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1. Introdução

Trabalhos sobre a construção de pontos de vista (PDVs) em textos escritos vêm sendo bastante
explorados em diferentes estudos no campo da Linguística Aplicada, no Brasil e no exterior, uma
vez que envolvem aspectos argumentativos da escrita e assunção de posicionamentos pelo
escrevente. Meu objetivo, neste trabalho, é mostrar um recorte de uma pesquisa maior1,
detalhando parte dos resultados alcançados na referida pesquisa, a saber, como se dá a
mobilização de saberes na construção de PDVs em textos de pré-universitários. O corpus
constitui-se de 270 redações do exame vestibular da FUVEST2/2006, produzidos por candidatos
ao curso de Letras da Universidade de São Paulo (USP).

Analisar textos produzidos em situação de avaliação implica um olhar diferenciado para os
mesmos, levando em consideração seu interlocutor presumido, a banca examinadora. Direciono,
assim, meu olhar, para um modo específico de enunciar em situação de avaliação. Considero o
exame vestibular um evento de letramento (cf. Kleiman, 1995) e a escrita da redação de
vestibular uma prática social, uma vez que a analiso a partir de determinadas condições de
produção, considerando seus aspectos enunciativos e discursivos. A escrita da redação, neste
trabalho, é vista, então, como parte de um processo sócio-histórico, que concebe a linguagem
como ação e interação e a escrita como processo.

A escrita da redação de vestibular pelo pré-universitário é parte de seu processo de letramento, e
envolve suas experiências anteriores com diferentes práticas de letramento: práticas avaliativas
(ou não) escolares, práticas de letramentos vivenciadas em diferentes esferas de atividades como,
por exemplo, no trabalho, na igreja, na mídia, com os amigos etc. A sua escrita está, assim,
impregnada de representações que circulam nessas vivências.

A problemática da produção do texto escrito em ambiente escolar direcionou a pesquisa para uma
abordagem teórica que possibilitasse o diálogo entre as duas perspectivas adotadas para
embasamento da análise. Ao assumir as perspectivas enunciativa e discursiva, impõe-se a
referência a campos de pesquisa interdisciplinares, a fim de se estabelecer uma visão sobre o
texto bem como sobre a produção de um gênero discursivo em um contexto de produção tão
regulado quanto o do exame vestibular.

Com base no entrecruzamento teórico dos estudos enunciativos (Bakhtin, 2011; Ducrot, 1987;
Norén, 2000), de estudos da construção de pontos de vista (Rabatel, 2004) e estudos discursivos
(Althier-Revuz, 1990; Maingueneau, 2002; Pêcheux, 1990, 2002) que direcionaram a leitura do
corpus, foi concebido o objeto de análise para este trabalho, que consiste em investigar como se
dá a mobilização de saberes na construção de PDVs nos textos estudados? Procurando uma

1 Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutoramento defendida em janeiro de 2012, com o título: A construção
do ponto de vista dominante na escrita de pré-universitários. Agradeço ao convênio CAPES/CAFECUB 510/05 pelo
estágio de doutorado sanduíche, que muito contribuiu para a realização da pesquisa.
2 Fundação universitária para o vestibular: entidade responsável pela realização do exame de acesso à Universidade
de São Paulo.
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resposta a essa questão, tomei como meta, no decorrer da análise, a comprovação da seguinte
hipótese:

- o escrevente, para sustentar seu posicionamento, mobiliza seus saberes e os utiliza como
uma das estratégias para a construção de PDVs; os diferentes modos de mobilizar saberes
são constitutivos do gênero discursivo analisado, mas moldados pelas representações de
escrita, do acontecimento – o evento vestibular –, da imagem de si e do outro – seu
interlocutor –, bem como pelas práticas letradas do candidato, incluindo o modo como lê e
interpreta os enunciados da prova de redação.

Para testar essa hipótese, as seguintes perguntas orientam a análise:
(1) De quais estratégias o escrevente se utiliza para construir PDVs?
(2) Como articula essas estratégias com diferentes fontes de saber ao construir PDVs?
(3) Como se dá a mobilização de saberes no deslocamento de fronteiras entre os eixos
teóricos adotados, a saber: o enunciativo e o discursivo?

Para isso, uma organização se faz necessária: primeiro, explicito a caracterização da redação de
vestibular como gênero discursivo (item 2). Essa noção, diante da possível flexibilidade dos
gêneros formulada por Bakhtin (2011) como “relativa estabilidade”, exige uma atenção especial
que se volta para as escolhas linguísticas do escrevente na elaboração desse gênero. Nesse item,
formalizo, ainda, a constituição do corpus da pesquisa (item 2.1). Num segundo momento, trato
do diálogo entre as duas perspectivas teóricas adotadas (item 3), para direcionar a análise dos
textos (item 4), buscando observar como diferentes saberes, provenientes de “formações
discursivas” determinadas, intervêm nas ligações e nas fissuras argumentativas do texto.

Assim, a análise da mobilização de saberes no processo de construção de PDVs em textos de pré-
universitários será observada a partir do aproveitamento dos fatos históricos relacionados à
proposta de redação fornecida pelo exame, ou nela referidos ou a partir dela inferidos e o modo
como o escrevente sustenta esse julgamento, a fim de marcar efetivamente seu posicionamento.
Elegi esses dois pontos como os lugares privilegiados de observação que orientarão o olhar do
analista para os modos de mobilização de saberes na construção de PDVs e para também refletir
sobre possibilidades do ensino-aprendizagem da escrita.

2. A redação de vestibular como gênero discursivo e o material de análise

Longe de conceber a escrita da redação de vestibular apenas uma atividade de cunho escolar, é
necessário dizer o motivo pelo qual a considero uma prática social. Uma prática que leva em
conta a elaboração de um texto em situação de uso concreto da língua, que considera a escrita
como constitutivamente dialógica e, por isso, heterogênea. Além disso, por ser dialógica, é
igualmente responsiva. Responde aos enunciados da prova de redação, aos critérios de correção
dessa prova, aos interlocutores e aos enunciados presentes na memória discursiva do escrevente.

Na perspectiva adotada para a pesquisa, tomo a análise da escrita por meio de um gênero
discursivo, o que pressupõe uma análise dos enunciados das redações que busca posições
ideológicas inscritas nessa prática social, que busca os lugares sociais de quem enuncia: quem
fala? fala de onde? como fala? para quem fala? por que fala? Esses lugares são construídos no
texto enquanto discurso; enquanto vozes que se colocam, enquanto posicionamentos assumidos
pelo escrevente, que deixa suas marcas inscritas nos enunciados das redações, o que permite
aprofundar o estudo da escrita e das representações do escrevente.
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A redação de vestibular está inserida em uma situação de comunicação efetiva – o exame de
redação do vestibular –, uma situação real de comunicação, com interlocutores igualmente reais e
uma função social bem estabelecida. Desse modo, considero não só os aspectos textuais, em que
prevalece o olhar para a estrutura do enunciado, mas também o que a constitui como gênero
discursivo e, assim, aspectos que a definem como tal: conteúdo temático, estrutura composicional
e estilo (cf. Bakhtin, 2011). Distancio-me da idealização costumeira da escrita, no sentido de que
se busca sempre eleger o modelo de texto ideal, mais adequado, para, ao contrário, priorizar as
marcas enunciativo-discursivas voltadas à construção de PDVs e, particularmente, aquelas que
revelam a mobilização de saberes nesses textos.

Para firmar esse meu posicionamento, vale destacar dois aspectos que Corrêa (2011) traz para
essa discussão: primeiro, a ênfase não é dada no “tipo” de texto, ou seja, em sua estrutura
composicional isoladamente; segundo, considero o exame vestibular um evento de letramento
(Kleiman, 1995), visto como um “acontecimento discursivo”, e não uma atividade limitadora da
análise ao estritamente linguístico. Considerar a redação de vestibular um gênero discursivo
permite que se trabalhe “em função de sua produtividade no reconhecimento de processo de
constituição do texto, modo de repor o encontro do produtor do texto com seu produto” (Corrêa,
2011: 638). É nesse encontro, em que o escrevente articula língua, texto e discurso ao por em
ação suas representações sobre a/por meio da escrita, que ele produz a redação de vestibular,
concebida como gênero discursivo. Busco, nesse trabalho do escrevente com a sua escrita, as
representações firmadas no texto, ao mobilizar diferentes saberes na construção de PDVs. No
entanto, não significa restringir a análise ao estritamente linguístico, mas estabelecer o diálogo
entre o linguístico e o discursivo.

