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Resumo: Este artigo objetiva descrever e analisar 04 (quatro) propostas de redação do 

vestibular da Universidade Federal do Amapá, realizadas nos anos de 2008, 2009, 2010 e 

2011, as quais tomaram como base de produção textual a perspectiva de Gêneros do 

Discurso (BAKHTIN, 1979). Como base teórica, este estudo apoiou-se nas discussões sobre 

gêneros textuais como uma alternativa para desestabilização de práticas de produção 

escrita vistas como “tradicionais” Rojo (2003, 2004, 2001 e 2000), das noções de letramento 

e letramentos múltiplos Soares (2006), Rojo (2009), e das diferenças entre tipologias 

textuais e gêneros textuais Beth Marcuschi (2007), Marcuschi (2008), Costa Val (2007). 

Para a metodologia, utilizou-se as contribuições da pesquisa de natureza descritivo-

interpretativa de cunho qualitativo. Os resultados finais indicam que para todas as provas 

apresentadas faz-se referência às condições de produção específica de cada gênero, 

definidas por objetivos, público alvo, ambiente de circulação, sendo que a antiga exigência 

de escrita dos gêneros textuais escolares por excelências perde força ante a solicitação de 

variados gêneros, destinados a públicos distintos e em situações comunicativas 

diferenciadas. Assim, as provas organizam-se a partir de um jogo discursivo/enunciativo, no 

qual primeiramente, o candidato deve assumir o papel social indicado nas instruções 

referentes aos gêneros propostos para serem produzidos, mas sem também esquecer o 

outro papel social desenvolvido por ele – o de candidato.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Produção textual. Redação. Vestibular. Gêneros Textuais.  
 

 

LES PROPOSITIONS  DE PRODUCTION ÉCRITE DANS LES EXAMENS DU VESTIBULAR DE 
L’UNIVERSITÈ FEDERALE DE L’AMAPA- UNIFAP: DE LA PRODUCTION ÉCRITE ENDOGENE 

/ SCOLAIRE AU GENRE TEXTUEL 

Résumé: Cet article a comme objectif de décrire et d'analyser quatre (04) productions 

écrites prises de l’examen du vestibular de l'Université Fédérale de l'Amapá au cours des 

années 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces textes ont pris comme production textuelle, la 

perspective de genres du discours (Bakhtin, 1953/4). Le  cadre théorique de cette étude 

s’est basé  su les discussions des genres textuels comme une alternative à la déstabilisation 

des pratiques de production écrite vues comme "traditionnelles" Rojo (2003, 2004, 2001 et 

2000), les notions d'alphabétisation et de multiples littératies Soares (2006 ), Rojo (2009), et 

les différences entre les typologies et les genres textuels Marcuschi Beth (2007), Marcuschi 

(2008), Costa Val (2007). Comme méthodologie, on a utilisé les apports de la recherche 

descriptive qualitative-interprétative. Les résultats définitifs indiquent que, pour toute preuve 
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présentée il y a la présence des conditions de production spécifiques de chaque genre, 

définie par des objectifs, public visé, ambience de circulation, puisque l’exigence antérieure 

d’écriture des genres textuels scolaires, par excellence, perd sa force face à la demande de 

différents genres textuels destinés à des différents publics et dans des situations de 

communication variées. De cette façon, les productions textuelles seront organisées à partir 

d'un jeu discursif / énonciatif, dont le candiat doit d’abord jouer le rôle social indiqué sur les 

instructions concernantes aux genres proposés dans le but d'être produit, sans oublier 

pourtant, l'autre rôle social, développé par lui qui est celui du candidat . 

MOTS-CLÉS: La production textuelle.Écriture. Vestibular. Genres textuels. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

Os gêneros tratados no quadro do ensino de redação e da composição têm 
diversas particularidades. Mesmo tendo sido originados da tradição retórica, 
ao mesmo tempo estão deformados, visto que a função que assumem em 
seu quadro de origem não está mais presente. Não servindo mais a uma 
causa jurídica ou política, tornam-se, assim, (...) puros produtos escolares 
para os quais não há verdadeiras referências textuais (...) (DOLZ e 
Schneuwly, [1996] 2004, p.57). 
 

2
 

 

As provas de redação que, atualmente, algumas universidades públicas estão 

aplicando estão redimensionando o foco de produção escrita, deixando de lado a 

perspectiva dos gêneros escolares por excelência - narração, descrição e 

dissertação - (ROJO & CORDEIRO, 2004) e passando então a cobrar a produção de 

gêneros textuais que estão presentes nas diversas práticas letramento(s) de uso da 

escrita.  

Os enunciados de abertura de algumas provas oferecem textos verbais, não 

verbais, iconográficos, dos quais o candidato deve abstrair o tema (ou a sua 

contextualização), já outras apresentam uma coletânea de excertos de textos que 

sevem como fonte de inspiração para a alimentação temática da redação proposta. 

                                                           
2
 Fonte: TERRA, Ernani & De NICOLA, José. Português de olho no mundo do trabalho: volume único. São Paulo: 

Scpione, 2004. 

 



AS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESCRITA NAS PROVAS DE REDAÇÃO DA UNIFAP:  
DA REDAÇÃO ENDÓGENA/ESCOLAR AO GÊNERO TEXTUAL 

 
Rosivaldo Gomes 

38 
Letras Escreve – Revista de Estudos Linguísticos                                Vol. 1 - Nº 1 - Janeiro a Junho de 2011 
e Literários do Curso de Letras-UNIFAP  
 

Os gêneros predominantes nos textos apresentados como coletâneas são de 

esferas diversificadas, porém privilegia-se a jornalística, publicitária e a literária3.  

