaiss 2001: versão impressa. Ainda que 
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exista uma versão impressa mais recente (de 

2009), a opção pela de 2001 se justifica por esta 

apresentar informações etimológicas em seus 

verbetes e, dessa maneira, o dicionário cumpre 

dupla função: é dicionário geral da língua e etimo-

lógico. Sabe-se que o Houaiss possui uma versão 

on-line, todavia esta é exclusiva para assinantes 

do portal UOL; 

Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, ges-

tos, formas, figuras, cores, números (2017), dora-

vante Dicionário de Símbolos. O dicionário de Jean 

Chevalier e Alain Gheerbrant é impresso e fornece 

as informações que, conjugadas às descobertas 

linguísticas obtidas nos demais, colaboram para 

uma compreensão mais apurada dos itens lexicais 

cromáticos usados por Clarice Lispector (neste 

estudo: sanguíneo e vermelho). 

3. O adjetivo sanguíneo em O Corpo de Clarice Lispector 

Originalmente publicado em 1974, no livro A via cru-

cis do corpo que reúne contos sobre temas ligados à sexuali-

dade humana, O Corpo conta a história de Xavier e suas duas 

mulheres, Beatriz e Carmem. Eles vivem um casamento a 
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três e tudo vai bem até que as duas descobrem que Xavier se 

relaciona com outra mulher. Um ressentimento crescente 

leva Beatriz e Carmem a matarem o amante e enterrarem 

seu corpo no jardim da casa. 

O adjetivo sanguíneo se apresenta já na oração de 

abertura do conto: “Xavier era um homem truculento e san-

guíneo.” (LISPECTOR, 2016, p. 537 grifos meus). A partir da 

iconicidade diagramática, observa-se que ‘Xavier’ e ‘sanguí-

neo’ estão posicionados nos extremos da curta e direta afir-

mativa inicial. Ainda que ‘truculento’ indique uma caracte-

rística importante na definição de quem é o protagonista, Xa-

vier era sanguíneo e é isso que, visualmente, capta a atenção 

do leitor. 

A escolha do adjetivo reforça a ideia desse homem 

que vive para as paixões do seu próprio corpo. A autora po-

deria ter optado por qualificá-lo como passional, apaixonado 

e até fogoso (que também remetem a vermelho a partir da 

simbologia da cor); mas com ‘sanguíneo’, Lispector introduz 

a imagem do sangue e, consequentemente, da cor vermelha. 

O Aulete digital apresenta o verbete sanguíneo com as 

seguintes acepções (grifos meus): 
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Adj. || relativo ao sangue; que tem san-
gue; em que o sangue predomina. || 
(Fig.) Que é da cor do sangue: Todo 
em lágrimas sanguíneas o infeliz debu-
lhado. (Garrett.) || Diz-se da pessoa 
em que predomina o sangue, ou em 
cujo temperamento ele predomina; 
pletórico. || Sanguinolento, cruento. || 
Temperamento sanguíneo (fisiol.), o 
que é caracterizado nas pessoas pela 
cor rosada, pelo todo saudável, pela 
imaginação alegre e por certa volubili-
dade de sentimentos. || Vasos sanguí-
neos (anat.), os vasos que servem para 
a circulação do sangue. || -, s. m. pes-
soa de temperamento sanguíneo. F. 
lat. Sanguineus. 

Para este estudo, “que é da cor do sangue” é a acepção 

que comprova a iconicidade da palavra, pois é a que remete 

à cor vermelha. O vermelho possui simbologia própria, daí a 

importância de se incluir um dicionário de símbolos no cór-

pus lexicográfico de referência. De acordo com Chevalier e 

Gheerbrant (2017, p.944), o vermelho é “universalmente 

considerado como símbolo fundamental do princípio da 

vida, com sua força, seu poder e seu brilho, o vermelho, cor 

de fogo e de sangue [...]”. E, mais adiante, acrescentam que a 

cor leva em si “[...] os dois mais profundos impulsos huma-

nos: ação e paixão [...]. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2017, 

p.946). 



100 

 

Caracterizado como ‘sanguíneo’, Xavier é apresen-

tado como alguém em cujo temperamento predomina o san-

gue. Mas, para além de incorporar a simbologia da cor ver-

melha, o que mais isso pode significar? Ao se buscar o adje-

tivo no Houaiss 2001, primeiro obtém-se a confirmação dos 

achados no Aulete digital: a acepção de número um também 

traz “relativo a sangue”; a segunda, “que tem a cor de san-

gue” e a quinta, “que ou aquele em que predomina o sangue, 

ou em cujo temperamento ele predomina.”. Porém, o Houaiss 

2001 indica, ao fim do verbete, algo que contribui para uma 

melhor compreensão do que a autora quer dizer: “ver tb. si-

nonímia de malvado e vermelho.” 

Se sobre o vermelho já se pensou, resta pesquisar 

‘malvado’. O Houaiss 2001 apresenta o verbete malvado da 

seguinte maneira, “adj. s.m. 1. que ou aquele que é de índole 

perversa, que pratica ou é capaz de praticar crueldade: mau, 

cruel.” No decorrer do conto se vê que, na perspectiva de Be-

atriz e Carmem, Xavier é malvado. Ele é capaz de mentir e 

trair. De apresentar um falso arrependimento e voltar a vi-

ver em função dos próprios desejos pouco se importando 

com os sentimentos das esposas. Ainda que ‘malvado’ não 

traga exatamente dificuldades de entendimento com relação 
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ao seu significado, o objetivo aqui é, nas buscas lexicográfi-

cas, construir conexões que atuem na interpretação do texto. 

Segue-se, então, para o verbete sangue nos dois dici-

onários gerais do córpus lexical de referência. Tanto Aulete 

digital quanto Houaiss 2001 apresentam acepções para san-

gue, em sentido figurado, que interessam a esta busca. Para 

o Houaiss 2001 sangue pode ser entendido como “senti-

mento efusivo e ardente” e, para o Aulete digital, “vigor, 

ânimo.”. Uma pessoa em cujo temperamento predomina o 

sangue é, então, ardente e vigorosa e é possível afirmar que 

sua cor é o vermelho. 

Mais adiante no conto, escreve Lispector (2016, p. 

542, grifo meu): “o rico sangue de Xavier escorria pela cama, 

pelo chão, um desperdício.” – é o momento do assassinato do 

protagonista. O homem que começa o conto sendo caracteri-

zado como ‘sanguíneo’ agora tem o seu sangue escorrendo 

pela cama e colchão no qual dormia. De acordo com Cheva-

lier e Gheerbrant (2017, p. 802), o sangue “[...] participa da 

simbologia geral do vermelho. O sangue é universalmente 

considerado o veículo da vida. Sangue é vida, se diz biblica-

mente.” E também é “veículo das paixões” segundo os mes-

mos Chevalier e Gheerbrant (2017, p. 802). Lembrando que 
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na TIV, de acordo com Simões (2009, p. 100) “[...] unidades 

lexicais são ícones quando “desenham” o que exprimem e fa-

vorecem a dedução [...]” e, neste conto, as palavras vão colo-

rindo de vermelho/sangue o processo dedutivo no imaginá-

rio do leitor: pois “[...] escondido, ele é condição de vida. Es-

palhado, significa a morte.” (CHEVALIER E GHEERBRANT, 

2017, p. 944). E não é qualquer sangue que se espalha, é o 

‘rico sangue’ de Xavier. 

Lapa (1988, p. 104) explica que “um fato importante 

de estilo, sobretudo em português, é a posição do adjetivo 

qualificativo.” No caso específico do adjetivo rico, em seu 

verbete do Aulete digital4, encontra-se uma explicação que 

se adequa ao uso no texto de Clarice Lispector: “4. Que tem 

valor; que é valioso (tb. fig.): Trouxe ricos vestidos de Paris: 

Que educação! É uma rica menina. [Nesta acp., costuma-se 

antepor o adj. ao subst.]”. O sangue daquele homem saudável 

e, de certa forma, amado por aquelas mulheres, é muito vali-

oso, o que justifica a inclusão da palavra desperdício (grafi-

camente colocada ao fim da oração que descreve o assassi-

nato). 

 
4 Acesso: 17/03/2019. 
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Considerações finais 

Xavier se resume ao próprio corpo. Na primeira me-

tade da história, o protagonista vive de satisfazê-lo com ex-

cessos de comida e sexo; na segunda metade se torna, de 

fato, o corpo (cadáver) do título. Ao qualificá-lo com um ad-

jetivo icônico como sanguíneo, Clarice Lispector traz para o 

conto (e para junto de Xavier) toda a carga simbólica do san-

gue e do vermelho. E a autora faz isso logo na oração de aber-

tura, como uma espécie de resumo de toda a história. 

A busca em mais de um dicionário auxilia na integra-

ção e na ordenação dos sentidos ligados a uma palavra 

(neste estudo, sanguíneo). Os verbetes esclarecem significa-

dos e/ou expandem conhecimentos prévios que leitores 

possam ter acerca dos itens lexicais presentes no texto. 

Como explica Borba (2003, p 16) “um dicionário nunca de-

verá ser tomado apenas como um simples repositório ou 

acervo de palavras, ao contrário deve ser um guia de uso e, 

como tal tornar-se um instrumento pedagógico de primeira 

linha5.”. 

 
5 Nota original: “Atente-se para o sucesso dos dicionários ingleses entre os 
aprendizes dessa língua, estrangeiros ou não.”. 
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Esse estudo se apresenta como uma sugestão para 

atividades em sala de aula (dependente, é claro, da escolha 

de texto adequado para idades e cursos variados). A ideia é 

transformar alunos em consulentes aptos de obras lexico-

gráficas, tornando-as familiares para estes sejam impressas 

quando virtuais. O objetivo é buscar o entendimento por 

parte dos estudantes de que o dicionário é ferramenta útil 

(senão indispensável) durante o percurso interpretativo de 

um texto. O que se objetiva é que professores e alunos te-

nham em mente o que Krieger (2012, p. 19) observa: “[...] o 

dicionário é um lugar privilegiado de lições sobre a língua e 

a linguagem.” 
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Introdução  

Já se tornou lugar-comum dizer que o ensino de gra-

mática deve se centrar numa prática que vá além da mera 

terminologia. Quanto a essa afirmação pura e simples, não 

parece haver controvérsia – acreditamos que nem mesmo os 

mais renitentes gramáticos sejam favoráveis a um ensino de 

metalinguagem totalmente descolado de uma reflexão. En-

tendemos, no entanto, que essa discussão está longe de en-

contrar um ponto de equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, de-

fendemos um ajuste fino baseado numa posição equilibrada 

que não desconsidere nem a importância de uma nomencla-

tura clara e coerente, nem a necessidade de fazer com que 

essa nomenclatura de fato esteja atrelada aos efeitos semân-

ticos e pragmáticos que as estruturas por ela nomeadas pro-

vocam. Para balizar nossa posição, valemo-nos das lúcidas e 
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longevas palavras de Garcia (2010), em dois momentos de 

sua obra capital: 

Vários autores e mestres têm conde-
nado até mesmo com veemência o 
abuso no ensino da análise sintática. 
Não obstante, o assunto continua a ser, 
salvo as costumeiras exceções, o “prato 
de substância” da cadeira de português 
no ensino fundamental. Apesar disso, 
ao chegar ao fim do curso, o estudante, 
em geral, continua a não saber escre-
ver, mesmo que seja capaz de destrin-
char qualquer estrofe camoniana ou 
qualquer período barroco de Vieira, 
nomenclaturando devidamente todos 
os seus termos. Então, “pra que análise 
sintática?” — perguntam aflitos alunos 
e mestres por esse Brasil afora (p. 29) . 

 

A análise sintática, praticada como um 
meio e não como um fim, ajuda o estu-
dante a melhorar sensivelmente a or-
ganização da sua frase. Mas, como 
aproveitá-la sem que os exercícios se 
tornem, além de inúteis, enfadonhos e 
áridos, por rotineiros? Supomos que 
tal seja possível, principalmente no 
que respeita à subordinação, partindo-
se da ideia que se quer expressar para 
a forma que se procura, isto é, da noção 
ou impressão para a expressão, e não 
em sentido inverso, que é o caminho 
percorrido pela análise sintática se-
gundo o método costumeiro (p. 75). 
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A lição, já enunciada na primeira edição de Comunica-

ção em Prosa Moderna, em 1967, parece ter sido seguida à 

risca por uma plêiade de autores, como Maria Irandé Antu-

nes (passim) e José Carlos de Azeredo (2018), principal-

mente (mas não somente), no caso deste, no capítulo sobre 

as orações adverbiais. Já é considerável o número de profes-

sores e de autores que não só defendem, mas praticam um 

ensino produtivo e reflexivo da gramática, sem jogar a cri-

ança fora junto com a água do banho, consoante o ditado. No 

entanto, havemos de reconhecer que boa parte da prática es-

colar ainda se pauta pelo senso comum de que o conheci-

mento da língua é sinônimo de um exercício de quase memo-

rização (inútil, é claro) da nomenclatura gramatical tradici-

onal ou mesmo de uma terminologia linguística pseudomo-

derna. Não importa a vertente: sem a compreensão dos efei-

tos semânticos, retóricos, pragmáticos e estilísticos dos usos 

da língua, não temos dúvida de que o ensino da nomencla-

tura gramatical resultará sempre estéril. 