2.1 A proposta de redação da FUVEST/2006: a constituição do corpus

A prova de redação da FUVEST é exigida na segunda fase do exame vestibular e é obrigatória
para todos os candidatos. Pede-se que o candidato redija uma texto do tipo dissertativo-
argumentativo e, para isso, que o candidato, necessariamente, expresse sua opinião a partir da
exposição (dissertação) de um determinado tema. A prova oferece ao candidato uma coletânea de
textos, para que ele a tenha como ponto de partida para firmar posicionamentos diante das
opiniões nela expressas. O uso de coletânea tem por objetivo oferecer informações a respeito do
tema dado, ao mesmo tempo em que pode facilitar o início de um debate.

A prova de redação que deu origem ao corpus da pesquisa foi a do vestibular FUVEST/20063. A
seleção das redações foi feita aleatoriamente pela própria FUVEST, dentre os candidatos ao curso
de Letras. O corpus totaliza um conjunto de 270 textos. Vale registrar que a nota da redação não
foi fornecida pela FUVEST, nem a autorização para publicação integral das redações. A prova de
redação lança ao escrevente o tema “o trabalho”, presente em uma coletânea composta de três
fragmentos e uma comanda com orientações ao candidato, reproduzidos a seguir:

Texto 1:

O trabalho não é uma essência atemporal do homem. Ele é uma invenção
histórica e, como tal, pode ser transformado e mesmo desaparecer.

Adaptado de A. Simões.

3 Disponível no site da FUVEST: <http://www.fuvest.br/vest2006/provas/2fase/por/por06.stm>.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3417



Texto 2:

Há algumas décadas, pensava-se que o progresso técnico e o aumento da
capacidade de produção permitiriam que o trabalho ficasse razoavelmente fora
de moda e a humanidade tivesse mais tempo para si mesma. Na verdade, o que
se passa hoje é que uma parte da humanidade está se matando de tanto trabalhar,
enquanto a outra parte está morrendo por falta de emprego.

M.A. Marques.

Texto 3:

O trabalho de arte é um processo. Resulta de uma vida. Em 1501, Michelangelo
retorna de viagem a Florença e concentra seu trabalho artístico em um grande
bloco de mármore abandonado. Quatro anos mais tarde fica pronta a escultura
“David”.

Adaptado de site da Internet.

INSTRUÇÃO: Os três textos acima apresentam diferentes visões de trabalho. O
primeiro procura conceituar essa atividade e prever seu futuro. O segundo trata
de suas condições no mundo contemporâneo e o último, ilustrado pela famosa
escultura de Michelangelo, refere-se ao trabalho de artista. Relacione esses três
textos e com base na idéias neles contidas, além de outras que julgue relevantes,
redija uma DISSERTAÇÃO EM PROSA, argumentando sobre o que leu acima
e também sobre os outros pontos que você tenha considerado pertinentes
(Fuvest, 2006, grifos do autor).

Os três fragmentos de textos tratam do tema “trabalho” sob um determinado ponto de vista. O
primeiro traz um tom definitório, para expressar o que seria o trabalho. O segundo fragmento
evidencia a relação social e econômica com o trabalho. Já o terceiro fragmento traz para a
discussão o trabalho de arte. Por se tratar de uma situação de avaliação, a relação
locutor/alocutário é avaliado/avaliador, por isso o tom responsivo do escrevente é preponderante,
uma vez que deve corresponder ao que lhe é solicitado na prova de redação.

Diante da consideração do gênero redação de vestibular como uma prática social e discursiva,
com função social específica, particularizo, a seguir, a discussão desse gênero, situando-o em sua
dimensão textual e enunciativo-discursiva.

3. Diálogos enunciativos e discursivos nas redações de vestibular

Sob duas perspectivas – enunciativa e discursiva – busco diferentes saberes mobilizados para
construir PDVs na escrita de estudantes pré-universitários. A perspectiva enunciativa direciona o
olhar para a identificação de PDVs, por meio da hierarquização dos diferentes enunciadores
presentes nos textos. Já a discursiva, direciona o olhar para os diferentes saberes mobilizados
pelo escrevente e para o modo como esses saberes interferem na construção do PDVD. A
discussão situa-se em Bakhtin (2011), que concebe a linguagem em seu fenômeno dialógico e
nos postulados da Análise do Discurso (Pêcheux, 1990; 2002), permitindo um diálogo amplo
entre o sujeito que enuncia, o papel discursivo dos interlocutores e a situação de enunciação, bem
como o diálogo entre saberes provenientes de formações discursivas determinadas.
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A perspectiva enunciativo-discursiva, ao mesmo tempo textual e discursiva, possibilita analisar a
redação de vestibular sob diferentes aspectos: dialógicos e polifônicos, nos quais se fundamenta a
definição de PDV adotada neste trabalho (cf. Rabatel, 2004); bem como sob aspectos voltados
para a construção da argumentação, mais ligados à herança deixada pela retórica. Favorecendo a
caracterização da redação de vestibular como gênero, a perspectiva enunciativo-discursiva abre
espaço para a consideração da articulação entre aspectos enunciativos e discursivos, permitindo,
desse modo, abordar aspectos dialógicos tanto na sua dimensão interacional quanto em sua
dimensão interdiscursiva.

Tomamos de Rabatel (2004) a afirmação de que o locutor é o responsável pela enunciação e é
quem introduz no enunciado, enunciadores, isto é, posições. O autor (2004: 9-10) traz uma
definição tripartida que corresponde ao que entendemos por PDV:

 a coenunciação “corresponde à coprodução de um ponto de vista comum e dividido”,
ou seja, a coincidência de posições;

 a subenunciação “remete à expressão interacional de um ponto de vista dominado,
em proveito de um sobreenunciador”. É a subordinação de um PDV a outro.

 a sobreenunciação “é definida como a expressão interacional de um ponto de vista
sobreposto cujo caráter dominante é reconhecido por outros enunciadores”, isto é, a
dominação de um PDV sobre outro.

Essas posturas enunciativas se marcam no texto tanto na diversidade de PDVs quanto em suas
hierarquizações e não se confundem com as posições do sujeito falante. Na busca pela
mobilização de saberes, identificaremos qual hierarquização irá predominar. Mas já sabemos de
antemão que o PDV e principalmente o PDVD se constrói na relação com outros PDVs, isto é,
uma posição só é tomada na correlação com outras posições (Bakhtin, 2011: 297).

Nas tomadas de posições, as escolhas do escrevente não são imparciais, porque quando o
escrevente introduz o outro em seu discurso, por meio da inserção de enunciadores, de posturas
enunciativas, ele é determinado pelas condições de produção de seu discurso concebidas, neste
trabalho, não apenas como a situação imediata de enunciação, mas também os elementos que
ligam a história e a língua, isto é, as representações do sujeito (Pêcheux, 1990: 171), relacionadas
ao contexto sócio-histórico, a si mesmo, a seus interlocutores e, inclusive, ao próprio tema da
proposta de redação, o trabalho. Há imposições que partem delas, ditando o que dizer e o como
dizer. Desse modo, as vozes estampam os enunciados em suas multiplicidades, mostradas ou
constitutivas (Authier-Revuz, 1990), caracterizando a heterogeneidade inerente da escrita.

A abordagem enunciativo-discursiva traz, então, à tona as tomadas de posição do escrevente.
Posicionamentos que se desdobram discursivamente nos enunciados, principalmente nas
mobilizações de saberes. O gênero redação de vestibular torna-se, assim, muito peculiar no
sentido de que sua composição é bastante singular e, ao mesmo tempo, bastante regulada
socialmente. Singular porque o sujeito que escreve tem seu modo de ler e interpretar os
enunciados da coletânea, como também seu modo de escrever a redação, baseado em suas
representações e em seus letramentos. O gênero é constituído em função desse sujeito-leitor-
escritor, com suas características próprias, com sua história e valores representados. São esses
aspectos que compõem a historicidade do gênero e da constituição da escrita como prática social.
É nesse sentido que concebo a escrita como processo, como resultado das ações do sujeito na
história e da história no sujeito em sua escrita; como prática social, enfim.
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Assumir a escrita como parte de um processo sócio-histórico é não dar margem à padronização
como o único e aceitável modelo de escrita, é não submeter-se a uma única e exclusiva língua,
aquela que é avaliada socialmente como correta e, por isso, legítima. Há que se considerar o
gênero como elemento social e historicamente constituído, como prática discursiva e situada. Há,
portanto, no processo de escrita, um escrevente que se posiciona (ou tenta posicionar-se),
buscando se fazer entender e se entendendo, se construindo e se constituindo como sujeito.