Assim, considerando este novo direcionamento que está sendo dado às 

provas de redação, em alguns vestibulares, como por exemplo, os aplicados pela 

Universidade Federal do Amapá (carta do leitor, UNIFAP 20084, crônica jornalística, 

UNIFAP 2009 e artigo de opinião, UNIFAP 2010) é que durante algumas aulas de 

redação ministradas por mim, no curso pré-vestibular da UNIFAP e em oficinas de 

produção de textos durante a participação que tive no PIBID5, no ano de 2010, 

comecei a simular propostas iniciais de redação envolvendo gêneros textuais que 

estavam presentes no manual do candidato. 

Através dessas produções iniciais, pude observar que muitos alunos, a 

maioria ainda cursando o 2º e 3º ano do ensino médio, apresentavam em suas 

produções textuais a estrutura canônica da dissertação escolar, outros não 

terminavam os textos alegando que não sabiam como produzir o gênero solicitado.  

Essas constatações comprovam que grande parte das atividades de produção 

de texto presentes nas práticas de escrita na escola como esclarece Bonini (1998), 

continuam apresentado apenas a indicação para o aluno escrever um “texto” ou uma 

“redação”, sem mencionar uma tipologia, seja de base textual ou discursiva.  

Assim, este artigo objetiva descrever e analisar 04 (quatro) propostas de 

redação do vestibular da Universidade Federal do Amapá, realizados nos anos de 

2008, 2009, 2010 e 2011, as quais tomaram como base de produção textual a 

perspectiva de gêneros do discurso (BAKHTIN, 1979).  

Como base teórica, este estudo apoiou-se nas discussões sobre gêneros 

textuais como uma alternativa para desestabilização de práticas de produção escrita 

vistas como “tradicionais” Rojo (2003, 2004, 2001 e 2000), das noções de letramento 

e letramentos múltiplos Soares (2006), Rojo (2009), e das diferenças entre tipologias 

textuais e gêneros textuais Beth Marcuschi (2007) Marcuschi (2008), Costa Val 

                                                           
3
 Isso pode ser observado, por exemplo, nas coletâneas das provas de redação da UNIFAP. 

 
 
4
 No ano de 2008, no primeiro vestibular que a universidade deixa de cobrar o gênero dissertação, não fica claro 

no enunciado da proposta qual gênero deveria ser produzido, porém pelos exemplos apresentados nas 
coletâneas infere-se que o candidato deveria produzir uma carta do leitor.  
5
 O PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - foi criado com a finalidade de valorizar o 

magistério e apoiar estudantes de licenciatura das instituições federais e estaduais de educação superior. 
 



ARTIGO DE ESTUDOS DE LINGUAGEM  
 
 

39 
Letras Escreve – Revista de Estudos Linguísticos                                Vol. 1 - Nº 1 - Janeiro a Junho de 2011 
e Literários do Curso de Letras-UNIFAP  

(2007). O corpus de análise é composto por algumas passagens do manual do 

candidato e de enunciados de quatro provas de Redação do vestibular da UNIFAP. 

Para a metodologia, utilizou-se as contribuições da pesquisa de natureza descritivo-

interpretativa, de cunho qualitativo, (ANDRÉ, 1999) e (MOITA-LOPES, 1996).  

Os resultados finais da análise indicam que para todas as provas apresentada 

faz-se referência às condições de produção específicas, definidas por objetivos, 

público alvo, ambiente de circulação, ou seja, as orientações, competências e 

habilidades existentes no manual do candidato apresentam-se de forma bem 

explicita nas provas, mais ainda, a antiga exigência de escrita dos gêneros textuais 

escolares por excelências (ROJO & CORDEIRO, 2004) perdem força ante a 

solicitação de variados gêneros, destinados a públicos distintos, em situações 

comunicativas diferenciadas.  

Assim, em função dessas situações, as provas organizam-se a partir de um 

jogo discursivo/enunciativo, no qual primeiramente, o candidato deve assumir o 

papel social indicado nas instruções referentes aos gêneros propostos para serem 

produzidos, mas sem também esquecer o outro papel social desenvolvido por ele – 

o de candidato.  

 

2 DA SEDIMENTAÇÃO DE PRÁTICAS DE PRODUÇÃO ESCRITA À VIRADA 

DISCURSIVO-ENUNCIATIVA   

 

Na sua missão de ensinar os alunos a escrever, a ler, e a falar, a escola, 
forçadamente, sempre trabalhou com os gêneros textuais, pois toda forma 
de comunicação humana efetua-se por meio de um determinado gênero 
textual, em determinada esfera da comunicação (...) (DOLZ & 
SCHNEUWLY, [1996] 2004, p.57). 
 
 

 Pela epigrafe apresentada acima, observa-se como bem menciona Dolz & 

Schneuwly (2004) que a escola, mesmo sem se dar conta das diversas teorias que 

atualmente estão subjacentes ao texto, sempre desenvolveu “algumas” práticas de 

letramento(s) que envolvem os gêneros textuais. Rojo & Cordeiro (2004), na mesma 

direção que esses autores, nos mostram que noção do trabalho com texto, tomado 

como um objeto concreto sobre o qual se exerce um conjunto de domínios de 

aprendizagem, ou como objeto de ensino propriamente dito, já estava há muito 

tempo presente na sala de aula das escolas brasileiras. 
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Todavia, é a partir da década de 60, 70 e 80 que o texto começou a ser 

visto/trabalhado com o caráter de redação e posteriormente na década de 90 visto 

sobre a rubrica de produção textual. Porém como bem salientam as autoras, nas 

três últimas décadas do século XX, o texto passou a ser trabalhado na escola, mais 

precisamente por meio de três perspectivas: primeiramente como um material ou 

objeto empírico, depois como suporte para o desenvolvimento de estratégias e 

habilidades de leitura e redação e finalmente década de 90, devido a diversas 

pesquisas tanto a nível internacional, quanto nacional o texto passou a ser 

visto/trabalhado a partir de uma perspectiva discursiva/enunciava (ROJO & 

CORDEIRO, 2004, p.08-10). 