 

 

Aspectos semânticos e pragmáticos das estruturas sin-

táticas 
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    Não é de hoje, portanto, como às vezes se quer fazer 

crer, que os estudos gramaticais vêm se dedicando a estrei-

tar essas relações entre o plano da expressão e o plano do 

conteúdo6 – isso para não falar dos estudos estilísticos, que, 

por caducos que pareçam, se mostram reverberados em 

muitas teorias (e práticas) atuais, mesmo os que aparente-

mente não dizem respeito à Estilística. Muitas investigações 

de base funcionalista, para dar somente um exemplo, têm 

dado importante contribuição aos estudos gramaticais ao 

promoverem um saudável deslocamento de eixo no trata-

mento das estruturas gramaticais, descontados aparentes 

exageros e questionáveis inovações. O fato é que cada vez 

mais se torna cotidiana a prática de jamais descolar o ensino 

de gramática do uso linguístico real – mesmo sob o visível 

risco de a expressão “língua em uso” se tornar, no mais das 

vezes, mais um entre tantos clichês vazios, quase que frase 

de efeito, a ilustrar uma miríade de trabalhos acadêmicos 

atuais. O saldo nos parece positivo, desde que o discurso de 

 

6 Até porque, como atesta o clássico estudo de Dámaso Alonso 

(1951, p. 22), o significado (ou, em suas palavras, “delicados 

complexos funcionais”) também se apresenta no significante. 

Ou seja, a forma também é conteúdo, e não somente no texto 

literário, que apenas tira proveito máximo dessa propriedade 

inerente à linguagem. 
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cariz moderno se converta em prática de fato, seja na pes-

quisa linguística, seja no cotidiano escolar. 

 
O ensino do período composto em face dos fatores se-

mântico-pragmáticos 

Um exemplo bem-sucedido desse ensino mais produ-

tivo e mais centrado no uso é o que procura abordar as ora-

ções, em especial as subordinadas, a partir da perspectiva 

que conjuga os aspectos sintáticos com os semântico-prag-

máticos. Sabemos que, entre as orações chamadas substan-

tivas, adjetivas e adverbiais, os pratos sintáticos e semânti-

cos da balança não têm o mesmo peso: se, de um lado, nas 

orações substantivas, o aspecto sintático ressalta, de outro, 

nas adverbiais, é o aspecto semântico que se deixa entrever, 

o que se reflete na maior facilidade dos alunos em classificar 

estas, pois o que estão vendo nelas não é um fato propria-

mente gramatical, mas extralinguístico, isto é, as diversas 

circunstâncias que a vida apresenta e a nomenclatura arrola 

(A NGB restringe-as a nove, mas sabemos ser possível ir um 

pouco além); já a classificação das orações substantivas não 

se faz possível sem que o aluno tenha um conhecimento mi-

nimamente consolidado das chamadas funções substantivas 
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(sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, comple-

mento relativo, predicativo etc.). No caso das adjetivas, pa-

rece que há uma espécie de meio-termo, visto que o rótulo 

“adjetiva” remete não propriamente à função semântica do 

adjetivo, a saber, restringir o universo de um referente, mas 

sim à sua função sintática de adjunto adnominal (que, a ri-

gor, só se aplicaria às restritivas: as explicativas correspon-

deriam, sintaticamente, a um aposto explicativo, como pre-

ferem o próprio Azeredo, 2018, e Mira Mateus et ali, 2003); 

mas os rótulos “restritiva” e “explicativa” são claramente se-

mânticos, não obstante sua diferença ser assinalada por vír-

gulas, que são, para além de um marcador entonacional, um 

elemento sintático da oração, a distinguir o que é essencial 

do que é acidental no discurso. De posse desse conheci-

mento, muitos estudiosos, no caso das orações subordinadas 

substantivas, por exemplo, deslocam a atenção para o papel 

exercido por algumas orações principais, matrizes ou supe-

rordenadas, claramente portadoras, neste caso, do papel 

modalizador do período, carregando, em si, os juízos de va-

lor do enunciador acerca do fato narrado ou comentado: é 

importante que ele venha/o importante é que ele venha etc. 

(Cf., a propósito, o trabalho de CONSTÂNCIO, 2018 sobre a 
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abordagem das orações principais nas gramáticas e sobre o 

papel delas no discurso). 

 
As orações concessivas e condicionais e seu valor con-

tra-argumentativo 

No presente estudo, concentrar-nos-emos no papel 

argumentativo, ou melhor, contra-argumentativo (dado que 

o fator polifônico é indissociável de textos dessa natureza) 

de duas espécies de orações, as concessivas e, especial-

mente, as condicionais, buscando demonstrar que, pelo me-

nos em uma de suas modalidades, o papel argumentativo 

destas se assemelha muito ao daquelas. Buscaremos, ainda, 

traçar hipóteses de ordem semântico-pragmática para justi-

ficar seu emprego no discurso. 

Comecemos pelas concessivas. Segundo a Gramática 

Houaiss da Língua Portuguesa, de José Carlos de Azeredo, “a 

conjunção/locução prepositiva concessiva esvazia a força 

causal ou argumentativa do fato que ela anuncia, de modo 

que o conteúdo da oração principal passa a representar o 

contrário do que se espera” (Azeredo, 366: 2018). 

Utilizemos, a título de ilustração, um trecho de uma 

das pérolas de nosso cancioneiro popular, a célebre “O 
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mundo é um moinho”, de autoria de Cartola. Na segunda es-

trofe, enuncia o eu lírico da canção: 

 
Preste atenção, querida 
Embora eu saiba que estás resol-
vida, 
Em cada esquina  
cai um pouco a tua vida 
E em pouco tempo  
não serás mais o que és 

  

Já sabemos que as orações concessivas são portado-

ras de um enunciado necessariamente polifônico: estão no 

plano dialógico da linguagem, pelo menos quando ocorrem 

numa sequência argumentativa (não que a concessão no 

plano narrativo não seja também polifônica, é possível que 

seja apenas uma questão de maior ou menor grau); isso sig-

nifica, na prática, que, ao enunciar a oração concessiva “em-

bora eu saiba que estás resolvida7”, o eu lírico está respon-

dendo a um outro enunciado não dito, mas pressuposto, que 

afirma que sua contra-argumentação está resolvida a sair de 

 
7 É claro que, do ponto de vista sintático, há duas orações aí: [embora eu 
saiba] e [que estás resolvida], mas entendemos que, do ponto de vista argu-
mentativo, a concessão não tem como existir senão na junção das duas ora-
ções num todo semântico. Para esta tomada de posição, uma vez mais, apoi-
amo-nos em Azeredo (2008, p. 352). 
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casa. Como se trata de uma oração concessiva, o que vem a 

seguir (a oração principal e sua coordenada, ou admitamos 

que são duas principais coordenadas entre si) constitui a re-

futação deste enunciado com argumentos que visam a des-

qualificá-lo, refutá-lo. É aqui que os planos sintático e se-

mântico-pragmático se imbricam no processo a que preferi-

mos chamar “sub-ordenação”, baseados na noção de “estra-

tos gramaticais” e na subsequente propriedade da hipotaxe 

(BECHARA, 2009, p. 44), adotando-a para além de uma mera 

concepção gramatical, para nos mantermos em consonância 

com os propósitos do presente estudo. 

Nosso entendimento é o de que, ao transpor (o verbo, 

relacionado ao processo conhecido como transposição, não é 

gratuito) o enunciado de seu contendor argumentativo (cha-

memos a esse enunciado de “proposição absoluta”, por ne-

cessidade didática, sem nenhuma pretensão de retomar ou 

estabelecer novas nomenclaturas) para o nível da subordi-

nação concessiva – com o emprego do transpositor conces-

sivo prototípico, embora, e com a operação morfossintática 

que leva o verbo “saber” para o subjuntivo, modo que, como 

sabemos, tem menor “força de factualidade” –, o enunciador 

realiza um autêntico processo de hipotaxe ou sub-ordenação 
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do enunciado original, rebaixando hierarquicamente uma 

oração ao nível de um sintagma adverbial. Esse processo tem 

como consequência o enfraquecimento argumentativo do 

enunciado original pressuposto, em contraposição ao forta-

lecimento argumentativo do enunciado que se segue, como 

oração principal, à subordinada da prótase. Com isso, der-

ruba-se um argumento e insere-se um novo contra-argu-

mento no processo dialético em cena, o que demonstra ser a 

concessão nada mais do que uma elaboradíssima estratégia 

argumentativa. Todo esse intrincado mecanismo é o que pa-

rece estar sintetizado nas palavras acima proferidas por 

Azeredo (2018). 

As orações condicionais pseudo-hipotéticas e seu valor 

concessivo 

O que pretendemos demonstrar agora é que o mesmo 

processo de esmaecimento argumentativo do oponente 

pode se dar, também, com pelo menos uma modalidade de 

oração condicional. É importante chamar a atenção para o 

fato de que, se as orações concessivas estão relacionadas à 

ampla área semântica da causalidade, mas por constituírem 
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um mecanismo enfraquecedor dela, as condicionais já ope-

ram numa zona de causalidade propriamente dita, porém, 

como diz o próprio nome, condicionada, dependente: 

A distinção entre a causa propria-
mente dita e a condição baseia-se 
numa distinção de atitudes do enunci-
ador em relação à ‘realidade’ da infor-
mação contida na oração adverbial: a 
atitude de certeza se expressa com os 
conectivos causais (porque, como, 
visto que, dado que) e normalmente 
com verbos no modo indicativo: a ati-
tude de incerteza, de suspeita, de supo-
sição se expressa com os conectivos de 
condição (se, caso, desde que, contato 
que, a monos que) e com verbos em ge-
ral no modo subjuntivo: o modo indi-
cativo ocorre em uma subclasse de 
orações iniciadas por se  (AZEREDO, 
2018: 357 – grifo nosso). 

 

Acerca desta relevante circunstância do discurso, 

Mira Mateus et ali afirmam que “as orações condicionais po-

dem ser factuais (ou reais), hipotéticas (ou potenciais) e con-

trafactuais (ou irreais) (MIRA MATEUS et ali, p. 706)”. 

Como um dos exemplos de orações condicionais fac-

tuais, as autoras apresentam a seguinte: Se está bom tempo, 

ficamos dispostos; neste tipo de construção condicional, “se 
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assume que o conteúdo das duas proposições se verifica no 

mundo real, no intervalo de tempo relevante. 

Como hipotéticas, enumeram, entre outras, a se-

guinte: Se tu vieres cedo, iremos jantar fora; neste tipo de con-

dicionais, “a proposição A remete para um mundo possível, 

criado linguisticamente pelo enunciado, epistemicamente 

não acessível no intervalo de tempo da enunciação, e no qual, 

dado o antecedente, se verifica o conteúdo proposicional do 

consequente B” (p. 707). 

Por fim, há as condicionais contrafactuais – Se tivesse 

chovido em Portugal em 1981, não tinha/teria havido seca. 

Conforme as autoras, estes enunciados contrafactuais ou ir-

reais “estabelecem relações entre proposições que se verifi-

cam em mundos alternativos ao mundo real” (p. 708). 

• No entanto, será novamente em Azeredo 

(2018) que iremos encontrar um uso particu-

larmente curioso das orações condicionais, 

que parece não se enquadrar em nenhuma das 

categorias arroladas pela gramática portu-

guesa. Nesta modalidade de uso, ressalta a 

função argumentativa da oração, de resto 
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muito próxima da que encontramos na con-

cessão: 

Construções hipotéticas iniciadas por 
se servem ainda para exprimir a rela-
ção entre dois conteúdos que se con-
trapõem mas não se anulam, funcio-
nando o segundo como atenuação ou 
compensação do primeiro: ‘Se são jus-
tas as reivindicações das empregadas, 
também é verdade que as donas de 
casa não são empresas.’ [O Globo, 
17/05/1998] (AZEREDO, idem, p. 
359). 

 

Na verdade, verificaremos que se trata, de fato, de 

construções, diríamos, pseudo-hipotéticas, dado que seu es-

tatuto de factualidade é dado pelo discurso. Como se pode 

perceber do exemplo retirado do jornal O Globo, do ponto de 

vista do enunciador, tanto o conteúdo do que se enuncia na 

oração condicional quanto o do que se segue na apódose são 

verdadeiros, mas fica claro que a orientação argumentativa 

do enunciador se dirige para o argumento de que “as donas 

de casa não são empresas”. A condicional também funciona 

como concessiva, ainda que atenuada. A pergunta que per-

manece, no entanto, é: em que esse uso pode diferir do uso 

de uma concessiva propriamente dita? 



119 

 

Para tentar entender um pouco melhor essa também 

intrincada e elaborada estratégia linguístico-textual, faça-

mos uso de uma velha cantiga infantil, conhecida de todos 

nós. 

 

Se essa rua, se essa rua fosse minha 

Eu mandava, eu mandava ladrilhar 

Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhan-

tes 

Para o meu, para o meu amor passar 

Nessa rua, nessa rua tem um bosque 

que se chama, que se chama solidão 

Dentro dele, dentro dele mora um anjo 

Que roubou, que roubou meu coração 

Se eu roubei, se eu roubei teu coração 

Tu roubaste, tu roubaste o meu também 

Se eu roubei, se eu roubei teu coração 

É porque, é porque te quero bem. 