Tratar de produção textual sem contextualizá-la nos estudos do letramento visto de forma ampla,
seria desconsiderar a concepção de linguagem enquanto ação e interação, na qual as práticas
sociais de leitura e de escrita estão envolvidas. Seria desconsiderar o contexto sociocultural e
histórico do escrevente e suas representações, que incluem as representações sociais da escrita e
as que atuam sobre o próprio tema da redação do vestibular/2006, o do trabalho. A redação de
vestibular é um momento do processo de letramento e reflete as práticas sociais de seus
escritores, os vestibulandos. Nessas práticas estão inclusas não só as de leitura e escrita, mas
aquelas vinculadas às práticas da oralidade, principalmente, aquelas que acontecem no espaço
escolar, por exemplo, a aula expositiva.  A redação de vestibular enquanto prática social exige
considerar, em sua análise, diferentes letramentos: o escolar, uma vez que a redação de vestibular
é uma prática letrada socialmente situada em condições específicas de letramento: trata-se de uma
avaliação proposta por uma instituição de ensino; e aqueles letramentos não restritos à escola,
ligados ao contexto sociocultural e histórico do escrevente, isto é, os letramentos da esfera
familiar, do trabalho, religiosa e etc. As atividades dessas esferas são parte do letramento do
escrevente e estão, de alguma forma, representadas em sua escrita.

A redação de vestibular, neste âmbito, guarda sinais dos processos de letramentos vivenciados
pelo escrevente: suas leituras, aulas, conversas cotidianas, mídia, etc. Esses sinais, que
caracterizam a heterogeneidade da escrita e não na escrita (cf. Corrêa, 2004), revelam aspectos
da heterogeneidade mostrada e de seu papel de negociação com a heterogeneidade constitutiva
do sujeito e do discurso (cf. Authier-Revuz, 1990), porque, sendo o escrevente um sujeito social,
situado historicamente, suas singularidades estarão registradas em seu texto, assim como suas
representações, marcas de regularidade linguística de pertencimento a grupos. O letramento é,
então, fruto do registro da história dos sujeitos, seja ele do campo do oral ou do escrito.

4. Mobilização de saberes nos textos de pré-universitários: a construção de pontos de vista

A mobilização de saberes na construção de PDVs é buscada a partir de dois eixos: no primeiro, a
construção de PDV direciona a investigação para a observação do diálogo do escrevente com os
textos da coletânea; no segundo eixo, o escrevente dialoga com enunciados exteriores à
coletânea, vinculados a seus letramentos, a partir da sua vivência e de suas experiências
com/sobre o trabalho. Abordar o texto a partir da articulação entre esses eixos é buscar definir,
neles, as relações do escrevente e de seu outro; mas é, também, buscar no dito o já-dito. Desse
modo, busco pistas linguísticas nesse modo de investigar esses textos, evidenciando o trabalho do
sujeito, o escrevente, com o seu texto e com seus letramentos. Abordar o gênero redação de
vestibular a partir da perspectiva enunciativo-discursiva é buscar os posicionamentos assumidos
pelo escrevente, articulando-as com a mobilização de saberes, para encontrar desdobramentos
discursivos da construção de PDVs.
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A análise está organizada em função dos tipos de saberes mobilizados4 pelo escrevente, tomando
como base os diálogos que ele estabelece na elaboração da redação de vestibular. Primeiramente,
trato do diálogo mais direto com a coletânea de textos. No segundo momento, analiso o diálogo
estabelecido com enunciados de variadas esferas diferentes das da coletânea. Vale salientar que
essa divisão não é harmônica, uma vez que a análise organiza-se na articulação entre saberes
mobilizados e os posicionamentos construídos pelo escrevente. Desse modo, em uma mesma
redação podemos encontrar diálogos estabelecidos tanto com saberes tomados diretamente da
coletânea ou inferidos a partir dela, quanto com saberes provenientes de esferas diferentes das da
coletânea.

4.1 O diálogo do escrevente com saberes mobilizados da coletânea do exame

A obediência ao uso da coletânea não se impõe apenas por uma exigência do exame vestibular
como forma de avaliar a qualidade de leitura dos candidatos. Para estes, ela pode ser, também,
uma forma de facilitar o desenvolvimento temático, como fonte de dados e de argumentos de que
o vestibulando pode lançar mão.  Não é, no entanto, apenas para o aspecto do conteúdo temático
do gênero do discurso que ela contribui. A ordem dos textos da coletânea é, também, com muita
frequência, utilizada como base para a estruturação do texto, servindo aos vestibulandos como
modelo para a construção da estrutura composicional do gênero. Este uso não previsto pelo
exame não é, portanto, um aspecto a ser cobrado na avaliação. Pelo contrário, é um recurso
facilitador que, se utilizado mecanicamente, dificilmente conduz a um resultado satisfatório. Não
deixa de ser interessante, porém, observar a relação que os candidatos fazem entre a disposição
espacial dos parágrafos do seu texto e a disposição dos textos da coletânea. Essa leitura da
disposição semiótica dos textos da coletânea, de caráter não-verbal, parece contar, portanto, para
a estruturação dos textos analisados.

No exemplo5 (1), apresento a análise cuja construção do PDVD se dá a partir da ordem dos
fragmentos da coletânea tomada como forma de estruturação do texto, sendo um desses
fragmentos o privilegiado na redação. Pode-se observar como o escrevente tomou os fragmentos
da coletânea, estabelecendo em seu texto a mesma ordem em que eles são apresentados na prova
de redação. As retomadas, no exemplo (1), são parafraseadas dos fragmentos da coletânea:

Exemplo 1
O trabalho que Integra

1º § O trabalho nasceu junto com o homem, pois desde o início de nossa pré-história havia um tipo de divisão de tarefas [...].
2º § É impossível imaginar o mundo atual sem o trabalho assalariado, porque afinal vivemos em um mundo capitalista, onde o
lucro é praticamente uma lei cotidiana. [...]. Quem infelizmente não consegue [...] entra para as estatísticas do desemprego [...].
3º § Há também o trabalho que enobrece o homem e engrandece a alma, [...]. Encaixam-se nessa categoria verdadeiros artistas
[...].
4º § [faz uma tentativa de síntese, retomando os três fragmentos] (R1376).

O escrevente organiza seu texto em quatro parágrafos e em estreita relação com a ordem
estabelecida pelos fragmentos da coletânea. No primeiro parágrafo, faz referência ao surgimento
do trabalho. No segundo, trata da sobrevivência por meio do trabalho assalariado e das causas do

4 Em função do espaço limitado, trago apenas exemplos de alguns tipos de saberes, aqueles que julguei mais
pertinentes para mostrar como se dá a mobilização de saberes nesses textos.
5 Por exigência da FUVEST no ato de cessão do material, os exemplos são apresentados por meio de recortes, feitos
de tal modo que impossibilitem a identificação dos candidatos. Os exemplos foram transcritos como no original.
6 O código refere-se à numeração das redações do corpus, que vai de R001 a R270.
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desemprego. No terceiro, aborda o trabalho de arte. Para concluir, no quarto parágrafo, faz uma
tentativa de síntese dos tópicos abordados nesses três parágrafos anteriores.

Essa maneira de organizar o texto é uma tentativa do escrevente de responder a cada um dos
fragmentos, tomando os textos da coletânea como questões que solicitam respostas. Nesse
sentido, essas respostas são réplicas ao enunciado da prova, que inclui os três fragmentos e a
instrução da prova. Na totalidade do corpus, essa organização textual é recorrente e está
relacionada com o tipo de leitura e de interpretação da prova de redação.