 No que concerne a primeira perspectiva, Rojo & Cordeiro (2004) explicam que 

o texto tomado com um objeto empírico, em sala de aula, servia para propiciar atos 

de leitura, produção e análise linguística, ou seja, a prática escolar valia-se de um 

ensino “criativo”, “que utilizava o texto de leitura como propiciador de hábitos de 

leitura, e o texto produzido como resultante de um ato criativo.   

De acordo com Bunzen (2006) o ensino da produção de texto continuou 

ainda, durante algum tempo, relegado ao segundo plano, já que o ensino da 

composição e da redação ligavam-se estritamente às disciplinas clássicas que foram 

deixando um vazio e sendo preenchidas pelo ensino gramatical e por atividades de 

leitura, ou seja, nessa época o texto era então tomado como “um objeto de uso e 

não de ensino” (ROJO & CORDEIRO, 2004 p.08).  

Quanto à segunda perspectiva, nessa o texto era tomado com suporte para o 

desenvolvimento de estratégias e habilidades de leitura e de redação, sendo 

predominante uma abordagem cognitiva e textual, que estabelecia a leitura do texto 

como a ocasião para propiciar o aprendizado de estratégias variadas.  

 Rojo & Cordeiro (2004) esclarecem ainda que tais estratégias, segundo essa 

perspectiva, ajudariam o aluno no momento da produção textual, já que serviam 

para que ele pudesse planejar, rever e fazer a editoração do que escreveu. Nesse 

sentido, ao texto ainda não se constitui como um objeto de estudo/ensino, e sim 

como um suporte para o desenvolvimento de estratégias necessárias ao seu 

processamento, como salientam as autoras.  
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  Ainda nessa perspectiva, algumas das propriedades dos textos passam a ser 

referenciadas na sala de aula, principalmente as estruturais, e é nesse contexto que 

os gêneros escolares por excelência “a narração, a descrição e a dissertação” 

(ROJO & CORDEIRO, 2004), se estabelecem como objeto de ensino nas práticas de 

letramento escolar.   

De acordo com as autoras é a partir das noções da linguística textual, 

sobretudo micro e macro estruturas, coesão e coerência textual, que se passa a 

ensinar a forma global dos textos em sala de aula. Porém essas propriedades 

estruturais oferecidas pela linguística do texto generalizavam todas as outras 

propriedades que fazem parte da constituição textual, o que implicava a 

preconização de classificações gerais, ou seja, de produções de textos partindo-se 

apenas das tipologias textuais, desconsiderando-se assim as condições de 

produção e de circulação de tais textos, bem como os aspectos: para quem, quando, 

sobre o que e com que objetivo se escreve determinado texto. 

Bagno (2002) igualmente as autoras citadas considera que a prática 

tradicional da redação escolar empobrece drasticamente os objetivos de ensino de 

língua na escola, já que despreza muitos elementos que contribuem para as 

condições de produção de texto escrito, priorizando produções textuais que só 

existem no espaço escolar.   

A última perspectiva, surgida a partir de uma virada discursivo-enunciativa, 

redefiniu o enfoque dado até então ao texto e a produção textual em sala de aula. 

Por esta nova perspectiva, produzir um texto é uma atividade bastante complexa 

que pressupõe do sujeito não apenas atenção às exigências, às necessidades e aos 

propósitos requeridos por seu contexto sócio-histórico e cultural, mas também como 

defendem Marcuschi (2008), Beth Marcuschi (2007), Rojo (2005/2009), Bunzen 

(2006/2009) e Barros-Mendes (2005/2008), capacidade de realizar diversas ações e 

projeções de natureza textual, discursiva e cognitiva, antes e no decorrer da 

elaboração textual. 

A perspectiva discursivo-enunciativa ganha destaque no Brasil, a partir de sua 

inserção nos documentos oficiais, na década de 90, mais precisamente nos PCN 

(1997/8), que estabeleceram o texto como unidade básica de ensino, dando 

importância considerável segundo Rojo & Cordeiro (2004, p.11), tanto as situações 
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de produção e de circulação dos textos, como também a significação que nelas é 

forjada.  

A partir do estabelecimento do texto como o centro dos objetos de ensino, a 

partir do qual todas as atividades devem ser estabelecidas, convoca-se a noção de 

gêneros textuais ou discursivos como instrumento melhor que o conceito de tipos 

textuais até então utilizado nas práticas de produção escrita em sala de aula. Assim, 

os PCN (1998) passaram a orientar que: 

 
Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero (...). Os vários 
gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente estáveis 
de enunciados, disponíveis na cultura, que são caracterizados por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Podemos 
ainda afirmar que a noção de gêneros refere-se a “famílias” de textos que 
compartilham algumas características comuns, embora heterogêneas, 
como: visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte 
comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo, existindo em 
número quase ilimitado Os gêneros são determinados historicamente. As 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros, os quais dão 
forma aos textos (...) 
 