 

Não resta dúvida de que, no primeiro verso da canção, 

temos uma típica condicional hipotética; já não é o caso do 

verso que abre a última estrofe, em que o ato de ter “roubado 

um coração” nem é posto como hipótese e muito menos é 
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negado. É curioso percebermos ainda que, mesmo numa 

canção aparentemente simplória, o aspecto polifônico da lin-

guagem se mostra claramente, a partir da presença da voz 

do anjo enunciado na segunda estrofe da canção. Ao assumir 

o turno de fala na terceira estrofe, com o intuito de se defen-

der da “acusação” proferida pelo eu-lírico das estrofes ante-

riores, o anjo se vale do mesmo tipo de estrutura condicional 

apresentada na Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, a 

que chamamos aqui de “pseudo-hipotética” – uma vez mais, 

sem a menor pretensão de propor nomenclatura. Ele não 

nega ter “roubado” o coração de quem o acusa – fosse o caso, 

utilizar-se-ia de uma estrutura condicional de contrafactua-

lidade, como “se eu tivesse roubado seu coração”, mas não 

foi esse o caso, como sabemos. Ao não negar o fato, o anjo, no 

entanto, ainda assim o atenua, transformando um fato de 

fato num fato com a aparência de hipótese. Trocando em mi-

údos linguísticos: ao transformar uma proposição absoluta 

numa estrutura condicional, assim como ocorre no caso da 

concessão, o contra-argumentador enfraquece seu poder de 

factualidade, aproximando-a, no plano cognitivo, de uma hi-

pótese, de um “não fato”, como sintetizado no esquema 

abaixo: 



121 

 

 

Conclusão 

A proposta deste trabalho foi unicamente demons-

trar uma modesta aplicação de como, sem abdicar de uma 

terminologia linguística mínima e, a nosso ver, necessária, é 

possível (e também necessário) “ativar” esta nomenclatura, 

fazendo com que ela adquira sentido para o estudante de 

Língua Portuguesa. Nomes como “concessão” e “condição”, 

longe de serem rótulos estéreis e arbitrários, constituem 

propriedades importantíssimas de todas as línguas, presen-

tes nas investigações linguísticas mais remotas, assim como 

nos estudos retóricos que sempre privilegiaram as chama-

das circunstâncias do discurso. Sabemos que se trata de uma 

amostra muito diminuta em face de uma nomenclatura ex-

tensa e por vezes, de fato, contraditória. Mas preferimos, em 



122 

 

nossa defesa, citar, para encerrar este breve ensaio, as pala-

vras8 do escritor Jorge Luis Borges escritas em homenagem 

a um dos grandes gramáticos de nosso tempo, Pedro Henri-

quez Ureña: 

Evidentemente, maestro no es quien 
enseña hechos aislados o quien se 
aplica a la tarea mnemónica de apren-
derlos y repetirlos, ya que en tal caso 
una enciclopedia sería mejor maestro 
que un hombre. Maestro es quien en-
seña con el ejemplo una manera de tra-
tar con las cosas, un estilo genérico de 
enfrentarse con el incesante y vario 
universo. La enseñanza dispone de 
muchos medios; la palabra directa no 
es más que uno (Jorge Luis Borges, 
1959- Prólogo de "Pedro Henríquez 
Ureña, Obra Crítica"). 
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Esta fala se inscreve numa mesa que tematiza o en-

sino de gramática em perspectivas variadas. O desenho temá-

tico poderia dar a entender uma opção por um pensamento 

extremamente recortado, que isolasse a gramática como dis-

ciplina em si, apartando-a de abordagens textuais e literá-

rias, bem como de outras formas de linguagem. Tal presun-

ção é simplista e ilusória. Basta mergulhar um pouco mais a 

fundo nas conceituações de gramática, para compreender-

mos que seu estudo – e, por conseguinte, seu ensino – não 

pode perder de vista os espaços em que a língua se manifesta 

em sua plenitude, realizando concretamente as potenciali-

dades favorecidas pela estrutura, com vistas a conectar men-

tes, por meio das mensagens, e espíritos humanos, pela iden-

tificação cultural ou pela dessemelhança. Já não há espaço 
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para pensar a gramática como o faz o senso comum, enten-

dendo-a como um conjunto estanque e frio de regras, im-

posto por alguma entidade invisível e aplicado coercitiva-

mente sobre o aluno pela escola. Ao contrário, pensamos na 

gramática como um conjunto de potencialidades e de práti-

cas que emerge de uma sociedade falante de uma dada lín-

gua e que é passível de desenvolvimento orientado. Não es-

taremos restritos, também, a uma discussão acerca da possi-

bilidade ou não de se ensinar gramática, uma vez que não 

está sob foco a competência gramatical dos indivíduos e a 

possibilidade de o indivíduo realizar aprendizados na inte-

ração direta e natural com outros falantes, mas o desenvol-

vimento orientado de habilidades a partir dela. É a isso que 

se chamaremos ensinar gramática, à participação consciente 

e profissional de docentes junto a discentes, para o descorti-

namento de possibilidades de manejo linguístico para além 

da fala comum, ampliando suas competências e desenvol-

vendo-as em habilidades específicas, ligadas ao uso da língua 

em contextos diversos, dos mais familiares aos mais formais, 

dos mais objetivos aos mais artísticos. 

A gramática manifesta no uso é algo que só se pode 

pensar no bojo das situações e da comunicação real. É nesse 
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espaço que ela revela todo o seu encantamento, toda a magia 

que reside em se ter um esqueleto paradigmático ganhando 

corporeidade no eixo sintagmático, tudo perpassado pela in-

teligência e pela mentalidade de indivíduos falantes, inseri-

dos num caldo histórico-cultural inescapável. A essa beleza 

rendem-se professores, alunos, usuários da língua em geral 

– mas estaremos atentos, aqui, neste artigo, à perspectiva do 

professor. 

Para começar, devo situar meu lugar de fala. Falo 

como uma colega, como uma professora que enfrenta todos 

os dias os dilemas do ensino, às vezes vivenciando momen-

tos de realização, outras vezes fazendo a autocrítica do tra-

balho acomodado, outras ainda lidando a surpresa dos resul-

tados inimagináveis, para o bem e para o mal - quem está em 

sala de aula entende. Não posso, entretanto, esquecer que 

sou pesquisadora, que me debruço sobre questões da nossa 

língua e as investigo. Preciso mencionar também que sou su-

pervisora de graduandos em estágio docente e de professo-

res que participam do Programa de Residência Docente do 

Colégio Pedro II - esse perfil também compõe meu lugar de 

fala. Resumindo, falo de um lugar em que se mesclam a refle-

xão acadêmica, a práxis escolar e universitária e, claro, toda 
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a realidade de uma falante da Língua Portuguesa, talvez uma 

‘falamante’ dessa língua, na melhor inspiração oferecida 

pelo amor declarado de Clarice Lispector pela nossa língua – 

eu também amo a língua portuguesa. Desse lugar, desse 

ponto de vista, construo a reflexão que passo a apresentar e 

que tem como principal problematização o olhar dos profes-

sores sobre o ensino de língua portuguesa no Brasil da atua-

lidade, frente aos desafios de uma implantação da BNCC e di-

ante das pressões político-pedagógicas impostas à sua auto-

nomia. 

Ensinar português é ensinar gramática? 

Quando pensamos em Ensino de gramática, afloram 

nossas experiências pregressas- aquelas que vivenciamos 

como alunos dos variados níveis, aquelas que vivenciamos 

como professores, em algum ponto de nossa atuação nessa 

área – e, não raro, tais referências conduzem nossa prática 

por caminhos conhecidos, ainda que problemáticos ou inefi-

cazes. Caminhos já trilhados nem sempre nos servem plena-

mente, não porque o novo seja sempre melhor que o antigo, 

mas porque, em termos de ensino, devemos levar em conta 

as mudanças sociais, as transformações nas relações e nos 
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ambientes e a transformação no modo de enxergarmos a lín-

gua, hoje considerada em toda a sua dinâmica. 

Sabemos que alguns novos caminhos são interessan-

tes, instigantes, conquanto inexplorados; a experiência nos 

anima, inspira algumas ações em sala de aula... mas não raro 

nos falta base consistente para fazer o novo ser novo para 

além de práticas pontuais e isso nos devolve, muitas vezes, à 

segurança da ancoragem no conhecido. Na realidade escolar, 

quantos têm caminho claro e seguro ou ousam inaugurar ve-

redas? Estou equivocada em dizer que a maioria de nós mes-

cla aulas criativas e inovadoras com outras, de abordagem 

mais mecânica e diretiva, premidos que somos pelas urgên-

cias cotidianas, vivendo uma espécie de esquizofrenia pro-

fissional que nos afeta metodológica e identitariamente? 

Mas, por outro lado, não é certo que os momentos de experi-

mentação bem sucedida produzem prazer e projetam um de-

sejo de rever nossas práticas? 

Já se ponderou que o sentido de tradicional não pre-

cisa, necessariamente, corresponder a ‘ruim, precário, ultra-

passado’. De forma análoga, já ficou provado que alguns ca-

minhos supostamente inovadores simplesmente não funcio-

nam em uma sala de aula real. A busca equilibrada parece 
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ser a que reconhece raízes e valoriza experiências, enquanto 

ousa abrir novas trilhas. Para encaminhar uma reflexão um 

pouco mais profunda sobre a perspectiva do professor 

frente ao ensino de gramática, eu gostaria de rascunhar um 

cenário – farei um breve apanhado dos caminhos tradicio-

nalmente usados para o ensino da gramática e, em seguida, 

veremos aspectos da conjuntura político-pedagógica atual e 

do que ela descortina para nós, professores. 

 

Alguns caminhos históricos no ensino da língua 

Historicamente, diferentes abordagens foram experi-

mentadas, desde que primeiro se esboçou algum interesse 

no ensino e na aprendizagem de uma língua. Os movimentos 

iniciais foram altamente prescritivos, partindo da crença em 

uma forma correta de uso, única, a ser encorajada e prestigi-

ada, em detrimento de quaisquer outras formas, a serem re-

chaçadas. 

O mapeamento de gramáticas e compêndios escola-

res ao longo da história oferece uma radiografia interes-

sante, que confirma a existência de uma visão polarizada a 

respeito da língua, sendo a escrita possivelmente o único in-
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teresse, em termos de ensino. A oralidade, na melhor hipó-

tese, figurava como uma reprodução em voz alta do texto es-

crito – distante de toda a naturalidade típica das interações 

orais. Azeredo (2007) apresenta, no livro Ensino do portu-

guês: fundamentos, percursos, objetos, um belo apanhado da 

evolução dos livros didáticos no Brasil, passeando pelos ob-

jetivos que, ao longo da história, se sucederam e orientaram 

o fazer pedagógico dos professores de português. Levar o 

aluno a ler e escrever correta e formalmente foi, por muito 

tempo, o objetivo exclusivo do ensino da língua. Habilidades 

ligadas à percepção de nuances de significação e ao uso da 

língua em situações concretas da vida comum, em modali-

dade escrita informal ou na fala, simplesmente não eram 

contempladas. Ortografia, sintaxe de concordância, leitura 

fluente, prosódia – esses eram pontos de constante investi-

mento do ensino. Importava normatizar. Isso, claro, se coa-

dunava com a manutenção de forças sociais conservadoras e 

elitizantes: ‘’É essa a visão de uma gramática que garante a 

manutenção dos mais favorecidos, que garante as práticas 

conservadoras, que protege a língua dos riscos da ação sub-

versiva de alguns falantes’’ (ANTUNES, 2014, p. 26). 
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Levou tempo para que o texto fosse incorporado 

como instância de atenção dos professores. Foram necessá-

rias transformações sociais, para que as variedades linguís-

ticas fossem incorporadas aos materiais didáticos, bem 

como foi demorado o processo de inclusão de gêneros textu-

ais não canônicos no ensino – só no final do século XX alguns 

desses procedimentos foram adotados, alguns só chegaram 

mesmo a ganhar expressão no século atual. 

Até os anos 30, nos Estados Unidos, abordagens dia-

gramáticas eram praticadas, recortando-se orações de qual-

quer contexto, analisando-se sua estrutura a fundo, esque-

maticamente, sem levar em conta a situação discursiva em 

que tal enunciado se inscrevesse (CLEARY, 2014). Esse pro-

cedimento não está mais em uso, segundo a autora. No Bra-

sil, o cenário não era muito diferente, sendo comum, na ver-

dade, encontrar procedimentos cirúrgicos e mecânicos no 

trato da gramática ainda nos anos 70. Essa abordagem sem-

pre foi realizada por meio de metodologia dedutiva – expõe-

se o conceito, exemplifica-se, exercita-se em função das es-

truturas modelares exemplificadas; tudo recortado de con-

texto ou, na melhor hipótese, usando-se o texto como mero 

pretexto para ensejar o trabalho gramatical. Concretamente: 
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para estudar vozes verbais, por exemplo, seria escolhido um 

texto que trouxesse exemplos ou cujas orações fossem trans-

formadas, de modo a ilustrar o conceito em foco. O texto era 

fonte de exemplos, meramente ilustrativo. Não se discuti-

riam os efeitos obtidos pelo autor ao optar pela construção 

passiva, não seria analisado o apagamento da figura do 

agente na construção passiva sintética nem o efeito discur-

sivo decorrente dessa construção. 

Docentes mais ousados buscavam no método indu-

tivo uma alternativa para a configuração tradicional das au-

las de português, partindo da observação de casos concretos 

e estimulando os alunos a perceberem criticamente as rela-

ções entre as estruturas da frase, num percurso de inspira-

ção construtivista, mas que, ao cabo, frequentemente recaía 

na formalização estanque e raramente conectava os proce-

dimentos da produção do texto com a situação discursiva. 

A ruptura só viria com a inversão do ponto de partida 

– o texto passando a ser a unidade e tudo o mais estando a 

serviço dele. Como já afirmamos, 

[...] um texto deve ser, na verdade, mais 
do que um cotexto para a cena pedagó-
gica; ele deve constituir um contexto, 
um conjunto de referências vivenciais 
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e culturais, capazes de facultar ao indi-
víduo aprendiz material para a formu-
lação de analogias e, como resultado, a 
construção de um aprendizado efetivo, 
histórico (ARAUJO, 2016, p.177). 

 

Tal abordagem ainda não está plenamente estabele-

cida na realidade educacional brasileira – persiste o desafio 

Essa, parece-nos, é a barreira a ser ata-
cada e superada pelo ensino de língua: 
quebrar a tradição de ter o texto ape-
nas como pretexto para comentários e 
movimentação de conteúdos gramati-
cais; trabalhar as escolhas linguísticas 
dos autores dos textos como parte es-
sencial do que têm a dizer e revelado-
ras das intencionalidades movimenta-
das no e pelo texto. (ARAUJO; COELHO; 
SILVA, 2018, p.18-19) 

 

Por fim, a incorporação de estratégias lúdicas e inte-

rativas tem sido uma possibilidade a mais no ensino, favore-

cida na atualidade por interfaces tecnológicas, capazes de 

vencer distâncias e trazer para o aluno todo um conjunto de 

possibilidades pedagógicas que o professor mais afeito à tec-

nologia poderá manejar. A Plataforma Moodle, por exemplo, 

usada como Ambiente Virtual de Aprendizagem, disponibi-

liza recursos para a montagem de questionários no formato 
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‘quiz’, caça-palavras, nuvens de palavras, enquetes em 

tempo real - estratégias que podem ser agregadas à aula, pri-

orizando a interatividade com o aluno. De todo modo, esses 

elementos não terão maior importância, se não estiverem in-

seridos em projeto claro de ensino e se não contarem, tam-

bém, com a prontidão pessoal e a inclusão digital do aluno. 