Nesse mesmo tipo de organização, em que o escrevente trabalha a ordem dada dos fragmentos,
pode-se encontrar um modo de adjetivação particular, como o do exemplo (2), que estabelece
relação com uma ancoragem temporal:

Exemplo 2
1º§ Desde os primórdios da civilização humana, [...]. Assim, da forma mais rudimentar o ser humano já havia se sujeitado ao
trabalho. [...] essa invenção histórica se tornou intrínseca a nós.
2º§ [...]. No decorrer da nossa história, observa-se a exploração maciça da mão-de-obra o que é um equívoco terrível, [...].
3º§ Ademais, podemos inspirarmo-nos no trabalho artístico no qual, muitas vezes árduo e sofrido, há uma entrega
descompromissada e uma paixão propulsora de toda a dedicação para a sua concretude. [...].
4º§ A rendição pelo trabalho talvez seja uma ilusão - se o considerarmos no contexto da exploração da mão-de-obra na atualidade.
Porém o trabalho artístico pode levar-nos aos mais belos prazeres [...] (R079, grifos meus).

No exemplo (2), o escrevente, ancorado na temporalidade do presente da enunciação, coloca em
cena enunciadores que manifestam diferentes PDVs sobre o trabalho, introduzidos no texto pelas
expressões temporais que expressam a passagem do tempo – “desde os primórdios”, “no decorrer
da nossa história” – até culminar no presente da enunciação, “na atualidade”. Em cada uma delas,
o trabalho é qualificado de modo singular: na relação com o tempo marcado no texto
concomitante à referência a cada um dos fragmentos da coletânea, mantendo, novamente, a
mesma ordem de apresentação da prova de redação. Nessa estruturação, o escrevente assume os
mesmos posicionamentos dos textos da coletânea.

Estão, portanto, presentes, na organização do texto dos exemplos (1) e (2), dois movimentos: um,
que se constitui entre as temporalidades marcadas no texto, e outro, que se manifesta nos modos
de adjetivação do trabalho em relação direta com cada temporalidade. Essa organização é
resultante do modo como o escrevente lê e compreende os fragmentos da coletânea. A partir
dessa interpretação, ele toma cada um dos fragmentos como uma questão a ser respondida: cada
parágrafo de seu texto responde a um dos fragmentos, para responder, de modo geral, ao
solicitado na instrução da prova.

Esse modo de marcar a interpelação da coletânea reproduz, em alguma medida, seus saberes
escolares. Além disso, essa organização textual denota a tentativa de atendimento, pelo
escrevente, às orientações de professores de redação, para ser bem sucedido na prova. A
mobilização desses saberes seria, assim, uma estratégia do escrevente para utilizar todos os textos
que compõem a coletânea. Ele estaria cumprindo o solicitado na instrução da prova e
correspondendo a seu letramento escolar, ou seja, ao que foi aprendido sobre o gênero redação de
vestibular, exercício escolar muito frequente no Ensino Médio, em que se trabalha o ensino desse
gênero por meio de sua estruturação. Essa organização é recorrente na totalidade do corpus,
conforme podemos observar na tabela (1):
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Tabela 1: O diálogo do escrevente com a ordem dos textos da coletânea

MESMA ORDEM DA
COLETÂNEA
(F1, F2, F3) ou

(F1, F2, F3 + conclusão)

ORDENS DIFERENTES DA

ORDEM DA COLETÂNEA
TOTAL

134 136 270

Vale destacar que nessa organização construída pelo escrevente estão presentes também saberes
mobilizados do senso comum, em que são trazidos para o texto diferentes discursos sobre o
trabalho, evidenciando o diálogo do escrevente com a mobilização de saberes para construir
PDVs. Nos exemplos (1) e (2), observa-se que o escrevente assume os mesmos PDVs dos
fragmentos da coletânea: a) a origem do trabalho com a origem do homem – 1º fragmento/1º
parágrafo; b) a exploração do trabalhador no mundo capitalista – 2º fragmento/ 2º parágrafo e c)
a valoração positiva do trabalho de arte – 3º fragmento/ 3º parágrafo. A assunção desses PDVs é
também recorrente na totalidade do corpus, principalmente no parágrafo conclusivo, destacado na
tabela (2):

Tabela 2: saberes mobilizados e a assunção de PDVs da coletânea

SABER MOBILIZADO/PDV QUANTIDADE

1º fragmento/1º §: a origem do trabalho relacionada à origem do homem 7 2,5%

2º fragmento/2º §: a exploração do trabalhador no mundo capitalista 6 2,3%

3º fragmento/3º §: valoração positiva do trabalho de arte ou do artista ou
do trabalho intelectual

108 40%

TOTAL 121/270 44,8%/100%

Vemos que em quase 50% do corpus, os posicionamentos do escrevente são constituídos na
correlação com PDVs dos fragmentos da coletânea. Esses PDVs são constituídos a partir da
mobilização de saberes depreendidos da coletânea pelo escrevente, ou mesmo inferidos a partir
deles. Destaca-se nessa estruturação, a valorização positiva do PDV do 3º fragmento, em 40% do
corpus.

4.1.1 O diálogo do escrevente com saberes inferidos a partir da coletânea: a representação
do escrevente sobre a universidade

Tendo em vista a presença marcante de um modo de enunciação do trabalho de arte, como pode
ser percebido na tabela (2), neste ponto, dedico-me a mostrar de que modo a leitura que o
candidato faz do terceiro fragmento da coletânea remete a construção do PDVD à representação
do escrevente sobre a universidade, por meio de saberes por ele mobilizados. Em outras palavras,
visa mostrar que a assunção da superioridade do ofício do artista corresponderia ao que o
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escrevente imagina ser a posição da universidade no tocante à relação entre o trabalho de arte e os
demais trabalhos.

Nesse modo de hierarquizar o PDV, o diálogo com o terceiro fragmento aparece nas redações de
várias maneiras. Uma delas é a remissão que se refere à mobilização de saberes da esfera
educacional, abrangendo a educação acadêmica, a formação, os estudos, profissões que exigem
formação acadêmica, isto é, o trabalho intelectual, de modo geral, em oposição ao trabalho
braçal.

Na maior parte das redações, é predominante a referência à educação formal, vinculada à
instituição escolar. O escrevente toma a educação, de modo geral, como a “salvadora da pátria”,
aquela que pode solucionar todos os problemas da sociedade. A representação social do trabalho
intelectual é construída a partir da equivalência entre educação e trabalho, isto é, ter bom estudo
resulta em ter bom trabalho, em sucesso, em trabalho-prazer; aquele que não estuda é excluído da
sociedade e não é contemplado com um trabalho digno, não é privilegiado.

No exemplo (3), os saberes mobilizados constituem o PDVD a partir dessa representação social
de trabalho, isto é, a que privilegia o trabalho intelectual:

Exemplo 3

1º § O trabalho se tornou fundamental para a sobrevivência no contexto capitalista pós-industrial, [...]. Há tempos
acreditava-se que o [...] avanço tecnológico, [...]  pouparia o ser humano de tanto trabalho, mas a realidade é bem diferente. [...]
as funções se especificaram num mercado de trabalho exigente, deixando a escolha por uma carreira mais difícil. [...].
2º § [...]. É comum vermos engenheiros, médicos e professores trabalhando em funções diferentes das suas formações. Mas o
pior mesmo fica para aqueles que não tem acesso a um estudo, a uma formação devido a posição sócio-econômica
desfavorável, ficando à margem da sociedade, acelerando o quadro da desigualdade social.
3º § [...]. A solução está na educação, porque só quem tem a oportunidade de se formar e estudar está mais apto para o mercado
de trabalho, e também na escolha da carreira que condiz com as habilidades individuais, [...]. (R119, grifos meus).

Nessa redação, a qualificação do trabalho se dá numa progressão em direção a um argumento
fortalecido pela adjetivação avaliativa e axiológica (em negrito). Entra em cena, agora, o
enunciador que tenta fazer valer a escolha certa de uma carreira, para cumprir o exigido pelo
mercado de trabalho, projetando no enunciado a enunciação, ao tratar da escolha da carreira, uma
vez que essa escolha é feita pelo escrevente por ocasião da inscrição ao exame. A dificuldade de
escolha da profissão é qualificada e fortalecida pelo uso do intensificador mais: “deixando a
escolha por uma carreira mais difícil”. A consequência disso é explicitada no parágrafo seguinte,
em que é encenado outro enunciador que corrobora o que vinha sendo construído no parágrafo
anterior.