 

Os PCN, baseados nas produções das teorias genebrinas, mais precisamente 

do grupo de pesquisa GRAFÉ, composto pelo professor Dr. Bernard Schneuwly6 e 

pelo professor Dr. Joaquim Dolz e outros pesquisadores que tomam por base de 

pesquisa a linha bakhtiniana, o sociointeracionismo de orientação vygostskana e o 

interacionismo sociodiscursivo de Bronckart, trouxeram para o ensino de Língua 

Portuguesa e para a produção de textos, dimensões textuais até então pouco 

trabalhadas nas práticas de  produção texto nas salas de aula brasileiras. 

Para Barros-Mendes, (2005, p.70) nessa perspectiva, “os gêneros 

textuais/discursivos incluem toda sorte de diálogos cotidianos bem como 

enunciações da vida pública, institucional, artística, científica e filosófica”, ou seja, a 

partir dessa perspectiva a escola deve trabalhar com gêneros textuais de diversas 

esferas sociais.   

Assim, pelo viés dessa perspectiva, como propõe Beth Marcuschi (2007) 

escrever textos passou a ser visto como uma habilidade que deve ser ensinada e 

                                                           
6
 Os dois professores fundaram o grupo de estudo com objetivo de realizar estudos sobre diferentes temas em 

didática do francês – língua materna, tais como transposição didática, as interações dentro em sala de aula e a 
construção dos objetos ensinados, como produção de textos orais e escritos. Atualmente, é perceptível que 
grande parte da produção tanto no campo da Linguística Aplicada, como didática das línguas, existente no Brasil, 
basearam-se nos  estudos francófonos e genebrinos.  
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precisa fazer sentido para o aluno, existindo assim um cuidado em explicitar, parcial 

ou amplamente, as condições de produção e de circulação do texto, propiciando 

ainda encaminhamentos pedagógicos com o objetivo de favorecer a construção da 

textualidade, para que o aluno possa utilizá-las em outra prática de letramento.  

 

3. Letramento(s), Gêneros textuais e produção textual  

 

 

Fonte
7 

 Como bem nos esclarece Kleiman (2006, p.25), “todas as nossas atividades, 

sejam elas realizadas em situações do mundo social ou em situações estritas, 

ocorrem através da linguagem, nas suas diferentes modalidades, ou seja, são as 

situações socais, com objetivos sociais e com os modos sociais de interação”, que 

determinam, em grande medida, os tipos de atividades que podem ser realizadas, 

que tipo de contextos podem ser construídos pelos participantes e as interações 

possíveis, o que implica considerar nesses contextos as diversas práticas de 

letramentos que estão subjacentes nessas atividades de interação.  

Para Barros-Mendes (2010, p.81), as diversas transformações sócio-

históricas têm imperado para que ocorram alterações nos objetos de 

ensino/aprendizagem e também nos modos de concebê-los/didatizá-los na esfera 

escolar, isso é fortemente perceptível no que diz respeito à noção de letramento 

presente atualmente em diversas publicações de pesquisadores, professores e 

documentos oficiais sobre o ensino de língua materna.  

O conceito de letramento existente hoje, não se restringe apenas às práticas 

de leitura e escrita, mas engloba as habilidades que tais práticas exigem dos 

                                                           
7
 Este texto foi publicado originalmente no site www.educar.files.wordpresse.com/2007/01/mafalda.jpj, e 

posteriormente usado em 2009 como epígrafe de abertura do capítulo: O insucesso escolar no Brasil XX: Um 

processo de exclusão social, no livro Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social (2009). ROJO, H. Roxane. 

São Paulo. Ed. Parábola. 

http://www.educar.files.wordpresse.com/2007/01/mafalda.jpj
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falantes/escritores nos diversos contextos sociais – sejam eles escolares ou não - e 

numa visão da língua como prática/uso, ou seja, letramento é compreendido, como 

propõe Soares (2006), como “estado ou condição de quem não só8 sabe ler e 

escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais de leitura e de escrita que 

circulam na sociedade em que vive, conjugando-as com as práticas sociais de 

interação oral (SOARES, p.47). 

 Valendo-se desse conceito de letramento e da noção de letramento 

autônomo e letramento ideológico de Street (1993), Rojo (2009) nos sugere que 

noção de letramento vai além da ideia de letramento no sentido singular. A autora 

defende a noção de múltiplos letramentos, letramentos multissemióticos, e outros 

que estão interligados/relacionados com produtos culturais letrados tanto da cultura 

escolar e da dominante, quanto das diferentes culturas locais e populares com as 

quais alunos e professores estão envolvidos (ROJO, 2009, p. 120)  

Esses letramentos segundo a autora serão determinados pelas necessidades 

do indivíduo, do contexto social e cultural em que este está inserido, pois as práticas 

de uso da linguagem escrita, oral, midiáticas, multissemióticas Rojo (2009) variam de 

acordo com as diversas esferas/agência de letramentos existentes. Assim, o termo 

letramento também contempla o aspecto sociocultural, que se compatibiliza com a 

noção de gêneros textuais/discursivos, uma vez que estes estão muito presentes na 

sociedade, de diversas formas e em diversos contextos.  

Em sentido mais amplo, a palavra letramento tem tido aceitação nos últimos 

anos nos meios acadêmicos. De acordo com Soares (2006, p. 15) “a primeira 

ocorrência do uso da palavra letramento está no livro de Mary Kato de 1986 (No 

mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística)”, posteriormente é a partir da 

publicação do livro de Ângela Kleiman: (Os significados do letramento: uma nova 

perspectiva sobre a prática social da escrita) que a palavra torna-se cada vez mais 

frequente no discurso escrito e falado de especialistas. Porém talvez a incorporação 

de seu uso ainda não seja tão intensa em uma esfera onde ela deveria ser mais 

debatida e pensada: a escola.   