Não havendo isso¸ os recursos usados terão efeito pirotéc-

nico, sem nenhuma profundidade. 

Essas diferentes experiências, mesmo as mais anti-

gas, residem como referências no imaginário dos docentes, 

ainda que sejam recém-formados. Nas apostilas que hoje ca-

racterizam o ensino de massas no Brasil, produzidas e distri-

buídas por poucos e grandes grupos editoriais, com alta qua-

lidade gráfica e estética, o que encontramos, em grande 

parte, são apresentações dedutivas, em tudo semelhantes às 

que descrevemos acima, apenas em embalagem nova. Do-

centes nem sempre egressos de ensinos superiores críticos 

e consistentes são levados a uma função que extrapola em 

muito pouco a repetição, engessados em aulas moduladas 

que devem ser obrigatoriamente conduzidas dentro do cro-

nograma pré-estabelecido, da forma como se apresentam na 

apostila – não resta muito espaço para a criatividade ou para 
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a inovação. Na verdade, o autoconceito do docente fica pre-

judicado ao ponto de ele não confiar na própria capacidade 

de elaborar aulas autorais. Há núcleos de resistência, no en-

tanto, e eles podem se tornar repositórios de um perfil do-

cente autônomo, criativo, autoral e, sobretudo, comprome-

tido com o impacto do seu ensino sobre o outro. 

 

O afeto no ensino 

Eu gostaria de partir dessas reflexões e tecê-las com 

outras, que envolvem a realidade mais próxima e mais re-

cente. Quando se tem em mente a relação mais comumente 

observada entre o estudante e os conteúdos a ele apresenta-

dos na escola, não é raro observar-se um certo distancia-

mento afetivo por parte do aluno. Mesmo em relação às aulas 

que são vistas como interessantes, divertidas, tal vinculação 

se dá sobretudo pela qualidade da mediação do professor, 

não exatamente pela identificação entre aluno e conteúdo, 

sobretudo se considerarmos os jovens adolescentes. Assim é 

que o prazer, propriamente dito, é preciosidade no dia a dia 

escolar – no entanto, isso não significa que ele não ocorra. Há 

momentos de prazer, de fato, mas é curioso notar que a 

maior parte deles se origina de interações em que o uso da 
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língua se dá de modo criativo ou lúdico, seja esse uso a pro-

dução que o aluno faz, seja o texto criativo ou artístico que a 

ele é apresentado. As tradicionais aulas baseadas em meta-

linguagem da gramática são usualmente tidas como enfado-

nhas. 

O que isso sinaliza? Certamente não aponta uma oje-

riza do falante pela sua língua, mas a sua resistência a aulas 

e a conteúdos cuja aplicabilidade não seja clara ou cujo ma-

terial não acione nele, instantaneamente, diversão ou novi-

dade. É claro que a função do ensino da língua está para 

muito além do entretenimento, definitivamente, mas há res-

postas de envolvimento do aluno com as atividades propos-

tas que são totalmente desejáveis e que cooperam para uma 

construção efetiva do sujeito falante, no sentido político, in-

clusive. A relação entre o sentido político do ensino da língua 

e o prazer que se encontra no caminho da aprendizagem é 

mencionada pela pesquisadora portuguesa Isabel Margarida 

Duarte: 

A questão central que se coloca ao En-
sino da Língua Portuguesa, em Portu-
gal, é a da educação linguística básica 
que passe pelo domínio do português 
padrão e pela aquisição de competên-
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cias sólidas de produção (escrever e fa-
lar) e de recepção da língua (ouvir e 
ler), bem 17 como pela aquisição de co-
nhecimentos de âmbito gramatical e 
até enciclopédico, por parte de todas 
as crianças e adolescentes portugue-
ses. Mas dotá-los dessas necessárias 
competências só ganha sentido polí-
tico se os cidadãos aprenderem simul-
taneamente a gostar da língua e dos 
textos que com ela se produzem, so-
bretudo dos melhores textos. A língua 
constitui-nos como sujeitos individu-
ais, mas também enquanto sujeitos co-
letivos. (2008, p.16) 

 

 

Essa não é uma demanda exclusivamente portuguesa, 

é também uma busca brasileira, anunciada, inclusive, pelo 

texto da BNCC, que prevê o trabalho com as competências de 

leitura e produção textual, de manejo linguístico e de ser no 

mundo: 

COMPETÊNCIAS GERAIS NA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA 
 
[...] 
4. Utilizar diferentes linguagens – ver-
bal (oral ou visual-motora, como Li-
bras, e escrita), corporal, visual, sonora 
e digital –, bem como conhecimentos 
das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e 
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sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao enten-
dimento mútuo. [...] 
 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a re-
solução de conflitos e a cooperação, fa-
zendo-se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e aos direitos huma-
nos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, cul-
turas e potencialidades, sem precon-
ceitos de qualquer natureza. (BRA-
SIL,2017, p. 9-10) 

 

Então, se o sentido político de desenvolver competên-

cias de leitura, escrita e interpretação só se estabelece por 

meio do prazer; se a construção de uma atitude cidadã de-

pende, em boa parte, da relação que o falante possa desen-

volver com os textos que lhe são apresentados e, subsequen-

temente, da desenvoltura desse mesmo falante para a pro-

dução de textos os mais variados, capazes de levar sua men-

sagem eficazmente; e, por fim, se o domínio que o faltante 

tem da sua língua define essa desenvoltura, então há que se 

descobrir o caminho para uma relação afetuosa e feliz com o 

ensino da língua. 

 Em artigo publicado na revista The Atlantic, a pesqui-

sadora americana Michelle Cleary (2014) discute as formas 
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de ensinar gramática e aponta erros comuns. Segundo ela, 

com base numa experiência desenvolvida com grupos de 

alunos submetidos a diferentes abordagens de ensino gra-

matical, foi verificado que os resultados não variavam tanto 

no que diz respeito ao aprendizado linguístico em si, mas no-

tava-se o desenvolvimento de antipatia pela língua nos gru-

pos que tinham sido submetidos ou a um ensino diagramá-

tico, com base exclusiva em regras, ou mesmo a uma aborda-

gem alternativa do ensino gramatical. O grupo em que a an-

tipatia não se desenvolveu foi o que não tinha recebido qual-

quer lição gramatical típica (regras, exercícios de estrutura, 

etc.), apenas foi trabalhado em termos de leitura e escrita, 

recebendo esclarecimento gramatical em conexão com as 

suas necessidades de expressão, mas sempre na estrita me-

dida demandada pela situação concreta. Segundo a pesqui-

sadora, não se trata de dizer que ensinar gramática seja inú-

til, mas ela afirma que os resultados de maior simpatia dos 

alunos pela língua resultam do relaxamento por eles desen-

volvido quanto à necessidade de acertar, de não errar. Uma 

vez tranquilos e despreocupados, os alunos voltavam sua 

atenção para o que desejavam expressar e como queriam 
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fazê-lo, tornando-se, inclusive, mais abertos a receber infor-

mações de cunho gramatical, desde que associadas ao que 

estavam fazendo naquele momento. 

A inseparabilidade entre língua e literatura é defen-

dida por Irene Fonseca (2002) e por Duarte (2008) como 

uma condição perfeita para que o ensino se dê, congregando 

recursos linguísticos e efeitos artísticos, num posiciona-

mento compatível com o de Cleary (2014). Emerge das pro-

postas dessas autoras que o texto real, concreto, muitas ve-

zes encontrado na vida cotidiana, oferece contexto e motiva-

ção para que o aluno se interesse por manejar melhor sua 

língua, seja para decodificar plenamente os textos, seja para 

produzir textos de maior impacto e expressividade, vindo a 

solicitar suporte para lidar com a estrutura dos enunciados 

– em outros termos, as dificuldades que o aluno encontra na 

produção do texto funcionariam como motivadores para que 

ele buscasse conhecimento, concretizando a aprendizagem 

por meio da escrita (e que nós poderíamos ampliar para a 

fala também, dependendo da atividade proposta). Desde os 

anos 70, no Brasil, uma variedade maior de gêneros textuais 

foi sendo incorporada ao ensino do português, ao lado dos 

gêneros canônicos romance, conto, crônica, poema; foram 
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ganhando espaço as anteriormente proscritas histórias em 

quadrinhos, as charges, as letras de música, até chegar-se à 

publicidade, aos textos objetivos cotidianos, e, finalmente, 

aos chamados memes. Também a oralidade ganhou espaço e 

atualmente começa a angariar adeptos de podcasts, grava-

ções em áudio apenas, sobre os mais diversos assuntos, es-

colares ou não. 

Esse cenário mostra que o ensino de português foi-se 

modernizando, ao longo do tempo, e incorporando outras 

linguagens, passando a exigir do aluno, seja da idade que for, 

um multiletramento, para dar conta de ler o universo de se-

mioses a ele apresentado. Cada recurso enseja possibilida-

des de aprendizado peculiares e se conecta com os saberes 

construídos, em construção ou por construir. Ao se partir de 

gêneros textuais próximos da realidade dos alunos, alcança-

se uma conexão – o envolvimento afetivo entre falante, texto, 

situação. 

Entre ensino e afeto, qual o papel do professor? 

Apresentando seu pensamento na Palestra Magna de 

um congresso sobre inteligência de vida, Edgar Morin 

(2019) afirma que o afeto é fator fundamental para que se dê 
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a aprendizagem, como elemento complementar ao puro ra-

ciocínio. O filósofo alerta para as perversões de se fazer da 

razão a única abordagem, uma vez que o ser humano não é 

só razão, é também emoção. Em contrapartida, alerta tam-

bém para o perigo das manipulações pelo afeto e preconiza 

o equilíbrio entre razão e afetividade. Ora, Joaquim Fonseca, 

nos idos de 90, já sinalizava essa relação e estabelecia uma 

meta a ser adotada pelo ensino de línguas, tendo em vista a 

construção global do sujeito: 

Ensinar a língua será, pois, necessaria-
mente, proporcionar aos alunos que 
construam com consciência o seu 
mundo interior e o mundo em que se 
movimentam – e será […], proporcio-
nar-lhes a construção criativa e a frui-
ção da «forma de vida» que na língua 
se compreende e que por ela, na multi-
plicidade dos seus usos, se torna mani-
festa e continuadamente se renova. 
(Fonseca, 1992, p.247) 

 

Essa fala demonstra todo o poder de que se investe a 

atividade de ensino de uma língua. Já dissemos, em outra 

oportunidade, que atuar dessa forma não exclui, de modo al-

gum, o trabalho gramatical, afinal espera-se que o aluno saia 
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da série em que está com bagagem mais ampla do que a tra-

zida inicialmente. O papel do professor de língua é exata-

mente o de favorecer a especialização do uso linguístico e 

dar espaço para a curiosidade do aluno acerca dos mecanis-

mos linguísticos de que ele se vale ou que são manejados nos 

textos com que ele interage, considerando, claro, a medida 

ideal conforme os objetivos de cada série ou faixa etária e as 

necessidades de cada indivíduo. 

Levando em conta tais ideias, podemos nos indagar – 

como o docente pode construir sua capacidade de atuação 

efetiva no processo de ensino/aprendizagem da língua e ar-

ticulá-la com o processo de formação do sujeito discente? 

Apresento três metas para nosso estudo e nossa reflexão. 

Não são respostas acabadas, mas índices de caminhos possí-

veis, de objetivos a perseguir na sala de aula real: 

• Interatividade na apresentação do conteúdo 

gramatical – é fundamental que o professor 

consiga ampliar a participação do aluno na 

etapa de apresentação do conteúdo gramati-

cal. Isso pode ser feito com a utilização de uma 

metodologia indutiva, cuja aplicação deverá 

ser uma resposta a um estímulo anterior, que 
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virá na forma de um texto, discussão, ativi-

dade. Contextualizar é palavra de ordem, rom-

per o contrato de passividade discente, resul-

tado de séculos de enquadramento, adotando 

processos dialógicos. Dar voz ao aluno – mas 

atentando para o fato de que compete ao pro-

fessor dominar o conteúdo a ser trabalhado, 

para mediar as atividades e orientar o desen-

volvimento de raciocínios por parte dos alu-

nos. 

• Conexão com variadas formas de expressão – 

acolher expressões variadas, oriundas de con-

textos variados, remontando na situação esco-

lar o mosaico da vida, com suas peculiarida-

des, de forma mais inclusiva; favorecer o pen-

samento crítico a respeito de como a língua or-

ganiza, traduz e transforma o mundo. Ter o 

texto – aqui tomado em sentido lato - como 

base e a atividade discursiva como principal 

interesse. 

• Compromisso com a instrumentalização do 

aluno, buscando letrá-lo em grau máximo - 
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aproveitar o que a tecnologia tem a oferecer 

para enriquecer as ofertas de textos, códigos, 

linguagens de características distintas; favore-

cer a percepção do potencial que a língua para, 

por assim dizer, ser a costura dessas manifes-

tações. Acolher e incentivar ao máximo as pro-

duções autorais dos alunos, oferecendo-lhes 

substrato teórico na medida de suas necessi-

dades. Compreender que a gramática está em 

tudo que seja linguagem e que dialogue com a 

língua – não faz sentido isolá-la, não há, verda-

deiramente, como isolá-la na abordagem esco-

lar. 