Por meio da adjetivação, o argumento anterior é fortalecido: o aumento da dificuldade em
escolher uma carreira que seria a correspondente a um mercado mais exigente. Esse
fortalecimento se dá pelo efeito de sentido propiciado pela adjetivação: “é comum”, que revela a
alta frequência de trabalhadores especialistas atuando no mercado de trabalho em funções
“diferentes” daquelas de sua formação. Por isso, não basta ter uma profissão, exige-se ter a
profissão certa. É nesse sentido que a escolha de uma carreira é mais difícil. Na progressão da
argumentação, a construção desse PDV é intensificada na direção de um PDVD com o uso da
comparação adjetiva: “Mas o pior mesmo fica para aqueles que não tem acesso a um estudo”.
Nessa comparação, a intensificação da qualificação dada pela adjetivação superlativa, articulada
com a adjetivação avaliativa, marca um posicionamento dominante ao qualificar “aqueles que
não tem acesso a um estudo, a uma formação” no sentido de se sobrepor aos demais PDVs. O
enunciador mostra de que lugar ele enuncia, ao enunciar desse modo tão contundente.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3424



No parágrafo conclusivo, a construção do PDVD é finalizada, quando o enunciador retoma o
tema da formação e modaliza a afirmação “A solução está na educação”, ao enunciar a educação
como o único meio de resolver o problema do trabalho. Como resultado dessa formação, enuncia-
se que o trabalhador torna-se “mais apto para o mercado de trabalho”. Novamente, a adjetivação
intensificada articulada com a modalização corrobora a construção do PDVD. Há, nesse sentido,
um jogo enunciativo em que prevalece a voz que valoriza o trabalho intelectual, visto na
perspectiva da universidade, uma vez que é por meio dela que se obtém a formação qualificada. É
um posicionamento em que prevalece o jogo ideológico que revela a representação social do
trabalho intelectual: só por meio do ensino superior, isto é, da educação formal nesse nível é que
o sujeito se torna apto para atuar no mercado de trabalho.

Em síntese, as representações do escrevente sobre a universidade evidenciam-se a partir do jogo
discursivo entre duas formações discursivas, cujos discursos sobre educação/ estudos/ formação
se dividem em duas posições: uma, que afirma que quem tem estudo tem bom trabalho; outra,
que afirma que quem não tem estudo não vai para frente, não evolui, porque não consegue bom
trabalho. Tudo se consegue por meio do trabalho, mas de um trabalho resultante de um bom
estudo, de uma boa formação. Nesse jogo discursivo, cria-se um efeito de sentido, em direção ao
outro, de que, com educação/estudo, tudo se resolve. Esse efeito faz transparecer a ideologia ali
enunciada, revelada por meio da mobilização de saberes que qualificam positivamente o trabalho
intelectual e revelam o que representa para o escrevente a posição hierarquicamente superior da
universidade, aliás, a que o escrevente julga ser a defendida por ela: ao valorizar o trabalho
artístico/intelectual, supõe ser este o que a própria universidade valoriza. Essas representações
trazem à tona a imagem que o escrevente tem da universidade. Ao valorizar o trabalho intelectual
em detrimento dos demais, o escrevente, além de assumir esse PDVD, constrói certa imagem de
si, a partir da imagem que ele faz da universidade: a imagem positiva de um sujeito que
igualmente valoriza o trabalho intelectual e, por isso, merece um crédito da universidade: a
aprovação no exame vestibular.

4.2 O diálogo do escrevente com saberes de diferentes esferas de atividades

Na totalidade do corpus, pude depreender saberes provenientes de nove diferentes esferas,
embora dificilmente se possa ser exaustivo em relação a saberes/esferas, podendo, portanto, restar
aqueles não depreendidos pela pesquisadora. Adotei como critério aquelas que foram mais
salientes para o diálogo com a construção do PDVD. Elas estão relacionadas às vivências do
escrevente ligadas ao mundo escolar, ao mundo do trabalho, ao mundo da literatura, da saúde, da
filosofia, da religião, da mídia, da música etc, conforme se pode observar na tabela (3). Para este
trabalho, selecionei apenas quatro esferas: histórica, popular, religiosa e literária, devido ao
espaço limitado:
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Tabela 3: Esferas diferentes das da coletânea

ESFERAS QUANTIDADE

1 Histórica 61 22,5%

2 Popular (Provérbio) 52 19,3%

3 Religiosa 27 10%

4 Da projeção da enunciação no enunciado 20 7,4%

5 Do estudo (referências à educação, formação,
etc.)

13 4,8%

6 Literária 7 2,6%

7 Midiática 7 2,6%

8 Do mercado cultural (música, cinema, etc.) 3 1,1%

9 Da saúde 2 0,7%

TOTAL 192/270 71%/100%

Os posicionamentos do escrevente são tomados, neste ponto, em função dos enunciadores que o
escrevente julga pertinente introduzir nos enunciados, para construir imagens de si e de seu outro,
para efetivar-se, igualmente, como crítico e como portador de conhecimentos para a banca
corretora. Em função dessas imagens, recorre à polifonia de autoridade7, e por meio da
mobilização de saberes coloca em cena enunciadores que exprimem diferentes vozes julgadas por
ele como de autoridade, fortalecendo seus posicionamentos, como podemos observar nos
próximos itens.

4.2.1 Saberes da esfera histórica

Esta esfera está organizada em função de um saber histórico, mobilizado pelo escrevente apoiado
em fatos e acontecimentos ligados, de certa forma, à questão socioeconômica, mas que traz
consigo uma visão histórica do trabalho construída com base, principalmente, nos conteúdos
escolares. Digo isso principalmente por suposição, uma vez que não é possível delimitar a fonte
exata da mobilização dos saberes. Nas redações, esse saber manifesta-se de diferentes maneiras,
por exemplo, pela escolha prática como forma de estruturação do texto em que, na introdução, é
tratado um passado remoto; no desenvolvimento algum ponto posterior na história do trabalho,
finalizando, na conclusão, com o tempo presente. Em cada um dessas temporalidades o trabalho é
caracterizado numa relação dialógica com os textos dos fragmentos da coletânea, como se pode
observar no exemplo (4):

Exemplo 4
Na era do trabalho

1º§ Na era pré-histórica [...]. As formas de trabalho do homem pré-histórico eram limitadas à procura de alimentação para
subsistência de seu clã.
2º§ Na Idade média houve uma grande ampliação nas modalidades de trabalho, havendo também um aprimoramento e
estreitamento das relações trabalhistas, porém este continuou reservado apenas às classes pobres, [...].
3º§ Foi com o surgimento do protestantismo [...] surgiu a idéia de que o trabalho é uma dádiva divina e de que somente através
dele a riqueza e estabilidade econômica poderão ser alcançadas. [...] que para a população pobre funcionam como um estímulo,

7 Expressão baseada na expressão de Ducrot (1987), “argumento de autoridade”, que por sua vez procede da
expressão “argumentação de autoridade” da retórica tradicional. Segundo Norén (2000: 34), “a argumentação por
autoridade repousa sobre a ideia de que o locutor evoca [...] um ser discursivo diferente dele [mas instituído de
autoridade], a fim de persuadir seu alocutário de um ponto de vista”.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3426



mas na realidade não deixam de ser uma simples e mal explicada justificativa para as desigualdades sociais, segundo
demonstram sociólogos como Marx Weber e Emile Durkheim, [...] além de tantos outros.
4º§ A sociedade moderna vive um dilema pois o capitalismo exige altos lucros, [...] em contrapartida, a população se dilacera
por uma vaga de emprego (R014, grifos meus).

No primeiro parágrafo, a qualificação do trabalho se dá por sua caracterização, em função da
temporalidade remota: “As formas de trabalho do homem pré-histórico eram limitadas à procura
de alimentação”, fazendo remissão à origem do trabalho. Nos segundo e terceiro parágrafos, essa
caracterização se dá na referência a um tempo intermediário: “Na Idade média” e a um fato
histórico, “o surgimento do protestantismo”, ambos remetendo aos aspectos da exploração do
trabalho. No parágrafo conclusivo, o trabalho é caracterizado em função do tempo presente, “A
sociedade moderna”.