Sendo assim, dentro da perspectiva do letramento(s), entende-se que a 

escola é uma agência social importante para a socialização de gêneros 

                                                           
8
 Ênfase nossa. 
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textuais/discursivos que estão associados às linguagens sociais e nos mais variados 

uso que os indivíduos fazem delas, ou seja, ela deve fazer um grande investimento 

no trabalho com gêneros secundários, em diálogo com os gêneros primários, tanto 

no sentido de leitura, quanto ao que diz respeito à produção textual destes na sala 

de aula.  

Ainda com relação à questão do letramento, Kleiman (1995) pontua que, 

sendo o letramento uma questão social, trata-se de um processo que propicia a 

inclusão de grupos sociais que tradicionalmente foram excluídos da dinâmica social. 

Nesse sentido, os sujeitos aprendem o que a escrita faz com eles, assim como o 

que podem fazer com a escrita; cabendo à escola trabalhar para que o 

conhecimento dos alunos dialogue com o conhecimento valorizado socialmente, 

sem que este se sobreponha àquele e para isso, elea precisa utilizar um conjunto de 

práticas sociais de produção e recepção de gêneros textuais/discursivos diversos 

ligados as diversas práticas de letramentos existentes hoje na sociedade.  

Assim, relacionar o conceito de letramento com gênero textuais/discursivos e 

a produção textual, permite-nos compreender que se faz urgente a revisão de 

algumas práticas escolares de trabalho com a produção escrita, pois como vimos na 

tira de abertura, a esfera escolar está deixando de lado algumas práticas de 

letramento(s) que devem ser sistematizadas e ensinadas. 

Nos próximos itens, mostraremos as práticas letradas requeridas pelo evento 

prova de redação o qual se configura na agência acadêmica. 

 

4 Metodologia  

 

Considerando o objetivo deste estudo, realizei uma pesquisa de natureza 

descritivo-interpretativa, de cunho qualitativo, a qual valoriza a interpretação, a 

descoberta e o processo de indução dos dados (ANDRÉ, 1999) E (MOITA-LOPES, 

1996). 

No que diz respeito a esse tipo de pesquisa Moita-Lopes (1996), esclarece 

que a pesquisa descritivo-interpretativa não se limita à mera descrição dos dados 

que, sem dúvida, é uma etapa importante, mas procura, sobretudo, entender tais 

dados, explicá-los, mostrar o que significam e como significam, ou seja, a 

metodologia utilizada nesse tipo de pesquisa é, assim, centrada em métodos e 
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procedimentos que visam interpretar os significados e as ações dos agentes 

envolvidos na investigação, numa perspectiva qualitativa. 

Ainda nesse contexto, também foi mobilizada a perspectiva dialógica 

(Bakhtiniana) de pesquisa relacionada às Ciências Humanas, pois compreendemos 

igualmente a Brait (2000) que o pesquisador “não deve se aproximar de seu objeto 

de pesquisa com tudo pronto e acabado e com todas as categorias 

preestabelecidas, mas sim manter uma atitude dialógica que permita extrair 

conceitos do corpus analisado” (Brait, 2000, p. 21).  

Assim, seguindo esses dois tipos de pesquisa, o corpus para ser analisado foi 

constituído por passagens do manual do candidato do processo seletivo e pelas 

quatro provas de redação aplicadas nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 pela 

Comissão de Processos Seletivos de Vestibular da UNIFAP. 

 

5 Análise e discussão dos resultados  

 

Como mencionado anteriormente, nossas análises iniciam-se a partir de 

alguns fragmentos do Manual do candidato, o qual oferece orientações gerais sobre 

os conteúdos e a prova de Língua Portuguesa, incluindo-se nessas noções sobre a 

prova de redação a ser desenvolvida pelo candidato.  

Desse modo, para este primeiro momento de nossas análises trazemos 

separadamente passagens do manual do candidato de 2008 e da prova aplicada 

nesse ano, nas próximas análises haverá recortes que fazem menção ao manual do 

candidato de 2009, 2010 e 2011, uma vez que esse documento apenas foi 

republicado a cada ano.  

Como se objetivava descrever e analisar as provas aplicadas nos anos de 

2008, 2009, 2010 e 2011, apresenta-se abaixo um recorte das orientações e das 

competências e habilidades9 presentes no manual do candidato. Vejamos 

primeiramente, no quadro abaixo, alguns recortes do Manual de (2008, p.26):  

 

 

 

                                                           
9
 Ao longo das análises e discussões serão apresentadas algumas orientações, competências e habilidades 

ligadas diretamente às propostas de produção escrita, presentes no manual do candidato. 
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(1- (EXCERTO): Orientações para 

produção textual 
(2 – EXCERTOS): Competências e habilidades 

esperadas 
 
(1) O texto a ser elaborado pelo candidato pode 
ser do tipo dissertativo, narrativo ou descritivo, 
dependendo da situação e/ou exigência do 
contexto, sendo considerados, em sua avaliação, 

os seguintes elementos: - Estabelecimento de 
correlação entre o modo de organização e o tipo 
de texto solicitado: relação com citações, 
exemplos e/ou coletânea de textos, caso sejam 
apresentados. (2) Uso adequado de elementos que 
assinalem a continuidade de sentido (pronomes, 
numerais, sinônimos, hiperônimos, etc.). (3) Usar 
adequadamente elementos que marcam a 
progressão de sentido.  (3) Utilizar registro de 
língua adequado ao tipo de escrita exigido. 
 