Arremate 

É verdadeiramente mais fácil colocar as ideias em pa-

lavras do que transmutá-las em ações, no plano da realidade, 

no entanto essa utopia é o que tem movido o magistério e, 

em especial, os docentes de língua materna. A língua afeta. A 

língua representa. Não pode ser desafeto. Ensinar gramática 

é um ato político, porque instrumentaliza o ser. Ocupar es-

paços decisórios e autorais é um ato político. Professar-se 
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professor vai além de uma opção metodológica, requer com-

promisso e abertura. 

Dado esse caráter constitutivo da língua, o ensino do 

português se emprenha de um investimento no campo da 

construção do sujeito e de sua relação com o mundo. Ao en-

trar em contato com cada texto – literário ou não -, ao ter 

instigada sua curiosidade sobre a sintaxe específica de um 

enunciado menos comum, ao discutir os efeitos da morfolo-

gia peculiar de uma palavra nas interações sociais, o aluno 

vive situações que representam a possibilidade de obter 

uma chave a mais. O ensino da língua capacita-o a inserir-se 

no mundo e a interagir produtivamente com a sociedade. 

São acionamentos mentais, emocionais, identitários, sociais 

e políticos. 

De posse de uma quantidade de chaves, o indivíduo 

organiza melhor seu pensamento, percebe melhor e mais 

criticamente o que está à sua volta, vem a se expressar me-

lhor e pode produzir mais impactos. O professor? Maestro – 

conhece a fundo a partitura, propõe dinâmicas que condu-

zem à interpretação, congrega uma orquestra de variedades 

e de expressões, mas estimula cada indivíduo a se saber ca-

paz de executar a sua parte. É ele quem opera nesse sentido. 
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A PRODUÇÃO TEXTUAL NO ENSINO MÉDIO 

 
 

Claudia Moura da Rocha  
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Algumas considerações sobre o ensino de produção tex-

tual no ensino médio 

A produção textual no Ensino Médio está intima-

mente vinculada a uma etapa específica da vida escolar dos 

alunos: o exame vestibular. Durante os três anos daquele 

segmento do Ensino Básico, uma parcela considerável dos 

alunos se dedica com mais afinco aos estudos e almeja uma 

aprovação neste concurso. A entrada na universidade, em 

especial a pública, é o prêmio desejado por jovens de todas 

as regiões do país. Para tal, além do estudo de várias disci-

plinas, os estudantes passam a se preparar para conseguir 

uma boa nota na prova de redação, que influenciará bastante 

sua média final e, consequentemente, sua aprovação. 

Para compreender um pouco melhor o que represen-

tam os exames vestibulares, podemos partir da origem eti-
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mológica do termo vestibular, que nos permite fazer uma as-

sociação metafórica entre o vocábulo latino vestibŭlum, i, 

cujo significado é “pórtico, alpendre, entrada (...) espaço en-

tre a porta de entrada de uma casa e a rua” (HOUAISS; VIL-

LAR, 2001, p. 2853), e o exame de acesso aos cursos do En-

sino Superior, uma vez que sua aprovação é a porta de en-

trada, a condição essencial para o ingresso na vida acadê-

mica. 

Nova digressão de natureza etimológica pode escla-

recer a razão de tanto empenho por parte dos candidatos, 

que se matriculam em cursinhos e dedicam horas e mais ho-

ras aos estudos dos conteúdos cobrados nas avaliações (in-

cluindo-se a produção textual): candidato tem a mesma ori-

gem da palavra cândido (candĭdus, a, um), que significa 

“branco”, “alvo” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 595), ou seja, 

originalmente, os candidatos eram aqueles que deveriam se 

apresentar vestindo uma toga branca para exercer um cargo 

público, o que nos permite pensar que o candidato ao vesti-

bular (assim como a qualquer cargo público) é aquele que 

deveria se apresentar preparado, sem manchas ou máculas, 

para assumir uma tarefa ou exercer um cargo. É o que bus-

cam aqueles que se candidatam aos exames vestibulares, ao 
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prestarem o referido concurso: procuram estudar, prepa-

rando-se bem com vistas à aprovação. 

Antes de analisarmos como atualmente o ensino de 

produção textual no Ensino Médio está intimamente relaci-

onado aos exames vestibulares (incluindo-se o ENEM), faça-

mos uma volta ao passado, observando como esse ensino se 

dava anteriormente. 

 

1. Ensino de redação: um pouco de história 

Atualmente é mais do que natural a associação entre 

o ensino de produção textual e a concepção de gêneros tex-

tuais. No entanto, nem sempre foi assim. 

Ao analisarmos obras destinadas ao ensino de produ-

ção textual (mais conhecido como ensino de redação) das 

décadas de 1970, 1980 e 1990, percebemos o enfoque dado 

ao ensino de três tipos de redação escolar: narração, descri-

ção e exposição/dissertação, o que contemporaneamente 

chamaríamos de modos de organização do texto (AZEREDO, 

2018; OLIVEIRA, 2004) ou tipos textuais (MARCUSCHI, 

2007). É o que ocorre nas obras publicadas nas décadas de 
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1970, como as de TAVARES (1975); QUEIROZ (1978); MU-

NIZ SODRÉ e FERRARI (1977); PIMENTEL, SOUZA e MA-

CHADO (1978); de 1980, como as de MARTOS e MESQUITA 

(1988); ANDRÉ (1988); e de 1990, como a de INFANTE 

(1998). 

Oliveira (2004, p. 189) esclarece: “Voltando às cate-

gorias da tradição escolar (descrição, narração e ‘disserta-

ção’), o que se passa com elas é que se restringem aos modos 

de organização textual, tratados, no entanto, como gêne-

ros.”. Em outras palavras, o ensino de produção textual des-

sas décadas anteriores, mais conhecido como ensino de re-

dação, não abordava os gêneros textuais, mas os modos de 

organização do texto ou suas tipologias. Os livros de redação 

eram divididos em seções, cada uma destinada a um modo 

ou tipo textual. 

Nas obras publicadas a partir das décadas de 1990 e 

2000, é que se começam a identificar alguns indícios da dis-

tinção entre gênero textual e tipo textual. Agostinho Dias 

Carneiro (2001), por exemplo, se refere a “modos” (modos 

de organização discursiva) e “tipos textuais” (sua função, fi-

nalidade). No entanto, a obra ainda se estrutura no tripé: 

descrição/narração/dissertação (argumentação). 
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Há algum tempo, o ensino de redação já vinha so-

frendo críticas por parte de professores e pesquisadores. A 

redação havia se tornado alvo de críticas por seu artificia-

lismo: ela seria um gênero artificial, criado para uma situa-

ção não real do cotidiano e para um leitor também não real 

(o professor ou o corretor da redação). 

Oliveira nos dá um retrato desse artificialismo que só 

vinha a prejudicar os alunos: 

De modo geral, é só no ensino de reda-
ção comercial e oficial, presente às ve-
zes nos programas de alguns cursos 
médios profissionalizantes, que a tra-
dição escolar se preocupa com gêneros 
existentes fora da escola. Só então é 
que o aluno tem oportunidade de redi-
gir simulando situações reais de comu-
nicação. 
Com isso, redação escolar acaba-se tor-
nando um gênero, que só existe na es-
cola, e descrição, narração e ‘disserta-
ção’ acabam-se tornando subgêneros 
desse gênero. (...) 
Em situações reais de comunicação — 
oral ou escrita — as pessoas nunca pa-
decem de falta de ideias. Esse pro-
blema só existe na escola e em situa-
ções de concurso. Quem já ensinou re-
dação comercial e oficial deve ter ob-
servado que os alunos, nessas aulas, 
nunca reclamam de falta de ideias. 
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Nos últimos anos, felizmente, os vesti-
bulares vêm adotando a prática saudá-
vel de oferecer ao candidato um elenco 
de citações geralmente colhidas em ór-
gãos da mídia impressa, umas contrá-
rias e outras favoráveis a determinada 
assertiva polêmica, deixando a ele a ta-
refa de tomar posição. 
É claro que o mundo da escola, bem 
como o dos concursos, é um simulacro, 
e não há mal em que seja assim, mas 
quanto maior o grau de correlação com 
o real, ou seja, quanto mais o simulacro 
se aproxima da realidade, mais fácil se 
torna a tarefa do aluno (ou do candi-
dato). O objetivo não é a dificuldade 
pela dificuldade. (OLIVEIRA, 2004, p. 
189-190) 

 

Brito (1990, p. 19) também trata desse artificialismo, 

sem deixar de salientar duas questões: a redação passa de 

substantivo abstrato a concreto (o que denota a passagem 

de um processo a um resultado que será pontuado e possi-

velmente descartado depois de corrigido) e o fato de a reda-

ção não ser vista como um texto (que só seriam encontrados 

nos livros): 

E o que acontece com a redação na es-
cola? 
Em primeiro lugar, está o fato da reda-
ção não ser mais uma atividade real de 
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significação, mas “uma atividade lin-
guística artificial”. Na escola, a redação 
é um exercício cujo objetivo é treinar o 
aluno nas “técnicas da escritura”, que 
iriam desde o uso adequado das con-
venções da escrita (ortografia, concor-
dância, acentuação, pontuação, etc.) 
até a concatenação lógica do texto (co-
esão textual). Em outras palavras, o 
aluno não lê um texto pelo valor que 
ele possa ter, nem o redige como um 
ato interlocutivo de fato, mas apenas 
como treinamento. Do mesmo modo, o 
professor não “lê” o texto; ele avalia a 
produção do aluno em função de seus 
“erros” e “acertos”. 
Em segundo lugar, consequência di-
reta desta mudança, está a absolutiza-
ção do texto como coisa. Sem interlo-
cução e sem sujeitos, a redação passa 
de substantivo abstrato a substantivo 
concreto (fiz uma redação! Joguei fora 
a redação de ontem!). Seu único fim é a 
correção (e por isso mesmo pode ser 
jogada fora depois que o professor deu 
a nota). 
É interessante notar que a palavra 
texto ficou reservada nesta história 
para aquilo que se encontra nos livros: 
o aluno lê texto e faz redações! (BRITO, 
1990, p. 19) 

 

Com a publicação dos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais) do Ensino Fundamental, na década de 1990, os 
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gêneros textuais tornam-se centrais no ensino de Língua 

Portuguesa, em especial no de produção textual. 

O discurso, quando produzido, mani-
festa-se linguisticamente por meio de 
textos. O produto da atividade discur-
siva oral ou escrita que forma um todo 
significativo, qualquer que seja sua ex-
tensão, é o texto, uma sequência verbal 
constituída por um conjunto de rela-
ções que se estabelecem a partir da co-
esão e da coerência. Em outras pala-
vras, um texto só é um texto quando 
pode ser compreendido como unidade 
significativa global. Caso contrário, não 
passa de um amontoado aleatório de 
enunciados. 
A produção de discursos não acontece 
no vazio. Ao contrário, todo discurso se 
relaciona, de alguma forma, com os 
que já foram produzidos. Nesse sen-
tido, os textos, como resultantes da ati-
vidade discursiva, estão em constante 
e contínua relação uns com os outros, 
ainda que, em sua linearidade, isso não 
se explicite. A esta relação entre o texto 
produzido e os outros textos é que se 
tem chamado intertextualidade. 
Todo texto se organiza dentro de de-
terminado gênero em função das in-
tenções comunicativas, como parte das 
condições de produção dos discursos, 
as quais geram usos sociais que os de-
terminam. Os gêneros são, portanto, 
determinados historicamente, consti-
tuindo formas relativamente estáveis 
de enunciados, disponíveis na cultura. 
(PCN, 1998, p. 21) 
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É possível identificar, nos PCN do En-
sino Médio, a centralidade do texto, 
além da indicação de que o aluno deve 
ser considerado um produtor de tex-
tos: 
A unidade básica da linguagem verbal 
é o texto, compreendido como a fala e 
o discurso que se produz, e a função co-
municativa, o principal eixo de sua atu-
alização e a razão do ato linguístico. 
O aluno deve ser considerado como 
produtor de textos, aquele que pode 
ser entendido pelos textos que produz 
e que o constituem como ser humano. 
O texto só existe na sociedade e é pro-
duto de uma história social e cultural, 
único em cada contexto, porque marca 
o diálogo entre os interlocutores que o 
produzem e entre os outros textos que 
o compõem. O homem visto como um 
texto que constrói textos. (PCN, 2000, 
p. 18) 
 

O emprego da expressão “ensino de redação” começa 

a ser abandonado por “ensino de produção textual”, termo 

mais adequado às novas concepções linguísticas e educacio-

nais. Entretanto, as mudanças de nomenclatura não são re-

centes. Outrora, no lugar de redação, já se usou o termo com-

posição para se referir às produções textuais dos alunos. 

Em relação a essas mudanças de nomenclatura, o 

mais importante é verificar se elas realmente se constituem 
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em transformações efetivas na forma como se ensina a pro-

duzir textos (como considerar os gêneros o objeto de partida 

do ensino) ou se se limitam a uma mudança superficial, uma 

espécie de modismo. 

Avançando na linha do tempo, é preciso destacar a 

criação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) no final 

da década de 1990 (mais especificamente em 1998), com o 

propósito de avaliar os estudantes do Ensino Médio, pas-

sando, ao longo do tempo, a substituir os exames vestibula-

res tradicionais (acusados de serem conteudistas, além de 

provocarem estresse e pânico entre os alunos). 

É válido comentar que, com a adoção do ENEM, nem 

o estresse e o pânico desapareceram, muito menos a co-

brança de conteúdos (mesmo que a abordagem seja efetiva-

mente outra). Os cursinhos pré-vestibulares passaram a pre-

parar os alunos para a obtenção da aprovação no ENEM, per-

petuando o ciclo que anteriormente existia. 