No que se refere à construção de PDVs, nessa redação, o escrevente se solidariza com o PDV do
segundo fragmento, assumindo esse mesmo PDV, como pode ser constatado no parágrafo
conclusivo, ao justificar o desemprego em razão da mecanização do trabalho: “o capitalismo
exige altos lucros, o que justifica a crescente mecanização da mão de obra, em contrapartida, a
população se dilacera por uma vaga de emprego”.  Para chegar a esse PDV, o escrevente
mobilizou saberes históricos, por meio da encenação de dois PDVs: um, da filosofia protestante,
que considera o trabalho uma “dádiva divina”, para justificar a exploração do trabalhador e;
outro, que se opõe a esse e que denuncia a exploração pelo trabalho, utilizando para isso, a
polifonia de autoridade: “segundo demonstram sociólogos como Marx Weber e Emile
Durkheim”. Ao citar personagens da história, tidos, pelo escrevente, como presumidamente
conhecidos de seu interlocutor, constrói uma boa imagem de si, a de um sujeito que domina
conhecimentos da história, não vinculados somente à escola básica. O escrevente joga com esses
PDVs para, a partir deles, construir seu posicionamento, que se mostra no parágrafo conclusivo.
Por meio da mobilização de saberes, ele justifica seu posicionamento, assumindo um PDV na
correlação com outros PDVs.

4.2.2 Saberes da esfera popular

O provérbio circula na esfera popular, pois faz parte da “sabedoria do povo”. Entretanto, ele
possui um caráter religioso no sentido de “sentenciar” (Maingueneau, 2002) e ditar
comportamentos, carregando em si uma dimensão moral e social. Segundo Candido (2004: 94), o
provérbio “reveste um caráter frequentemente semirreligioso de sentença e oráculo, quase
sacralizando as normas de sustentação do grupo”. A sua repetição reflete uma autoridade e seu
uso valida (ou tentar validar) um discurso. Tomamos como exemplo o provérbio “o trabalho
dignifica/enobrece o homem” e suas reverberações, porque dentre as 52 redações com saberes
mobilizados da esfera popular, 49 são relacionadas a esse provérbio.

Nas redações, o recurso aos provérbios é uma estratégia em que o escrevente se apoia para
validar seu discurso. Ele recorre a uma voz universal, que por sua vez é também coletiva e, a
partir delas, tenta compor a sua voz, um PDV. Segundo Maingueneau (2002: 169), “A
enunciação proverbial é fundamentalmente polifônica; o enunciador apresenta sua enunciação
como uma retomada de inumeráveis enunciações anteriores, as de todos os locutores que já
proferiram aquele provérbio”, por isso, o provérbio é um modo especifico de dizer o discurso do
Outro, tomado para construir o seu discurso.
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A presença desse recurso, no corpus, manifesta-se de diferentes maneiras e, na maioria das vezes,
há uma tentativa de apagamento do enunciador fonte, pela ausência de aspas ou pelo recurso à
paráfrase. Na não explicitação da fonte responsável pelo dizer, o enunciador passa a ser um
coenunciador no sentido de assumir a responsabilidade pelo que se enuncia, juntamente com um
enunciador universal, a sabedoria popular, em que o escrevente busca autoridade exatamente por
sua universalidade, pois o que é dito é um já-estabelecido. É essa estabilidade, a do que já foi
dito, que faz o escrevente mobilizar esses saberes, para validar o seu dizer e construir um PDV
que se sobreponha a outros PDVs ali também presentes. O recurso ao uso do provérbio “o
trabalho dignifica o homem” prevalece nas redações, primeiro porque é o PDV depreendido dele
que o escrevente aposta para sobrepô-lo aos demais; segundo, porque essa aposta está ligada às
imagens que ele constrói de seu interlocutor e de si, a imagem de alguém que valoriza o trabalho
porque ele dignifica o homem.

Nas redações há um modo de dizer predominante, cujo tom deôntico é o da valorização do
trabalho de arte, visto como integrante do trabalho intelectual. Como já disse, o recurso ao uso do
provérbio está ligado à situação de enunciação e, nesse sentido, esse tom deôntico é também
trazido do provérbio, um tom “sentencioso” que é bastante marcado nas redações, principalmente
nos parágrafos conclusivos.

No exemplo (5), o recurso ao provérbio é feito de modo explícito, isto é, há uma citação direta do
provérbio, destacado entre aspas. Antes de chegar à referência direta ao provérbio, entram em
cena enunciadores que qualificam o trabalho negativamente, ao tratar da disputa por emprego em
um “mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo”. Nesse trecho, o PDV é dado
pela qualificação com proposições negativas dos trabalhadores:

Exemplo 5:

1º § [...] A cada ano, milhões de pessoas disputam, como numa selva humana por uma vaga no mercado de trabalho cada vez
mais exigente e competitivo, [...] pessoas menos instruídas e com menos chances, como por exemplo as pessoas que já
“passaram da idade”, acabam ficando à margem de uma realidade assustadora [...], muitas morrem de fome enquanto outras,
trabalham tanto que mal têm tempo para comer [...] (R220, grifos meus).

Tem-se, no exemplo (5), um enunciador que introduz um PDV mobilizado da coletânea (2º
fragmento), e que se utiliza de uma adjetivação bem marcada, resultante de seu uso axiológico,
para solidarizar-se com ele, enfatizando-o ainda mais. Entra em cena, nessas adjetivações, uma
voz que revela a representação social que o escrevente tem das pessoas desempregadas: “pessoas
menos instruídas e com menos chances” de conseguir um emprego; e a representação social das
pessoas mais velhas, mas que ainda buscam espaço no mercado de trabalho, aquelas que “já
‘passaram da idade’. Nessa direção, segundo o PDV tomado da coletânea, o mercado de trabalho
é cruel, pois não dá chances às pessoas nessas situações, ou seja, quem não tem instrução ou
quem tem mais idade. É validado um PDV que apresenta a valorização do trabalho conquistado
por meio do estudo, isto é, quem tem estudos conquista um bom trabalho e não apenas um
trabalho.

No segundo parágrafo, é encenado um enunciador que valoriza o trabalho de arte. Essa
valorização é construída por meio do uso de substantivos carregados de valores positivos
somados à adjetivação avaliativa fortalecida, ainda, pelo uso do intensificador:

Exemplo 6:

2º § [...] o trabalho do artista resulta de muito esforço, dedicação, entrega, paciência... e que pouco - a - pouco, resulta num dos
aspectos mais importantes de nossa cultura a arte (R220, grifos meus).
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Na sequência, no terceiro parágrafo, é introduzido um enunciador universal, um provérbio e a
referência à fonte responsável por esse dizer:

Exemplo 7:

3º § “O trabalho dignifica o homem”, já dizia a sabedoria popular (R220).

Ao enunciar o provérbio, o escrevente toma para si o valor que ele carrega, ou seja, a valorização
do trabalho, por este dignificar o homem. Entretanto, ao enunciar “já dizia a sabedoria popular”,
ele se distancia da fonte enunciativa responsável por esse dizer, não assumindo totalmente essa
responsabilidade, mas partilhando desse dizer. O escrevente busca um PDV que não é o seu, mas
faz dele o seu PDV. Isto é, constrói um PDV na correlação com o PDV de outro, no caso, o da
sabedoria popular. Ao mostrar isso em seu texto, o escrevente está se respaldando num dito já
consagrado, porque re-dito e repetido pela sabedoria popular, ou seja, não só pelo que o
provérbio diz, mas por sua enunciação frequente e numerosa. Assim, ele, ao se utilizar do modo
de dizer formulado, de início, pelo advérbio de tempo já, em “já dizia a sabedoria popular”, está
se respaldando não só no dizer do Outro, mas também num dizer que é constantemente re-dito e,
por isso, cheio de valor, um valor universal, que é enunciado como valor de verdade.

Qual é esse valor de verdade? O uso do provérbio direciona o olhar para um aspecto específico
do que é enunciado: a valorização do trabalho, porque dignifica o homem. Esse posicionamento
assumido pelo escrevente é reforçado por meio da qualificação constituída na adjetivação
fortalecida pelo uso do intensificador mais:

Exemplo 8:

Da mesma forma que o homem se torna mais responsável, digno, após conseguir um trabalho do qual possa obter sua
independência financeira e seu sustento próprio, o artista se torna digno quando a ação de criar é consciente e voluntária, para
que assim, sua obra seja designada como obra de arte (de R220, grifos meus).

