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RESUMO  

 

 

MARTINS, Cláudio de Oliveira. Da concepção de língua à produção escrita: uma análise 
das apostilas de Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio 
Cederj). 2019. 137 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de 
Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 
 
Esta dissertação de mestrado aborda a temática do ensino de escrita, em língua 
portuguesa, nas apostilas de redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Centro de 
Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj) – 
Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 
(Cederj) (RABIN; 2014; 2015). A perspectiva teórica que fundamenta a pesquisa é a 
concepção dialógica da linguagem do círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011; 
VOLÓCHINOV, 2009); logo, interessa-se pela relação entre língua e sociedade para 
construir reflexões acerca da educação linguística em português, especialmente para o 
ato de escrever. Para compor este trabalho, lança-se mão de pesquisas que debatem a 
produção escrita na educação escolar, especialmente com aporte teórico de teorias do 
discurso e do texto (BUNZEN, 2006; DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY; 2004; 
FREITAS, 2010; FREITAS, DAHER, SANT’ANNA, 2013; FREITAS; VARGENS, 2016; 
FREITAS, MARTINS, 2017; ELIAS e KOCH, 2011; GERALDI, 2004; 2012; MACHADO, 
2001; ROJO, 2008; 2015). Além dos aspectos relativos à escrita, esta investigação 
contextualiza história, organização e função do professor no pré-vestibular em que são 
utilizadas as apostilas, objetos de pesquisa desta dissertação, assim como discute a 
respeito do tipo de material didático – apostilas – utilizado âmbito educacional. Partindo-
se do pressuposto de que a produção de textos envolve aspectos não só gramaticais e 
textuais, mas também compreende condições discursivas, observamos o trabalho que se 
propõe nas apostilas do curso sobredito para constatar quais visões predominam e como 
se dá a composição do material e das atividades propostas. Dentre os objetivos traçados, 
destacam-se: a) analisar o material didático do curso, por meio das atividades que 
propõem ao estudante, a fim de observar as concepções linguísticas – língua, gênero do 
discurso e produção escrita – e a efetividade enquanto ferramenta para elaboração de 
texto dissertativo argumentativo; b) polemizar trajetória, metodologia e condições do 
trabalho docente. Os resultados obtidos, no que tange às considerações linguísticas, 
apontam a predominância da visão de língua como estrutura, ao passo de que o texto é 
considerado uma materialidade textual, não relacionado a aspectos discursivos 
constitutivos de qualquer enunciado. As atividades que compõem o capítulo reforçam 
tanto a incidência de algumas concepções de língua e de texto, como também explicitam 
a composição deficitária das atividades de produção escrita referentes ao gênero escolar 
“dissertação de vestibular”. Ademais, confere-se que os professores, na instituição, são 
designados pelo termo “tutor”, contratados sem direitos trabalhistas, pois a remuneração 
ocorre por meio de bolsas, embora tais profissionais atuem em aulas presenciais e a 
distância e desempenhem tarefas de educador. Nesse sentido, além da discussão em 
torno de questões linguísticas sobre as apostilas, a pesquisa em curso também 
problematiza a situação a que se submete o educador no Pré-Vestibular Social.  
 
Palavras-chave: Pré-vestibular; material didático; ensino de escrita; redação. 
  



 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

MARTINS, Cláudio de Oliveira. Da concepção de língua à produção escrita: uma análise 
das apostilas de Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio 
Cederj). 2019. 137 f. Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Instituto de 
Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 
Esta disertación de maestría aborda el tema de la enseñanza de la escritura en portugués 
en los documentos de redacción del Examen de ingreso en el Preuniversitario Social de 
la Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro (Cecierj) – Consórcio Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio 
de Janeiro (Cederj) (RABIN; 2014; 2015). La perspectiva teórica que sostiene la 
investigación es la concepción dialógica del lenguaje del Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 
2011; VOLÓCHINOV, 2009); por lo tanto, se interesa en la relación entre la lengua y la 
sociedad para construir reflexiones sobre la educación lingüística del portugués, 
especialmente para el acto de escribir. Para componer este trabajo, utilizamos 
investigaciones que analizan la producción escrita en la educación escolar, 
especialmente con el apoyo teórico de teorías del discurso y del texto (BUNZEN, 2006; 
DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY; 2004; FREITAS, 2010; FREITAS, DAHER, 
SANT'ANNA, 2013; FREITAS; VARGENS, 2016; FREITAS, MARTINS, 2017; ELIAS y 
KOCH, 2011; GERALDI, 2004; 2012; MACHADO, 2001; ROJO, 2008; 2015). Además de 
los aspectos relacionados con la escritura, esta investigación contextualiza la historia, la 
organización y la función del profesor en el preuniversitario en los que se utilizan los 
materiales didácticos objetos de investigación de esta disertación, así como también 
discute el papel del material en este campo educativo. Asumiendo que la producción de 
textos involucra no solo aspectos y textuales, sino que también incluye condiciones 
discursivas, observamos el trabajo que se propone en los materiales didácticos del curso 
antes mencionado para ver qué puntos de vista predominan y cómo tiene lugar la 
composición del material de las actividades propuestas. Entre los objetivos esbozados, se 
destacan los siguientes: a) analizar el material didáctico del curso, a través de las 
actividades propuestas al alumno, para observar las concepciones lingüísticas (lenguaje, 
género discursivo y producción escrita) y la efectividad como herramienta para redacción 
de disertación argumentativa; b) discutir la trayectoria, metodología y condiciones del 
trabajo docente. Los resultados con respecto a las consideraciones lingüísticas apuntan 
al predominio de la visión del lenguaje como una estructura, mientras que el texto se 
considera una materialidad textual, sin relación con los aspectos discursivos que 
constituyen cualquier enunciado. Las actividades que componen el capítulo refuerzan 
tanto la incidencia de algunas concepciones del lenguaje y el texto, como también 
explican la composición deficiente de las actividades de producción escrita relacionadas 
con el género escolar "disertación de ingreso a la universidad". Además, se verifica que 
los docentes de la institución son designados por el término “tutor”, contratados sin 
derechos laborales, porque la remuneración se produce a través de becas, aunque estos 
profesionales trabajan en aulas y clases a distancia y realizan tareas educativas. En este 
sentido, además de la discusión sobre cuestiones lingüísticas presentes en el material 
didáctico, la investigación también problematiza la situación que experimenta el educador 
en el Preuniversitario Social. 
 