A partir desse breve retrospecto, passemos agora a 

analisar avanços e atrasos no ensino de produção textual no 

Ensino Médio. 
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2. A produção de textos no ensino médio: avanços e atra-

sos 

O ensino de produção textual no Ensino Médio, em re-

lação ao verificado em décadas anteriores, apresenta pontos 

positivos e negativos, que correspondem a seus avanços e 

atrasos. Entre os pontos positivos, podemos indicar pelo me-

nos três: 1. a adoção do conceito de gênero textual e a cen-

tralidade dispensada a ele no processo de ensino de língua 

portuguesa; 2. a adoção do conceito de tipologia textual (ou 

modos de organização do discurso); 3. o papel de destaque 

alcançado pela produção de texto devido ao ENEM e a con-

cursos similares. Nota-se, a partir da popularização desse 

exame, uma grande preocupação dos candidatos em escre-

ver com adequação, mesmo que seja seguindo o modelo “re-

dação tipo ENEM”. 

A adoção e a centralidade do gênero textual são fruto 

da abordagem proposta pelos PCN, muito influenciados pe-

las contribuições da Linguística Textual. Não é que o texto 

não tivesse um lugar de destaque no ensino de língua, espe-

cificamente no de produção textual, nas décadas anteriores, 

mas é que, além de uma correção em relação ao que é gênero 

(os exemplos de textos com os quais efetivamente lidamos 
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em nosso cotidiano) e o que é tipo textual (os modos como 

esses textos são organizados), o texto passa a ser o ponto de 

partida e de chegada no ensino. A adoção do conceito de ti-

pologia textual complementa essa abordagem. 

A importância dada à nota da produção textual no 

ENEM e em exames similares alça a produção de texto a um 

lugar de destaque, mesmo que possam ser feitas críticas à 

forma como se ensina e/ou se avalia a produção nesses exa-

mes. O ensino de produção textual no Ensino Médio ganha 

visibilidade dentre tantas disciplinas a que o aluno deve se 

dedicar. 

Entre os pontos negativos, podemos identificar dois: 

quando o ENEM foi proposto, a intenção, pelo menos a prin-

cípio, era oferecer uma prova de âmbito nacional, que pu-

desse avaliar os alunos do país inteiro, fazendo-os refletir 

mais sobre o conhecimento, por seu caráter menos conteu-

dista. Houve essa mudança de enfoque, mas, na prática, a 

concorrência e o estresse continuaram os mesmos. Uma 

prova disso é que os cursinhos passaram a preparar os alu-

nos para serem aprovados no ENEM, gerando uma situação 

paradoxal. 
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Outro ponto negativo é que as competências e as ha-

bilidades exigidas pelo exame acabaram forjando uma espé-

cie de modelo de redação para o exame (“redação tipo 

ENEM”), ou seja, criou-se um modelo a ser seguido pelo can-

didato, uma espécie de “camisa de força” que acaba por to-

lher a criatividade dos alunos. Como exemplos desse mo-

delo, identificados, no ensino de produção textual, por meio 

de relatos de alunos, podemos citar a menção a um número 

predeterminado de linhas que um parágrafo pode ter; a 

constante citação de pensadores e filósofos para demonstrar 

erudição (o conhecimento sociocultural do candidato); e a 

obrigatoriedade de apresentar uma proposta de intervenção 

ao final do texto. Essas preocupações se fazem presentes não 

só em cursinhos pré-vestibulares, como também nas aulas 

regulares do Ensino Médio. 

 

3. Análise de dois concursos vestibulares: ENEM E UERJ 

Avaliar dois concursos vestibulares, um de abrangên-

cia nacional, como o ENEM, e outro de âmbito regional, como 

o da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), reali-

zado no estado do Rio de Janeiro, nos permite verificar, 

mesmo que, de forma superficial, como se encontra o atual 
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estágio do ensino de produção textual. Isso é possível porque 

a avaliação de produção textual, comumente denominada 

prova de redação, termina por ser um parâmetro do que se 

deve ensinar nas aulas de produção textual no Ensino Médio. 

Observemos o texto direcionado ao candidato do 

ENEM, pois dele podem-se extrair muitas informações sobre 

o viés adotado neste concurso: 

Caro participante, 
Você está se preparando para realizar 
o Enem 2018, constituído por quatro 
provas objetivas e uma prova de reda-
ção. 
A prova de redação exigirá de você a 
produção de um texto em prosa, do 
tipo dissertativo-argumentativo, sobre 
um tema de ordem social, científica, 
cultural ou política. Os aspectos a se-
rem avaliados relacionam-se às com-
petências que devem ter sido desen-
volvidas durante os anos de escolari-
dade. Nessa redação, você deverá de-
fender uma tese – uma opinião a res-
peito do tema proposto –, apoiada em 
argumentos consistentes, estrutura-
dos com coerência e coesão, formando 
uma unidade textual. Seu texto deverá 
ser redigido de acordo com a modali-
dade escrita formal da língua portu-
guesa. Você também deverá elaborar 
uma proposta de intervenção social 
para o problema apresentado no de-
senvolvimento do texto que respeite os 
direitos humanos. 
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http://download.inep.gov.br/educa-
cao_basica/enem/guia_partici-
pante/2018/manual_de_reda-
cao_do_enem_2018.pdf. Acesso em 
08/04/2019. 

 

Destacamos, nesse trecho, expressões que considera-

mos nos oferecem indícios de como a produção textual é en-

carada pelos elaboradores do exame e, consequentemente, 

como isso acaba interferindo no ensino de produção textual 

na escola, uma vez que as instituições de ensino e os cursi-

nhos procuram se adaptar às normas do ENEM. Vejamos que 

o exame denomina a avaliação de produção textual de prova 

de redação (identificamos duas ocorrências) e podemos de-

duzir que, para os elaboradores, redação é um gênero 

(“Nessa redação...”). Fica bastante evidente a menção à tipo-

logia textual: “(...) produção de um texto em prosa, do tipo 

dissertativo-argumentativo (...); “(...) defender uma tese — 

apoiada em argumentos consistentes (...)”. Nota-se também 

que o texto é entendido como uma unidade de sentido, que 

deve primar pela coesão e pela coerência, como os estudos 

de Linguística Textual postulam: “(...) estruturados com coe-

rência e coesão, formando uma unidade textual.”. A modali-
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dade de língua que se espera que os alunos utilizem é a es-

crita formal. O tema a ser desenvolvido é sempre de “ordem 

social, científica, cultural ou política”. Descobrir antecipada-

mente, ou pelo menos tentar se aproximar ao máximo possí-

vel do tema do Enem, acaba se constituindo uma espécie de 

desafio para muitos alunos e professores. Não são raras as 

vezes em que jornais entrevistam docentes para tentarem 

predizer os possíveis temas desse certame. Outra caracterís-

tica do exame é a necessidade de o aluno “elaborar uma pro-

posta de intervenção social para o problema apresentado no 

desenvolvimento do texto que respeite os direitos huma-

nos”. Com essa recomendação, esse item se torna uma parte 

obrigatória do texto que, se não for contemplada, poderá 

acarretar até a nota zero nesse quesito. 

Analisando sua matriz de referência, verificamos que 

a cobrança ao candidato está de acordo com o que essa pro-

põe, inclusive a elaboração de uma proposta de intervenção: 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA ENEM 
EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as 
áreas de conhecimento) 
I. Dominar linguagens (DL): dominar a 
norma culta da Língua Portuguesa e fa-
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zer uso das linguagens matemática, ar-
tística e científica e das línguas espa-
nhola e inglesa. 
II. Compreender fenômenos (CF): 
construir e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento para a compre-
ensão de fenômenos naturais, de pro-
cessos histórico-geográficos, da pro-
dução tecnológica e das manifestações 
artísticas. 
III. Enfrentar situações-problema (SP): 
selecionar, organizar, relacionar, inter-
pretar dados e informações represen-
tados de diferentes formas, para tomar 
decisões e enfrentar situações-pro-
blema. 
IV. Construir argumentação (CA): rela-
cionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos 
disponíveis em situações concretas, 
para construir argumentação consis-
tente. 
V. Elaborar propostas (EP): recorrer 
aos conhecimentos desenvolvidos na 
escola para elaboração de propostas 
de intervenção solidária na realidade, 
respeitando os valores humanos e con-
siderando a diversidade sociocultural. 
Disponível em: http://down-
load.inep.gov.br/down-
load/enem/matriz_referencia.pdf. 
Acesso em 08/04/2019. 

 

Observando-se a proposta de redação, apresentada 

após as instruções e os textos motivadores, verificamos que 

os elaboradores apelam para a expressão texto dissertativo-
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argumentativo para se referir ao texto que o candidato deve 

produzir. Essa expressão remete mais ao tipo textual do que 

ao gênero textual, como nas antigas abordagens de ensino de 

redação das décadas de 1970, 1980 e 1990. O aluno deverá 

produzir seu texto a partir dos textos motivadores e dos co-

nhecimentos construídos ao longo de sua formação. A moda-

lidade de língua exigida é a escrita formal. Nota-se, em outro 

trecho, a preocupação com a tipologia textual (“Selecione, 

organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 

e fatos para defesa de seu ponto de vista.”). 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
A partir da leitura dos textos motiva-
dores e com base nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumen-
tativo em modalidade escrita formal da 
língua portuguesa sobre o tema “Mani-
pulação do comportamento do usuário 
pelo controle de dados na internet”, 
apresentando proposta de intervenção 
que respeite os direitos humanos. Sele-
cione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos 
para defesa de seu ponto de vista. 
 Disponível em: http://down-
load.inep.gov.br/educacao_ba-
sica/enem/pro-
vas/2018/1DIA_01_AZUL_BAIXA.pdf. 
Acesso em 08/04/2019. 
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Passemos ao Exame Vestibular da UERJ. No trecho a 

seguir, também destacamos as expressões que acreditamos 

nos oferecerem indícios de como a produção textual é enca-

rada pelos elaboradores do exame e, consequentemente, 

como isso poderá interferir no ensino de produção textual 

no ambiente escolar. 

 

REDAÇÃO 
ORIENTAÇÃO GERAL 
No Vestibular Estadual 2019, o tema 
da Redação será uma questão polê-
mica levantada pelo romance O se-
minarista, de Rubem Fonseca. Nessa 
prova, o candidato deve redigir uma 
dissertação em linguagem formal, 
com o mínimo de 20 e o máximo de 30 
linhas, sabendo que não deve fazer 
nem um resumo, nem uma resenha 
do romance. O foco da redação é a 
discussão do problema apresen-
tado. 
A prova de Redação dá prioridade à 
capacidade de argumentação do 
candidato, entendendo-a como um 
importante requisito da vida acadê-
mica, quer pela articulação de infor-
mações e ideias, quer pelo exercício de 
recursos expositivos e persuasivos 
da linguagem. 
Na Redação, serão avaliados a habili-
dade de leitura e interpretação para a 
reconstrução de textos em diversos ní-
veis, o domínio do gênero “disserta-
ção”, a construção da argumentação, 



168 

 

e o emprego de formas e estruturas lin-
guísticas de acordo com a norma pa-
drão. 
Disponível em: https://www.vestibu-
lar.uerj.br/wp-content/uplo-
ads/2019/02/193_editais_009_Ma-
nual_2fase_2019_Anexo6.pdf. Acesso 
em: 08/04/2019. 

 

Assim como no ENEM, a avaliação de produção tex-

tual é denominada prova de Redação. O texto é também cha-

mado de Redação. Identificamos, como ocorre no ENEM, 

menção à tipologia textual: “(...) o candidato deve redigir 

uma dissertação em linguagem formal (...)”; “O foco da reda-

ção é a discussão do problema apresentado.”; “A prova de re-

dação dá prioridade à capacidade de argumentação do can-

didato (...), quer pela articulação de informações e de ideias, 

quer pelo exercício de recursos expositivos e persuasivos da 

linguagem.”; “(...) o domínio do gênero “dissertação”, a cons-

trução da argumentação (...)”. A modalidade de escrita exi-

gida é a formal: “(...) dissertação em linguagem formal (...)”; 

“(...) o emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo 

com a norma padrão”. Apesar de não haver referência a gê-

neros dissertativo-argumentativos específicos, a Orientação 

geral ao candidato menciona os gêneros que o aluno não 
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deve desenvolver, no caso, o resumo e a resenha. Diferente-

mente do ENEM, a prova de redação da UERJ propõe a leitura 

de um livro a partir do qual se estabelece um tema a ser dis-

cutido pelo candidato. No exame analisado, a questão polê-

mica é formulada a partir do romance O Seminarista, de Ru-

bem Fonseca. 

A seguir, temos a Proposta de Redação, em que há 

menção a uma redação argumentativo-dissertativa e à utili-

zação da norma-padrão da língua portuguesa. 

Proposta de Redação 
“O primeiro que matei foi o porteiro 
que quis impedir a minha entrada sa-
cando uma arma da cintura. Escondi o 
cara atrás do balcão, peguei o elevador. 
Bati no apartamento do Ziff e matei o 
cara que abriu a porta. Fui entrando 
pela casa e matando tudo o que se me-
xia na minha frente, acho até que matei 
um cachorro, um papagaio e um peixi-
nho dourado dentro de um aquário”. 
O romance O seminarista, de Rubem 
Fonseca, traz como protagonista um 
matador de aluguel contando em pri-
meira pessoa suas paixões, seus pro-
blemas e os assassinatos que cometeu. 
Depois de sua namorada ser morta por 
outro matador, ele procura vingança à 
sua maneira, como se vê no trecho 
acima. 
A partir da leitura do romance, é possí-
vel pensar sobre a seguinte questão: 
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é justificável cometer um crime para 
vingar outro crime? 
Escreva uma redação argumentativo-
dissertativa, em prosa, com 20 a 30 li-
nhas, discutindo essa questão. 
Utilize a norma-padrão da língua por-
tuguesa e atribua um título à sua reda-
ção, que deve ser escrita inteiramente 
com caneta e não deve ser assinada. 
Disponível em: https://www.vestibu-
lar.uerj.br/wp-content/uplo-
ads/2019/02/2019_ED_Redacao.pdf. 
Acesso em: 08/04/2019. 