 
(1) Distinguir textos ou parágrafos 
predominantemente narrativos, de descritivos e de 
dissertativos. (2) Identificar natureza, finalidade e 
forma de diferentes gêneros textuais, (3) Identificar 

assunto, tema, tese e argumentos nos textos 
dissertativos, (4) Construir textos ou parágrafos 
dissertativos, (05) Identificar e elaborar enredo, 
personagem, tempo, espaço, foco narrativo, discurso 
direto, discurso indireto, discurso indireto-livre nos 
textos narrativos. (6) Construir textos ou 
parágrafos narrativos, (7) Identificar objetos, 
pessoas, lugares, ambientes e veiculá-los à 
riqueza de detalhes que caracterizam o texto 
descritivo. (08) Construir textos ou parágrafos 
descritivos. (9) Apreender os efeitos de sentido dos 
textos pelo uso de recursos da linguagem. 

CONTEÚDOS 
DIFERENTES TIPOS DE COMPOSIÇÃO: 

 
Narração; Descrição; Dissertação expositiva; 
Dissertação argumentativa; Dissertação 
expositivo-argumentativa 

DIFERENTES GÊNEROS TEXTUAIS: 

 
Monólogo; Diálogo; Diário; Carta; Ofício; Memorando; 
 Requerimento; Crônica; Poema; Conto; Fábula; 
Piada. 

Fonte: Manual do Candidato PS-UNIFAP/2008. 
 
 

Nestes dois primeiros fragmentos, algo que chama atenção é que, 

diferentemente de outros anos, o vestibular da UNIFAP (2008), atentando para o 

que é estabelecido pelos documentos oficiais como, por exemplo, PCN do Ensino 

Médio (2000), PCN+ (2006) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006), apresenta um manual ao candidato com conteúdos não mais isolados, mas  

sim organizados por eixos de “algumas competências e habilidades”, as quais o 

candidato deveria desenvolver, tanto para leitura, análise linguística, quanto para a 

produção textos. 

 Como bem defendem Rojo & Jurado (2006, p.38) “o que esses documentos 

oficiais propõem vai ao encontro da ideia de um currículo voltado para 

conhecimentos e competências de tipo geral”, ou seja, desses documentos é 

possível depreender considerações para elaboração/organização de um currículo de 

língua portuguesa cujo objetivo do trabalho pedagógico seria concentrar o ensino 

não mais nos conteúdos de tradição gramatical ou literária, e sim nos usos sociais 

da língua. 

As marcas feitas com grifos acima, no primeiro excerto, mostram que o 

manual refere-se explicitamente a produção escrita de gêneros textuais, porém 

esses gêneros como bem defendem Rojo & Cordeiro (2008), Bunzen (2006) e Beth 
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Marcuschi (2007) são gêneros textuais escolares por excelência (narração, 

descrição, exposição e dissertação), isto é, gêneros que circulam exclusivamente 

nas práticas de letramentos desenvolvidas na esfera escolar, sendo que fora dela 

não encontramos tipos textuais puros, e sim textos pertencentes a determinados 

gêneros, que se compõem de um ou mais tipos (COSTA VAL, 2007, p.20).  

Comparando-se os dois excertos é possível perceber que há certas 

convergências entre os enunciados quanto à produção textual pautada na noção 

desses gêneros genuinamente escolares, já que nas orientações indica-se que “o 

texto a ser elaborado pelo candidato pode ser do tipo dissertativo, narrativo ou 

descritivo”, e nas competências/habilidades isso é confirmado através das 

seguintes passagens: “(4) Construir textos ou parágrafos dissertativos, (6) 

Construir textos ou parágrafos narrativos e (08) Construir textos ou parágrafos 

descritivos. 

Por essas competências/habilidades, compreende-se que há uma tendência 

em se igualar a noção de tipos textuais/tipos de discurso (COSTA VAL, 2007) a de 

gêneros textuais, ou seja, leitura que se faz é a de que para o referido documento, 

tipo textual seria o mesmo que gênero textual, o que de certa forma é um equivoco, 

já que para Marcuschi (2008, p.), “a expressão” tipos de textos”, não designa um 

tipo, mas sim um gênero texto.  

Nesse ano, a proposta de produção textual, trazia como temática a questão 

da Força do pensamento, na qual o candidato deveria se posicionar 

argumentativamente sobre essa questão. Vejamos como são exploradas as 

competências e habilidades presentes no manual na prova:  

 

Proposta – Redação (PS -UNIFAP/2008) 

Utilizando os textos elencados acima para alimentação temática, elabore 
um texto de opinião, discorrendo argumentativamente

10
, a respeito da 

seguinte questão: Força do pensamento: fantasia ou realidade? . 

 

Nessa proposta pode-se inferir que há duas possibilidades de leitura: uma 

que caminha na direção da produção de um texto que deveria ser argumentativo 

(uma dissertação? gênero genuinamente escolar) o que é ratificado pelo que é 

proposto pelas orientações e competências e habilidades presentes no manual do 

                                                           
10

 Ênfase adicional nossa. 
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candidato - a produção de práticas letradas de produção escrita, exclusivas da 

esfera escolar.  