Como se pode observar, no exemplo (8), a adjetivação axiológica revela de qual formação
discursiva vem esse dito e esse modo de dizer. Se todo provérbio carrega o discurso da verdade,
pode-se dizer que a verdade que esse provérbio carrega é a da ideologia capitalista que instaura o
trabalho como elemento que dignifica o homem. Só se é digno trabalhando. Há, nesse sentido,
um tom valorativo, que é reforçado por essa adjetivação. Entra em jogo, nesse dizer, a imagem
que ele constrói e quer mostrar de si, como também a imagem que constrói de seu outro. Ele
enuncia para essa imagem. Ao enunciar um provérbio, considera-se a enunciação universal e o
conhecimento presumido de seu interlocutor sobre a importância da dignificação do homem por
meio do trabalho:

Exemplo 9:

[...] o trabalho é peça fundamental na estrutura de uma sociedade e faz com esta, acompanhe e modifique-se conforme as
necessidades humanas (parágrafo conclusivo de R220, grifos meus).

Há uma preocupação constante do escrevente com seu interlocutor. Por isso, ele inscreve esse
sobreenunciador, manifestado linguisticamente por meio da adjetivação verbo ser + adjetivo e
caracterizados pela presentificação. A qualificação se dá pelo que a ação verbal representa: o
trabalho é fundamental, assim como as demais predicações contribuem para a valorização do
trabalho. O escrevente busca, nessa adjetivação, uma posição equivalente a desse enunciador, isto
é, a sobreposição e, ao enfatizá-la, constrói o PDVD no texto. Este é, então, construído na
correlação com outros PDVs. Nesse caso, trata-se de um discurso da lógica capitalista, que foi
incorporado no discurso do escrevente pelo uso do provérbio. É como se o provérbio, ou melhor,
o discurso que nele é veiculado, tomasse conta do texto do escrevente. O uso do provérbio e a
valorização do trabalho de arte trazem à tona a perpetuação de tradições: a da cultura popular,
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pela repetição do provérbio e do discurso nele veiculado e da cultura elitista, uma vez que é por
meio de um único tipo de trabalho, isto é, o de arte ou o que seja similar a esse, como o trabalho
intelectual dado pelo viés da formação acadêmica, que o homem será dignificado. A repetição
desse discurso contribui para a manutenção de uma ordem há muito estabelecida, uma vez que “o
provérbio anula a iniciativa e impõe uma norma ideológica eternizada. Sufocação, portanto, de
todos os modos, traduzida por um código petrificado” (Candido, 2004: 103).

A última adjetivação, a que qualifica o trabalho, dá maior ênfase ao PDV que avalia o trabalho
negativamente. O escrevente retoma o PDV do segundo fragmento, mas não se solidariza com
ele, refuta-o para apenas partir dele e por em cena um enunciador que traz consigo outro PDV,
expresso no exemplo (10):

Exemplo 10:

6º § Já o trabalho do artista que geralmente é feito porque a pessoa gosta; tem o "dom"; o "talento" a dignifica uma vez esta
esta [sic] se realizando mais espiritualmente (R198, grifos meus).

No exemplo (9), entra em cena um enunciador cujo PDV valoriza o trabalho de arte de tal modo,
que assume o PDV do primeiro provérbio: o trabalho [de arte] dignifica o homem. O papel da
adjetivação, na inserção desses enunciadores, mostra sua importância para a construção de PDVs
e para a construção do PDVD, estabelecido no parágrafo conclusivo, exemplo (10):

Exemplo 11:

7º § Portanto existem varios aspectos do trabalho. [...] faz se necessário que a sociedade não o imponha como necessidade para a
sobrevivência do homem; Mas sim como uma função libertadora, [...], ser um verdadeiro artista e assim encontrar sua
satisfação pessoal e espiritual, sem ser prejudicado financeiramente (R198, grifos meus).

No início do parágrafo conclusivo, é retomado o PDV da prova de redação: “há diferentes visões
do trabalho”. A inserção desse PDV é uma preocupação do escrevente em mostrar não só sua
concordância com a banca, assumindo esse PDV, mas é também uma tentativa de atender ao
solicitado na instrução da prova. Na redação (R198), a argumentação é direcionada para o PDV
que valoriza o trabalho, de modo geral, quando impõe, pelo caráter deôntico da modalização,“faz
se necessário”, e pela articulação com uma adjetivação forte, a dominância da valorização do
trabalho e que este deve ser como o trabalho de arte: “uma função libertadora”, para que o
homem seja “um verdadeiro artista” e tenha “satisfação pessoal e espiritual”. Nessas adjetivações
há uma valoração positiva do trabalho, reforçada pelo uso axiológico de alguns termos, como
“libertadora”, “verdadeiro”, “satisfação”, “espiritual” que possuem uma carga avaliativo-positiva.
Todos eles reforçam o caráter argumentativo da qualificação do trabalho e corroboram o PDVD,
aquele que valoriza o trabalho e o compara com o trabalho de arte, isto é, aquele que liberta, que
é verdadeiro e satisfaz pessoal e espiritualmente. Esse PDV reforça o discurso capitalista que,
além de valorizar o trabalho pelo sustento que possibilita ao homem, é igualmente valorizado por
trazer a dignidade para ele. Não está em jogo a exploração do trabalhador para gerar riquezas
para aumentar ainda mais o capital que não está na mão do trabalhador, mas de uma elite
capitalista.

4.2.3 Saberes da esfera religiosa

A esfera religiosa merece destaque em virtude da relação dos discursos que nela circulam com o
tema trabalho. O discurso religioso tem um caráter ambíguo em que ora o trabalho é valorizado,
ora é depreciado. Além disso, a igreja, vista como um aparelho ideológico do estado (Althusser,
1980), sempre apoiou o sistema capitalista e cresceu juntamente com ele. Em oposição ao
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discurso religioso-capitalista-elitista, surgiu a teologia da libertação que, na figura de alguns
religiosos que ousaram se opor a essa igreja, manifestava-se a favor dos explorados e lutavam
para acabar com a desigualdade social.  Na totalidade do corpus, o discurso predominante é o da
denúncia ao trabalho exploração, que tem por trás uma única verdade, que é a verdade da
ideologia capitalista, de que se trabalha para ter dignidade. Nas redações, está presente um
discurso, afirmando que trabalho é castigo, sofrimento e todos devem “suar o rosto para ter o
sustento”. O que está em jogo é a ética do trabalho sob a visão da religião e do capitalismo.

O saber mobilizado nessa esfera e selecionado para análise é fundado no mito bíblico relatado no
livro de gênesis: “comerás o pão com o suor do seu rosto”. Nesse mito, o trabalho é visto como
castigo de Deus à humanidade pecadora, como maldição lançada sobre a humanidade e, nessa
direção, o trabalho é sofrimento. Entretanto, ainda assim, há espaço para a valorização do
trabalho de arte, como mostrarei no parágrafo conclusivo. O exemplo (12) mostra como todo o
primeiro parágrafo foi construído a partir da mobilização desse saber mítico:

Exemplo 12:

1º § No Gênesis, o primeiro livro da bíblia, encontramos a famosa passagem na qual Adão e Eva [...] Deus, irado por conta dos
pecados cometidos [...] lança uma maldição sobre a humanidade [...] as mulheres teriam que sofrer para conceber seus
descendentes, enquanto os homens teriam que ganhar a vida com o suor do seu próprio rosto. Trabalhando (R201).

A referência ao Gênesis, no primeiro parágrafo, é um saber que já existe antes da produção da
redação e o escrevente o mobilizou e o transformou em texto a fim de construir um PDV com
argumentos baseados em seu conhecimento de mundo. O escrevente defende, pois, a tese de que
trabalho é sofrimento, sob dois argumentos: maldição e expiação. A adjetivação é bastante
relevante no exemplo (12). A referência a Adão e Eva é feita com a anteposição de um adjetivo
avaliativo, “famosa passagem”, causando um efeito de sentido de longevidade e permanência de
um texto tido como conhecido não só do escrevente, mas principalmente de seu leitor. Na
sequência, a adjetivação de Deus mostra-se pertinente, no sentido de mostrar um estado
emocional – irado – que o levou a lançar tal maldição contra a humanidade. A adjetivação
finalizando o primeiro parágrafo, “trabalhando”, também mostra como o escrevente enfatiza essa
maldição. O escrevente assume o PDV introduzido pelo enunciador, o livro de “gênesis”, que
assegura ser o trabalho uma maldição.