 

O Padrão de Respostas apresentado menciona Reda-

ção (como um gênero) e também a tipologia textual disser-

tativo-argumentativa (“O texto do candidato pode sustentar 

posição contrária, favorável ou ponderada em relação ao 

problema. O fundamental é que estabeleça argumentação 

consistente, coerente e articulada.”), mas novamente res-

salta que o aluno não deve elaborar uma resenha ou resumo 

do livro. 

 

PADRÃO DE RESPOSTAS 
A proposta de Redação no Vestibular 
Estadual 2019 parte da leitura do ro-
mance “O Seminarista”, de Rubem Fon-
seca. Com base na proposta, o candi-
dato deverá discutir uma questão polê-
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mica levantada pelo romance. A pro-
posta lembra que o protagonista do ro-
mance é um matador de aluguel con-
tando em primeira pessoa suas pai-
xões, seus problemas e os assassinatos 
que cometeu. No desfecho do romance, 
depois de sua namorada ser morta por 
outro matador, ele procura vingança à 
sua maneira. 
A situação é problematizada pelo tema 
da Redação: “é justificável cometer um 
crime para vingar outro crime?”. A 
questão pode ser abordada por diver-
sos ângulos, por exemplo os ângulos li-
terário, jurídico, político, social e ético. 
O texto do candidato pode sustentar 
posição contrária, favorável ou ponde-
rada em relação ao problema. O funda-
mental é que estabeleça argumentação 
consistente, coerente e articulada. A 
Redação, como pede a proposta, deve 
se apresentar em registro formal, den-
tro do limite estabelecido de linhas. O 
tema da Redação não é o livro em si. 
Logo, recomenda-se não reduzir a Re-
dação a uma resenha ou a um resumo 
do livro, prara não fugir do tema. Dis-
ponível em: https://www.vestibu-
lar.uerj.br/wp-content/uplo-
ads/2019/02/2019_ED_PR_Reda-
cao.pdf. Acesso em: 08/04/2019. 

4. Algumas conclusões 

A partir da comparação das propostas de produção 

textual dos dois exames vestibulares, um de caráter nacio-
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nal, outro de âmbito regional, percebe-se que o termo reda-

ção continua a ser empregado como um gênero textual rela-

cionado ao universo escolar. Quanto à questão da artificiali-

dade, por mais que sejam elogiáveis as propostas serem re-

lacionadas a temáticas do cotidiano, estimulando a reflexão 

crítica do aluno sobre os temas propostos, inclusive solici-

tando proposta de intervenção (como é o caso do ENEM), 

ainda se identifica a solicitação de produção de um texto que 

se destina a ser lido pelo professor ou pelo corretor. Ainda 

se percebe nas propostas de redação desses exames (e con-

sequentemente no ensino preparatório para eles) o que Oli-

veira (2004, p. 189-190) identifica como um simulacro da re-

alidade. 

Como anteriormente dissemos, emprega-se o termo 

redação em ambos os processos seletivos; no ENEM, prio-

riza-se a tipologia textual em detrimento do gênero: “texto 

em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo”; “texto dis-

sertativo-argumentativo”; no exame da UERJ, há referência 

à dissertação seja como um gênero, seja como uma tipologia 

textual: “uma dissertação”; “domínio do gênero ‘disserta-

ção’”; “redação argumentativo-dissertativa”. 
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Quanto à modalidade de escrita solicitada em ambas 

as propostas, identificamos a valorização da variedade for-

mal da língua. 

O ENEM costuma propor um tema de ordem social, 

científica, cultural ou política, enquanto a universidade esta-

dual fluminense propõe uma questão polêmica a partir de 

um livro de literatura. Podemos afirmar que ambas as pro-

postas são positivas, porque permitem ao aluno refletir so-

bre temas relevantes do cotidiano. No entanto, o exame da 

UERJ apresenta um aspecto a seu favor: a proposta de se es-

timular o debate e a reflexão a partir de um livro de litera-

tura permite ao aluno ir preparando sua argumentação com 

antecedência, contando com mais subsídios do que os que se 

candidatam ao ENEM. 

Um aspecto que pode ser considerado um diferencial 

do ENEM é a elaboração da proposta de intervenção. Pode-

se dizer que essa solicitação é um aspecto positivo; no en-

tanto, um problema que pode vir a ocorrer são as propostas 

de intervenção “mirabolantes”, afastadas da realidade, que, 

muitas vezes, são formuladas apenas para garantir uma boa 

nota nesse quesito. 
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Com a divulgação dos manuais dos concursos e suas 

regras, surgem as “fórmulas” de como elaborar esses textos. 

Muitos cursinhos e materiais didáticos apresentam roteiros 

e “fórmulas”. É preciso esclarecer que eles podem ser um iní-

cio (por onde o aluno pode começar, quando não tem muita 

intimidade com a prática de produção escrita), um meio (na 

concepção de instrumento), mas não um fim em si mesmos. 

No entanto, nem sempre é isso que ocorre. 

Essa breve comparação não pretende esgotar o as-

sunto, apenas demonstrar alguns avanços ocorridos na área, 

assim como alguns aspectos que não se modificaram, a fim 

de subsidiar os pesquisadores e os professores no tocante ao 

ensino de produção textual. É de fundamental importância 

abordar o ensino de produção textual, uma vez que ele é es-

sencial não só na vida acadêmica, como também na vida so-

cial dos cidadãos brasileiros, garantindo-lhes a cidadania 

plena. 
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PRODUÇÃO TEXTUAL E ENSINO: DA ESCOLA À 
UNIVERSIDADE: 

INTERFACES DO ENSINO DA ESCRITA 

 

 Maria Teresa Tedesco Vilardo Abreu 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro/SELEPROT 

 

Introdução 

O processo de avaliação na escola básica e, por que 

não dizer, na educação, de forma geral, é, na visão ora defen-

dida, o ponto mais controverso de nossa área. Há muitos mi-

tos, há muitos caminhos a serem tomados. Em grande parte 

da literatura acerca de avaliação, a discussão está centrada, 

predominantemente, na avaliação da aprendizagem, ou seja, 

julgamento (aferição) voltado para o desempenho do aluno.  

Discordo dessa visão. 

A avaliação é parte permanente da vida humana, que 

se aplica a qualquer área profissional, a qualquer situação de 

formalidade ou de informalidade. Gadotti, no prefácio de 

DEMO (1999), afirma que “Refletir é também avaliar, e ava-
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liar é também planejar, estabelecer objetivos etc.” Por con-

seguinte, os critérios que condicionam os resultados da ava-

liação devem estar relacionados, de forma estreita, às finali-

dades e aos objetivos previamente estabelecidos para ava-

liar seja qual for a situação. Sabemos que a relação, na prá-

tica, não é estreita. 

Por isso, não se pode restringir a avaliação a um pro-

cessamento técnico.  Avaliação assume sempre uma face po-

lítica, tendo dois caminhos diferentes: (i) Podemos fazer um 

julgamento autoritário em que o professor (o avaliador), 

simplesmente, atribui um grau, uma nota. Trata-se do resul-

tado de um produto, cujas razões e justificativas relativas ao 

grau atribuído são desconhecidas do estudante (o avaliado). 

Esse não sabe as razões por que recebeu aquela avaliação. 

Neste caso, avaliação e julgamento implicam em poder; (ii) 

Avaliação se constitui em um processo de construção do co-

nhecimento em que o professor e o estudante estão em no-

vas buscas, desejam o aprimoramento dos seus conhecimen-

tos, por isso há um olhar qualitativo e o grau ou a nota são 

consequências dos processos de ensinar e de aprender, vi-

venciados por ambos, tendo como palco dessa mediação o 

texto produzido. 
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E’ na esteira dessa segunda visão que entendo a ava-

liação da produção escrita, a tão propalada redação, como 

instrumento de ensino. A produção de textos se constitui em 

peça fundamental quando se fala em ensino de língua portu-

guesa. É lugar comum na sociedade se falar sobre Redação 

do ENEM. Causa estresse nos estudantes desde o primeiro 

ano do ensino médio; enlouquece os estudantes do terceiro 

ano, juntamente com os docentes que, muitas vezes, exerci-

tam a adivinhação de um (do) tema (do ano). Sem falar dos 

cursinhos que se mobilizam para tanto(!!), assim como as fa-

mílias brasileiras cujos filhos vão prestar os exames de sele-

ção para as Universidades do país. 

Ouso afirmar que o real trabalho de produção textual 

na escola tem sido relegado a segundo plano, visto que as au-

las específicas da Língua Portuguesa restringem – se a uma 

abordagem da gramática tradicional; as aulas destinadas à 

redação ficam isoladas do estudo da gramática, do estudo do 

texto e funcionam como um treinamento para o fim do en-

sino médio. No ensino fundamental, talvez, tenha um espaço 

um pouco maior, mas vive à deriva porque, de fato, há muito 

trabalho para o ensino da escrita. 
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O cenário nos permite justificar o “à deriva do ensino 

fundamental”: o tema da avaliação e da produção textual não 

é destacado nos cursos de formação de professores. Muitos 

professores saem das universidades sem, de fato, saberem 

como trabalhar a “redação”. Sobrepõe-se a isso o fato de que 

a correção de redação carrega em si o peso de um trabalho 

extra, interminável e desgastante, muito pouco valorizado 

pelos estudantes. 

Pretende-se, por isso, dar ênfase, neste capítulo, a 

três questões concernentes à escrita e à avaliação no ensino 

básico: a) Quais os pressupostos para o desenvolvimento do 

trabalho de produção textual? b) Qual a relevância do pro-

cesso de correção da produção textual para a construção do 

conhecimento linguístico- discursivo? c) Que critérios de 

correção podem ser utilizados nas atividades pedagógicas 

para o ensino da escrita? 

 

Pressupostos para o ensinar e o aprender a escrever 

Na primeira seção, oscilei entre dois termos: redação 

e produção de texto. Para fins das ideias que pretendo de-

senvolver, podemos tomar de forma simbiótica: 
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Aprender a escrever = produzir textos 

Aprendizado da escrita = produção de textos 

 

Quadro 1: O sintagma Produção de textos 

 

A produção de textos nas salas de aula da educação 

básica deve vigorar ao longo dos doze anos de escolaridade. 

Trata-se de um trabalho muito amplo que envolve o desen-

volvimento de diferentes habilidades, considerando 

• o domínio do código linguístico; 

• o domínio do tema (do assunto); 

• o domínio do gênero e da tipologia textual. 

Estes elementos, entretanto, não são suficientes para 

o desenvolvimento do texto. O produtor do texto precisa ter 

consciência  

Para que está escrevendo? Neste caso, a res-

posta não vale ser: para cumprir a tarefa que 

o/ a professor/a solicitou; 

 O que (sobre o que) deseja dizer? Neste caso, 

implica no tema solicitado pelo professor, 
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mas o estudante tem de ter suas ideias, seu 

ponto de vista;    

Para quem vai dizer? A exemplo do primeiro, a 

resposta aqui não vale ser para o/a profes-

sor/ a; 

Como escrever? Esta última pergunta envolve 

para sua resposta os aspectos discursivos, 

necessários na produção de textos. 

 Ao se produzir um texto e pensar no “como escre-

ver”, o produtor do texto tem de ter em mente que 

 

a) precisa produzir seu texto, de forma coerente com seus 

objetivos de escrita; 

b) precisa produzir seu texto atento à sua coerência interna; 

c) precisa utilizar os mecanismos de coesão, ou seja, os re-

cursos de união entre as partes do texto para, de fato, dizer 

o que quer dizer. 

Ensinar os/ as estudantes a escrever requer que o/a 

professor/a tenha em mente que o primeiro passo é o incen-

tivo para o entendimento de como é importante desenvolver 

a capacidade de escrita. Aqueles têm de encontrar motivação 

para a escrita, o que, se sabe, não é uma tarefa fácil. 
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 Incentivar é uma das etapas para o ensino da escrita. 

Esse ensino, entretanto, requer métodos, etapas que são ini-

ciadas na ativação dos conhecimentos que os estudantes têm 

sobre um tema até a reescrita do texto produzido. Do ponto 

de vista metodológico, entendo que ensinar a escrever trans-

passa quatro estágios diferentes, coexistentes, que retroali-

mentam o ato de escrita. Defendo que, em todas as etapas/ 

estágios, coexiste um processo de avaliação qualitativa or-

questrado pelo docente, mas que não se restringe a ele. 

 Exponho a seguir os quatro estágios, apresentando 

esquemas em separado. 

Estágio I 

 

Ativação dos conhecimentos sobre o tema 

Leitura de diferentes textos 

 

 

 

   Discussão / Debate 

  

sobre o tema. 
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Estágio II 

Primeira Escrita do texto 

 

 

 

Organização das ideias iniciais / Escrita do texto 

 

 

 Estágio III 

 

Leitura crítica do texto 

 

 

Correção qualitativa feita pelo docente 

por colegas da sala, em pequenos grupos, me-

diados pelo autor do texto. 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Estágio IV 

 

 Reescrita do texto                         Reavaliação do texto 

 
 

Pelo estudante                                 Pelo Professor 
 

 
 
 

Figura 1: Elaborado pela autora 

 

O Estágio I diz respeito ao acionamento de diferentes 

conhecimentos, a fim de organizar as ideias, ampliá-las e re-

lacionar com o conhecimento que o estudante traz sobre um 

determinado tema. Cabe ao professor apresentar aos estu-

dantes diferentes textos, filmes, debates e visões sobre o as-

sunto em que o tema proposto está / estará inserido. Cabe, 

também, ao professor ensejar a oportunidade de os estudan-

tes selecionarem textos, notícias, histórias, opiniões para 

apresentarem aos colegas num círculo de debates  (em geral, 

em dois tempos de aula) cujo objetivo principal é que os es-

tudantes possam falar, dizer o que pensam, ouvir o que os 

outros pensam para ampliarem suas ideias e, sobretudo, sa-
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írem do senso comum vigente na sociedade ( e que eles car-

regam consigo). Considero esta etapa de fundamental im-

portância para o trabalho da escrita. Reúnem-se, neste está-

gio, as práticas de escuta, de oralidade e de leitura. 