Para Beth Marcuschi (2007) a prática de produção textual pautada apenas na 

noção de tipologias textuais, como a observada acima, classifica-se como sendo 

uma “redação escolar endógena ou clássica”, uma vez que geralmente, essas 

propostas limitam-se à indicação do tema e/ou à explicitação dos gêneros textuais 

genuinamente escolares (história ou narração, descrição e dissertação) a ser 

desenvolvido, o que implica dizer que, não há qualquer indicação explícita das 

condições de produção.  

E outra leitura que caminha na direção da produção de uma carta do leitor, já 

que os textos de apoio para alimentação temática, apresentados eram: um recorte 

de uma reportagem publicada em abril de 2007, na Revisa Veja e em seguida duas 

cartas de leitores que foram publicadas no mesmo mês e ano e na mesma revista, 

falando a respeito da mesma temática tratada no recorte da reportagem, nas quais 

os autores posicionavam-se argumentativamente. 

A conclusão que se chega neste primeiro momento das análises é que, 

mesmo que de forma implícita, havia um encaminhamento para produção de um 

gênero textual, porém nossas análises mostram que faltava mais clareza no 

direcionamento/orientação para o candidato produzi-lo, já que o ele poderia produzir 

qualquer texto que apresentasse, predominantemente, a tipologia argumentativa, 

como por exemplo, um artigo de opinião, uma crônica argumentativa, um editorial ou 

até mesmo uma carta do leitor.  

O Manual do candidato do vestibular de 2009, 2010 e 2011, igualmente ao do 

ano de 2008, mantém a proposta do trabalho com competências e habilidades, 

todavia, tanto nas orientações, quanto nas competências e habilidades e nos 

conteúdos, há uma diferença em relação a outro manual, vejamos11:  

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Como mencionado no primeiro momento de nossas análises, essas orientações, competências e habilidades 
são repetidas nos manual do candidato de 2009, 2010 e 2011. 
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(2- (EXCERTO): Orientações para 
produção textual 

(2 – EXCERTOS): Competências e habilidades 
esperadas 

 
(...) nesses termos, os gêneros textuais que 
circulam em nossa sociedade serão os objetos 
de análise lingüística e de construção de 
sentidos trabalhados no Processo Seletivo da 
UNIFAP. Desse modo, o candidato 
encontrará nas provas uma diversidade de 
gêneros textuais de diferentes esferas de 
circulação e precisará interpretá-los, 
compreendê-los, bem como produzi-los. 
 
 
(...) a prova de produção escrita proporá um 
determinado gênero textual, considerando as 
ordens tipológicas que o compõem (ordem 
do narrar, do descrever, do argumentar, da 
injunção ou do diálogo (...) 

 
Organizar a produção textual em função dos 
tipos de seqüências: narrativa, descritiva, 
argumentativa, expositiva, injuntiva e 
dialogal; 
 

 (...) 
O candidato precisará demonstrar que domina 
capacidades/habilidades de produzir na 
modalidade escrita da língua, gêneros textuais 
diversos, atentando para o que dizer, a quem 
dizer, para que dizer e como dizer .  
 

CONTEÚDOS 

1. Os gêneros textuais, seus elementos (tema, forma de composição/estrutura e estilo); tipologias 
textuais (narração, descrição, exposição, argumentação, injunção e diálogo/conversação). 
Fonte: Manual do Candidato PS-UNIFAP/2009,2010 e 2011. 

 

Apresenta-se agora, no manual dos três anos, noções bem definidas entre 

tipologias/ordens textuais e gêneros textuais, como se pode observar nos excertos 

acima. Também é possível perceber que a noção sobre gêneros textuais, 

diferentemente do manual de 2008, destrincha os gêneros em seus componentes - 

tema, forma composicional/estrutural e estilo (BAKHTIN, 1979).  

Ainda nesses fragmentos observa-se também uma nova proposta teórica de 

escrita, que busca desenvolver no candidato práticas de letramentos ligadas a 

escrita em seu caráter sociointeracional “(...) candidato precisará demonstrar que 

domina capacidades/habilidades de produzir na modalidade escrita da língua, 

gêneros textuais diversos, atentando para o que dizer, a quem dizer, para que 

dizer e como dizer”, essas práticas levam o candidato a adaptar-se às 

características do contexto de produção e do referente (DOLZ & SCHNEUWLY, 

2004; BRONCKART, 1999).   

Observando as provas de redação dos vestibulares de 2009, 2010 e 2011 

aplicados pela UNIFAP, nota-se que essas práticas são bem definidas nas 

propostas. Vejamos:  
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Proposta – Redação (PS -UNIFAP/2009) 

Nesta prova você fará uma produção escrita que envolva, predominantemente, 
as ordens da exposição e da argumentação. Essa produção deverá se 
estruturar em um gênero textual da esfera jornalística, denominado Carta ao 
Leitor que, entre outras características, apresenta forma de composição 
em prosa (ordenação por paragrafação), com estilo da linguagem 
refletindo a variedade padrão da Língua Portuguesa. Lembramos que esse 
gênero, por vezes, exerce papel do editorial da revista onde são postas 
explicações e ponto de vista geral acerca dos assuntos tratados. Colocamos 
abaixo exemplo de uma Carta ao leitor apenas para que você relembre 
como se organiza. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO  
 
Para desenvolver o gênero proposto você “tomará” a posição de Editor da 
edição de uma revista, dirigindo-se aos seus leitores para expor, 
argumentativamente, as idéias que perpassam pela principal reportagem que 
circula na mesma. Imagine que essa reportagem discorra sobre a busca pela 
qualidade da Educação no Brasil e que tal busca não é de responsabilidade 
exclusiva do poder Público, mas de toda a sociedade brasileira. 