A partir do segundo parágrafo, o escrevente mobiliza outros saberes, ainda da esfera religiosa.
Parte novamente de um saber motivado por um fato mítico da cultura judaico-cristã – “a
maldição de Adão” –, mas busca a sustentação dos argumentos para construir seu PDV em seu
conhecimento de mundo sobre diferentes religiões e seus seguidores:

Exemplo 13:

2º § Ao longo dos milênios a maldição de Adão tem acompanhado os homens sejam estes cristãos, mulçumanos, budistas ou
ateus. Assim como também as mulheres [...] O esforço da humanidade para prover seu próprio sustento [...], se tornar cada vez
mais árduo a medida que mais riquezas são geradas (R201, grifos meus).

Em (13), o escrevente vale-se de diferentes adjetivos que qualificam os homens de diferentes
opções religiosas. Nesse momento, o escrevente utiliza como estratégia argumentativa a
enumeração desses adjetivos para manter o mesmo campo semântico contemplado pela tese
apresentada na introdução, como forma de coerência temática.

Ainda nesse parágrafo, é introduzido outro enunciador cujo PDV se apoia na luta das mulheres. O
escrevente desliza da progressão temática que vinha construindo na direção da referência às
mulheres, ao mencionar a entrada delas no mercado de trabalho, construindo de si uma imagem
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positiva, em defesa das mulheres. Ao finalizar o parágrafo, o escrevente faz uso da adjetivação
axiológica e intensificada, para mostrar mais efetivamente o PDV que está construindo.

4.2.4 Saberes da esfera literária

Outra esfera presente nas redações é a literária. Ela está diretamente ligada com a esfera escolar,
uma vez que a escola é o lugar previsto, em princípio, para o estudo da literatura e se aprofunda
no Ensino Médio. Na escola circula um discurso que valoriza a literatura, colocando-a como
parâmetro para a boa escrita. Esse discurso, que também está presente no senso comum, pode ser
considerado, nesse sentido, como um discurso de autoridade. O escrevente sempre ouve: “é
preciso ler escritores clássicos para escrever bem”, “deve-se escrever com base na escrita dos
grandes escritores”, dentre outros exemplos nesse mesmo tom. Desse modo, o escrevente foi
condicionado a ver o endeusamento da literatura pela escola e pela sociedade. Sabendo que está
sendo avaliado, e por meio de sua escrita, ele recorre ao saber autorizado por esses discursos,
para validar seu texto. Essa mobilização mostra o tipo de imagem que quer que seu interlocutor
depreenda dele: a imagem de alguém que conhece a literatura e a valoriza, traduzindo-a na
imagem de um bom leitor.

Em função dessa imagem, quase como uma projeção da enunciação, o escrevente mobiliza um
saber literário vinculado principalmente a seu letramento escolar, ao introduzir, por exemplo, no
texto, a referência às obras ou aos autores solicitados na bibliografia de leitura para o exame
vestibular:

Exemplo 14:

Trabalhar é algo necessário, em tese. Conhecemos a personagem "Brás Cubas" de Machado de Assis, por exemplo, que viveu
normalmente sem trabalhar, porém sabemos que esta até pode ser a realidade de famílias ricas, pois na maioria da população que é
pobre isto é impossível de ocorrer. [...] (R065, grifos meus).

Exemplo 15:

Mas, sem dúvida, o trabalho purifica e acrescenta aos homens, porém a vida está repleta de heróis como Macunaíma, que deitam
em uma rede a espera de tudo pronto, a eles o que resta é a ignorancia, o secar da sabedoria e com certeza a falta de coragem para
lutar e tentar conseguir (R153, grifos meus).

Exemplo 16:

O tempo ou o passar do tempo, se encarrega de transformar o trabalho e seus objetivos, intelectual ou braçal, por domínio ou por
dinheiro. Se for por dinheiro não pode ser trabalho artístico, [...]. Como recompensar Camões por Os Lusíadas? E como negar que
algo tão sublime é trabalho? (R234, grifos meus).

Os exemplos (14, 15 e 16) mostram que o escrevente mobiliza saberes da esfera literária, ao fazer
referência, principalmente aos autores ou às obras que supõe conhecidos do interlocutor, tendo
em vista o que lhe é exigido no exame vestibular: “O candidato deve, portanto, [...] possuir um
certo repertório de leituras de textos literários, no nível próprio do concluinte do Ensino Médio”
(Fuvest, 2006: 42). O escrevente mobiliza saberes que julga de autoridade e, ao mesmo tempo,
saberes valorizados pela instituição escolar e principalmente pela universidade que solicita essas
leituras em seu exame. A mobilização desses saberes contribui para a construção do PDVD, no
sentido da valorização do trabalho intelectual, por meio de saberes que o escrevente julga ser
valorizados pela Universidade.
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Tem-se, pois, na construção do PDVD, um movimento enunciativo em que vários
posicionamentos se marcam no texto. Escrevente e interlocutor se constituem mutuamente, por
referência a lugares sociais já existentes: o candidato, que deve provar sua competência para ser
aprovado; e o examinador, que deve aprovar o candidato melhor preparado. Nessa construção,
têm-se, também, movimentos discursivos que, a partir do imaginário social do escrevente,
estabelecem o estatuto do candidato bem preparado e que deve ser aprovado no exame.

5. Considerações Finais

Os resultados revelaram que a construção de PDVs se estabelece de dois modos: 1) a partir do
diálogo com os textos da coletânea oferecida pelo exame, que foi preponderante nessa
construção; e 2) a partir da mobilização de saberes de esferas diferentes das da coletânea. Ambos
fortaleceram o efeito polifônico da construção do PDVD, mostrando que essa construção é
resultado do modo como o escrevente lê e interpreta esses textos; moldada por seus saberes
mobilizados e regulada por suas representações.

A segunda estratégia é a construção de PDVs em sua relação com as diferentes representações
sociais aplicadas à coletânea. Os resultados revelaram que as representações sociais do escrevente
sobre o trabalho, sobre a universidade e sobre os saberes provenientes de outras esferas tinham
em comum a majoritária preocupação com a valorização positiva do trabalho e, principalmente,
do trabalho intelectual.

Considerando objetivos desse trabalho e os resultados obtidos, concluo que a construção do
PDVD só foi possível na correlação dialógica com outros PDVs. A coletânea, fonte direta
disponível para o escrevente, serve como suporte para a busca de PDVs. O recurso à mobilização
de saberes de esferas diferentes das da coletânea fortaleceu o efeito polifônico da construção do
PDVD. Destaco, desses movimentos, aqueles que direcionaram a argumentação para a
constituição do PDVD, em que prevalece a valorização do trabalho e, principalmente, a do
trabalho de arte/intelectual, com 87,9% da totalidade do corpus.

O escrevente, para sustentar seu posicionamento, mobiliza seus saberes e os utiliza como uma das
estratégias para a construção do PDVD. Os diferentes modos de mobilizar saberes são
constitutivos do gênero discursivo analisado, e moldados pelas representações de escrita, do
acontecimento – o evento vestibular –, da imagem sobre si e do outro – seu interlocutor –, bem
como pelas práticas letradas do candidato, incluindo nestas, o modo como lê e interpreta os
enunciados da prova de redação. A redação de vestibular, em seu caráter altamente responsivo,
funciona como uma prática discursiva da escrita.

Por sua vez, essa construção orienta-se por dois aspectos: (a) o da leitura que o escrevente faz da
coletânea fornecida pela prova e, mediado por ela, o aproveitamento dos fatos históricos nela
referidos ou a partir dela inferidos e (b) o de como o escrevente sustenta esse julgamento, a fim
de marcar efetivamente seu posicionamento. Desse modo, a perspectiva enunciativa contribui
para depreender os diferentes PDVs que se constituíram a partir dessas mobilizações, vistas como
estratégias argumentativas; a perspectiva discursiva permitiu desdobrar discursivamente essas
estratégias, que resultaram em efeitos polifônicos na construção do PDVD.

Em termos de contribuições para o ensino e a aprendizagem da escrita, esses resultados são
reveladores de uma prática possível na escola, a de permitir nos textos dos alunos, o diálogo com
seus saberes, escolares ou não.
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