Não há dúvida de que a escrita é um ato individual. 

Saímos, portanto, de uma atividade coletiva, social, para a 

atividade individual, no Estágio II, quando o produtor do 

texto, alimentado pela discussão realizada em sala de aula, 

pelas leituras feitas, ou seja, tendo ampliado sua visão sobre 

o assunto, pode organizar as ideias, considerando o enfoque 

que deseja imprimir ao tema sobre o qual deseja escrever. 

Claro que não é fácil colocar no papel as ideias. Entretanto, 

entendo que, neste estágio, o estudante produz sua primeira 

versão do texto escrito. 

Para fins dos objetivos desse capítulo, o Estágio III é 

o momento primordial deste processo de escrita. A concep-

ção master é uma avaliação qualitativa. O que isso quer di-

zer? A avaliação é parte de um processo de desenvolvimento 

de conhecimentos que vão sendo, progressivamente, cons-

truídos, ou seja, vamos, continuamente, desenvolvendo as 

habilidades de escrita, ao longo da escolaridade e ao longo 

da vida. Por isso, é muito importante que o interlocutor não 
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seja somente o docente, leitor privilegiado daqueles textos. 

A tarefa de mediação pode (e deve) ser realizada pelos cole-

gas, os estudantes que compõem aquela turma, que estão no 

mesmo processo de desenvolvimento, conhecem as discus-

sões realizadas sobre o assunto no debate. Esses colegas são 

leitores privilegiados também dos textos que circulam em 

sala de aula. 

Essa atividade será realizada imediatamente após o 

término da escrita individual. Em geral, em grupos de quatro 

estudantes, cada qual com seu texto, que será lido, comen-

tado pelos colegas, anotado. O autor de cada texto poderá 

justificar suas escolhas e suas ideias. É uma proposta mais 

localizada de um debate sobre os textos em grupos menores, 

também, acompanhada pelo docente, mas protagonizada pe-

los estudantes, aguçando o olhar crítico deles, avaliando, 

qualitativamente, os textos dos colegas, propiciando com 

que enxerguem o que está “por trás da construção do texto”, 

um querer dizer que nem sempre fica claro, mas que pode 

ser melhorado, rearrumado. Após essa etapa, esses textos 

são entregues ao docente que, também, fará seus comentá-

rios, por escrito; verificará incongruências nos demais co-

mentários e a necessidade de uma terceira reescrita para a 
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grande maioria dos estudantes. O conjunto de atividades re-

lativo às quatro etapas corresponde, aproximadamente, a 

quatro encontros de aula de cem minutos (100’). 

 

Processo de correção da produção textual para a cons-

trução do conhecimento linguístico- discursivo 

Para refletirmos sobre o processo de correção de per 

si e sua correlação com o desenvolvimento dos conhecimen-

tos necessários para a escrita, apresento uma produção tex-

tual realizada em sala de aula, no ano de 2015, de uma escola 

pública do Rio de Janeiro. 

A solicitação da atividade foi a produção escrita de 

um texto dissertativo- argumentativo sobre o tema “Miséria 

e Desperdício no Brasil”. O texto do estudante foi corrigido, 

tendo sido atribuída nota 6,0 (seis), num score de dez pon-

tos. Trata-se da primeira versão do texto, apresentado 

abaixo com as marcações que foram feitas pelo docente-ava-

liador quanto aos problemas relativos à norma culta. A se-

guir, são apresentados os comentários quanto aos aspectos 

textuais. 
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Uso do pronome 

relativo 

 Problemas de or-

tografia 

 

Falta o acento 

Colocar entre as-

pas 

 

 

 

 

Repetição de pala-

vras 

Da profecia à realidade 

Em meados do século passado, o es-

critor austríaco, Stefan Zureig mudou se para 

o Brasil devido à perseguição nazista. Im-

pressionado com potencial de desenvolvi-

mento da nação, o autor escreveu o livro 

“Brasil, o país do futuro”, um lema até hoje 

repetido. Entretanto, a situação nacional da 

miséria e do desperdício demonstra que a 

profecia otimista não saiu do papel, especial-

mente pela desigualdade social. 

Antes de tudo, é preciso perceber 

que há uma linha tênue entre a pobreza e a 

miséria, o qual os dois assuntos estão intima-

mente ligados. De acordo com pesquisas fei-

tas nos últimos anos, milhões de pessoas sa-

íram da pobreza absoluta. Este fato nos ajuda 

a analisar que há um descréscimo de pessoas 

na situação de miséria, mas não exclui um 

dos principais fatores da desigualdade social, 

o desperdício de comida pela burguesia. 

Sob essa lógica, a miséria e o desper-

dício podem ser atribuidos ao grande desa-

proveitamento de alimentos por aqueles que 

não passam fome – a classe “A”. Além disso, é 

possível perceber a grande parte da popula-
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ção com poco e a minoria com, muito, confir-

mando, assim, o grande paradoxo existente. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a falta de 

renda é o principal aspecto que leva as pes-

soas a miséria e a fome. Em um panorama 

como esse, parece difícil de imaginar solu-

ções definitivas, porém é fundamental agir 

para reduzir seus efeitos. 

Torna-se evidente, portanto que go-

verno junto com as ONG’S devem agir junta-

mente. O primeiro como financiamento de 

alimentos que serão produzidos e distribui-

dos aos mais necessitados pelo segundo 

agente. Assim, será possível reverter a triste 

constatação de Millôr Fernandes “Brasil país 

do futuro. Sempre.” 

Comentários textuais 

Faltam argumentos para defesa da tese. O texto é 

mais expositivo do que argumentativo. 

Introdução bem-feita, mas a ideia acaba por ficar 

perdida ao longo do texto. Embora se possa fa-

zer uma ligação entre o título, §1 e último pará-

grafo, esta relação não é desenvolvida, de fato, 

causando problemas de coerência. 
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A que lógica se refere o §3? Por que e o que “Torna-

se evidente”, no último §? 

Há um dado novo no último parágrafo que cai de 

paraquedas no texto, causando problemas de 

coerência. 

Último § confuso. Parece de efeito, mas se torna confuso e 

abrupto.  Qual a relação do período, assim(...) com os an-

teriores, neste §? 

 

Quadro 2- Acervo pessoal da autora 

 

O que podemos depreender da leitura é que este texto 

nos encanta, sobretudo por sua organização. Há poucos er-

ros referentes ao domínio do registro culto da língua, o que 

demonstra que seu produtor tem domínio da norma culta 

padrão; há uma divisão equilibrada de parágrafos; há pre-

sença do título e discussão do tema solicitado, elementos que 

podem levar o avaliador a mensurar o texto com uma nota 

alta. 

A despeito da correção da norma, entretanto, há au-

sência de um fio condutor que merece atenção, pois interfere 



192 

 

na coerência textual. Trata-se da citação do primeiro pará-

grafo e a nova informação do último parágrafo. O leitor pode 

fazer as inferências, inclusive com o título, mas as relações 

não estão conduzidas no texto. Não há um fio condutor desta 

relação nos parágrafos de desenvolvimento, o que parece 

tornar o texto “um sanduíche”. Cada parágrafo traz um ele-

mento de ligação com o parágrafo anterior, “Antes de tudo”, 

“Sob essa lógica”, “Torna-se evidente”. Esses elementos de li-

gação não cumprem a sua função coesiva interparágrafos 

porque não há uma relação semântica entre o elemento con-

juntivo selecionado e o que está sendo dito anteriormente. 

Portanto, é preciso reorganizar estes parágrafos, adequando 

as escolhas dos elementos ao que, realmente, está sendo 

dito. 

Por fim, é preciso registrar que os comentários “acen-

dem luzes” para o autor do texto, pois apontam o problema, 

questionam o uso, sem se preocupar com os termos técnicos. 

A partir das sinalizações e dos comentários, ou seja, da lei-

tura crítica do texto, o autor pode tomar decisões em relação 

às modificações que deseja imprimir ao texto na sua rees-

crita. 
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A avaliação qualitativa, em qualquer atividade didá-

tica, pode contribuir para o desenvolvimento do avaliando, 

servindo como instrumento de ensino, propiciando, a meu 

ver, a construção do conhecimento. Não vejo outra possibili-

dade metodológica para o ensino da escrita que não seja sus-

tentada por esses pilares: 

 

 

 

Figura 2 – Elaborada pela Autora 

 

 

Debate 

Escrita 

Correções 
reaizadas por 

diferentes 
interlocutores

Reescrita

Leituras
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Critérios de correção para o ensino da produção de tex-

tos na escolaridade básica 

Não pretendo, nesta última seção, apresentar grades 

de correção. Vejo como de fundamental importância a cons-

cientização dos professores quanto à necessidade de se ter 

claramente apresentados para si e (para os estudantes) os 

critérios utilizados para a avaliação da escrita. 

Para este capítulo, tomou -se por escrita a produção 

de textos, a redação. Sabe-se, no entanto, que a resposta de 

uma questão discursiva, também, é escrita. Por conseguinte, 

também, deve ter critérios concretos para a sua correção. 

Fundamentalmente, a presença de critérios respalda a atri-

buição de notas ao trabalho avaliado. Como consequência, 

reduz as dúvidas que o / a estudante possa vir a ter quanto 

à correção, porque não só indica os aspectos avaliados, mas 

aponta o valor, o peso de cada aspecto. Esse contexto meto-

dológico respalda-me a afirmar que a avaliação da escrita 

não é subjetiva, não é uma nota de arrepio, ao veio da emo-

ção. Não é e não pode ser! 
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Considerando o aspecto global desse conceito da es-

crita, relacionado às provas discursivas, e o aspecto especí-

fico, relativo à produção de textos (redação), proponho dois 

conjuntos de critérios: 

Conjunto 1: Critérios discursivos 

CRITÉRIOS EXPLICAÇÃO 

Tema, assunto, 

conteúdo 

Avaliação da especificidade, do teor 

da escrita – Sobre o que se escreve. 

Tipo textual e 

gênero textual 

 Como se sabe, todo texto está “enve-

lopado” em um tipo e um gênero: nar-

rativo, argumentativo, por exemplo, 

num gênero, um editorial, um conto, 

uma resposta discursiva. 

Coerência  Relação semântica interna ao texto e 

externa ao texto, correspondendo ao 

comando da questão ou tema solici-

tado da redação. 

Coesão  Ligação entre as partes do texto, para 

unir as partes, evitar ambiguidade, 

por exemplo. 

Quadro 3: Elementos discursivos para avaliação 
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Conjunto 2: Critérios Formais 

Além dos critérios do conjunto 1, indicados para todo 

o tipo de escrita, é importante dar valor, ou melhor, conside-

rar critérios formais, específicos da área da linguagem. En-

tende-se que são aplicáveis tão-somente pelo / a o/ profes-

sor/a de Língua Portuguesa.   

 

CRITÉRIOS EXPLICAÇÃO 

Domínio do registro 

Formal 

Adequação vocabular, pertinên-

cia da escolha lexical 

Domínio da Gramática 

culta padrão 

 Domínio da norma culta pa-

drão: ortografia, pontuação, re-

gência, concordância 

 

Quadro 4: Elementos normativos para avaliação 

 

Merece atenção a distribuição de pontos por cada as-

pecto. Em geral, pode cada aspecto valer 1.5 em um score de 

dez pontos ou 2,0 pontos, caso os aspectos do quadro 4 se-

jam unificados. De qualquer forma, em se tratando de escrita 

e reescrita, podem-se utilizar os mesmos critérios, compu-

tando-se uma escala de 0,0 a 0,4 e 0,0 a 0,6, respectivamente, 
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ou 0,0 a 0,5 para cada uma das respectivas atividades. Ca-

berá ao professor organizar a grade de correção, de acordo 

com os objetivos estipulados para o curso. 

 

Conclusão 

O trabalho de escrita na escola não pode ser reduzido 

à entrega do texto elaborado para que o professor o corrija, 

dê a nota e o entregue de volta ao aluno. Para que uma pes-

soa escreva bem, é preciso que vivencie experiências de es-

crita. Essas experiências passam pelo caráter individual, mas 

podem ter momentos de discussão. Aquele que escreve deve 

ser capaz de ler criticamente seu texto. Isto, também, precisa 

ser apr(e)endido. De acordo com Moraes, Tedesco e Moreira 

(2009) “Para aprender a escrever bem, é necessário exerci-

tar. Se o objetivo é escrever, é necessário escrever sempre, 

exercitar a escrita, como também a leitura. Escrita e leitura 

caminham sempre de mãos dadas.” 

O objetivo maior do trabalho de escrita é melhorar 

cada vez mais a capacidade de produção de textos diferentes, 

expandir a capacidade de autoria dos estudantes. Por isso, 

não se pode fazê-los sentirem que são incapazes, que não 
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conseguem aprender. O trabalho de desenvolvimento de ha-

bilidades de escrita é muito mais amplo do que ensinar a es-

crever redação. Só se faz redação na escola; escreve-se a vida 

inteira. 

     Por fim, como professores, temos de ter clareza de 

nossos objetivos pedagógicos, precisão sobre nossos crité-

rios e a certeza de que toda a atividade realizada em sala de 

aula deve ter como essência o ensinar. Somente dessa forma, 

conseguiremos a qualidade tão necessária para a formação 

básica de nossos meninos e meninas que veem (ou têm) no 

estudo, na escola, uma porta para uma vida mais justa e feliz.   

Sem dúvida, dominar leitura e escrita de textos é um pri-

meiro passo, importante, para uma sociedade mais justa.    
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