 
Proposta – Redação (PS -UNIFAP/2010) 

Sabemos que a crônica é um gênero textual que circula, sobretudo, nas 
esferas literária e jornalística, que tem relação com a ideia de tempo e 
consiste no registro de fatos do cotidiano. Autores de crônicas levantam 
discussões sobre a importância do trabalho na vida das pessoas, sobre a 
incompetência dos governos em resolver o problema do desemprego, da 
saúde, da segurança etc. A crônica é caracterizada por ser uma narrativa 
que, normalmente, possui marcas argumentativas voltadas para a 
criticidade. Ás vezes é escrita em tom humorístico. Para melhor situá-lo, 
leia o trecho de uma crônica de Fernando Sabino. 

 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO   
 
Assim, tomando como apoio os fragmentos de textos que seguem abaixo, 
construa uma crônica cuja temática seja: TRABALHAR POR DINHEIRO 
E/OU POR PRAZER. 

 
Proposta – Redação (PS -UNIFAP/2011) 

Considerando o cenário sócio-político por que passa o país e, 
consequentemente, o estado do Amapá, produza um artigo de opinião 
(texto expositivo- argumentativo) em que você discutirá o papel e o 
significado das mudanças sociais e políticas que vêm ocorrendo no cenário 
atual, para a sociedade brasileira. Para construir sua produção textual 
escrita (redação), você conta com alguns textos que o auxiliarão na 
alimentação temática. 
 

 

Pelas provas apresentadas, percebemos que para cada uma é apresentado 

condições de produção específicas, definidas por objetivo, público alvo, ambiente de 

circulação, ou seja, as orientações, competências e habilidades existentes no 

manual do candidato apresentam-se de forma bem mais explicitas nas provas, mais 

ainda, a antiga exigência da escrita dos gêneros textuais escolares por excelências 
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(ROJO & CORDEIRO, 2004) perde força ante a solicitação de variados gêneros, 

destinados a públicos distintos, em situações comunicativas diferenciadas.  

Assim, em função dessas situações, as provas organizam-se a partir de um 

jogo discursivo/enunciativo, no qual primeiramente, o candidato deve assumir o 

papel social indicado nas instruções referentes aos gêneros propostos para serem 

produzidos (posição de Editor da edição de uma revista, 2009, por exemplo) e 

posteriormente atentar para o seu interlocutor (aos seus leitores da revista expondo 

argumentativamente, as ideias que perpassam pela principal reportagem), ou seja, 

ele escreverá para um leitor em potencial, mas que é representado por uma banca 

de correção. Tais condições são bastante imbricadas, haja vista que o cumprimento 

das práticas letradas requeridas na simulação implica a compreensão da situação 

real.  

Esse jogo é sinalizado no início de todas as instruções dadas para a produção 

de cada gênero, pois o candidato é convidado a “esquecer” a sua posição 

enunciativa – vestibulando - e assumir outra que, provavelmente, não é a sua de 

origem. Dessa forma, as situações comunicativas propostas na prova, assim como 

acontece normalmente na escola, não se concretizam efetivamente, mas servem 

para orientar a escrita dos candidatos, de modo que não pensem que o ato de 

escrever seja algo tão difícil, ou até mesmo um dom, mas que possam desenvolver 

práticas de letramentos ligados a escrita de situações reais de suas vidas.  

Dessa forma, a participação nesse jogo discursivo/enunciativo, apresentado 

em cada prova e ligado diretamente a cada gênero solicitado, implica, além da 

adequação do texto às condições de produção, o respeito às estruturas 

composicionais dos gêneros, as quais foram brevemente apresentadas nas 

orientações oferecidas pelo manual do candidato. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dado ao objetivo deste artigo é perceptível que as provas de redação  

aplicadas pelo vestibular da UNIFAP, passaram de uma abordagem de gêneros 

textuais escolares por excelência (Rojo & Cordeiro, 2004), a um novo modelo de 

redação, que se iguala ao que tem sido proposto pela maioria dos vestibulares do 

Brasil, que solicitam a produção de diversos gêneros textuais, presentes em 

diversas práticas de letramentos ligadas à escrita, o que não elimina a solicitações 

de gêneros que também são produzidos na escola, como por exemplo, a carta  a 

dissertação principalmente.  

Nesse novo modelo, há claramente a distinção entre gêneros textuais e 

tipologias/ordens tipológicas, observa-se também que para responder 

adequadamente à prova de redação, o candidato deve atender às práticas letradas 

subjacentes à situação comunicativa dada. Com isso, ele adentra ao jogo 

discursivo/enunciativo apresentado, no qual exerce duplo papel. Primeiro e 

inevitavelmente, o do candidato que responde à prova e disputa uma vaga no 

vestibular. Secundariamente, mas de máxima relevância por ser indicador da 

entrada no jogo discursivo/enunciativo e da mobilização de práticas letradas, o papel 

do sujeito criado pela situação comunicativa.  

Diante dessas constatações, concluímos que o letramento escolar parece não 

ser suficiente nem o único que pode ajudar o candidato a demonstrar as práticas 

letradas exigidas nas provas de redação aplicadas pela UNIFAP. A descrição 

dessas quatro situações comunicativas apresentadas nas provas aponta para uma 

relação entre a participação no jogo discursivo/enunciativo e o acionamento de 

práticas letradas advindas de letramentos extra-escolares, haja vista que, para 

assumir uma das posições enunciativas indicadas os candidatos devem recorrer a 

práticas letradas que se configuram não apenas no letramento escolar, mas também 

em outros letramentos.  
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