Palabras llave: Preuniversitario; material didáctico; enseñanza de la escritura; redacción  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para Mikhail Bakhtin, retomando a epígrafe deste trabalho, o domínio e o 

emprego livre dos gêneros discursivos são fatores importantes para a descoberta de 

nossa individualidade e para a reflexão a respeito da comunicação em um contexto 

discursivo (BAKHTIN, 2011). Essa afirmação nos leva a pensar que, na produção de 

textos orais ou escritos, não só acessamos a categoria teórica dos gêneros do discurso – 

os quais podem fazer parte de variadas esferas da atividade humana, da sociedade 

(BAKHTIN, 2011) – como também, na elaboração de nosso projeto de discurso, 

envolvemos dimensões relativas à nossa subjetividade.  

Esse olhar, no que tange à produção de textos, parece a nós interessante forma 

de conceber o uso a linguagem, pois evidencia que, para o uso de uma língua, é preciso 

considerar o sujeito não apenas como produtor dela, mas também como seu constituinte. 

Assim, nesta pesquisa, partimos do ponto de vista teórico que nos parece mais coerente 

a respeito desses fenômenos linguísticos, tendo em vista a relação que estabelece com 

indivíduo e com os gêneros do discurso.  

Considerando a linguagem em seu caráter interacional e o conceito de gênero 

discursivo, nesta investigação, escolhemos tematizar a observação de materiais didáticos 

de Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) – o PVS, 

no que tange à sua eficácia para o ensino de escrita, especialmente do texto dissertativo-

argumentativo. Cabe salientar que, embora as apostilas de Redação da instituição sejam 

nosso principal objeto de pesquisa, outras produções da Fundação Cecierj serão 

acionadas, quando auxiliarem na construção desta dissertação de mestrado.  Adiante 

elucidaremos esses elementos utilizados.  

Dentre os motivos para decidirmos investigar materiais didáticos do Pré-

Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) nesta pesquisa de mestrado, 

constam-se questões acadêmicas e pessoais. Do ponto de vista teórico, o interesse 

surgiu porque me debrucei em pesquisas de produção escrita anteriormente ao 

mestrado. Após concluir a graduação em Letras, devido a um processo de permanência 

de vínculo em outra habilitação desse curso superior, participei do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com vigência em 2016/2017.  

A pesquisa desenvolvida no PIBIC objetivava investigar coleções de livros 

didáticos de língua portuguesa aprovadas no PNLD 2015 (FREITAS; MARTINS, 2017), 
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com intuito, especificamente, de observar as atividades de escrita presentes no recorte 

estipulado. Um breve panorama dos resultados obtidos nesse projeto revelou a 

proposição escassa e/ou má formulada de tarefas de produção textual nos materiais 

didáticos. Por conta disso, em minhas investigações acadêmicas, nasceram – e ainda 

nascem – discussões dessa natureza. 

O outro fator que também incentivou a escolha dos objetos de análise para esta 

dissertação foi a minha experiência própria com o Pré-Vestibular Social da Fundação 

Cecierj (Consórcio Cederj). É importante evidenciar que fui aluno dessa instituição em 

2012, projeto gratuito e que visava a atender majoritariamente estudantes da rede pública 

(BIELSCHOSKY, 2018). Estudando do polo de Itaboraí (PVS-ITB), unidade que 

funcionava pela primeira vez no ano anteriormente mencionado, pude me preparar para 

realização de provas para acesso ao ensino superior. 

 Era notório o empenho dos meus professores em fornecer as ferramentas para 

que nós, alunos, realizássemos, com sucesso, os exames de vestibular. A dedicação 

desses profissionais ia para além do uso de materiais didáticos do curso em aulas das 8 

horas às 17 horas de cada sábado letivo. Passeios extraescolares, debates temáticos e 

grupos de estudo em redes sociais foram desenvolvidos e monitorados também pelos 

meus professores do PVS-ITB. 

Além de fazer parte do alunado do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj 

(Consórcio Cederj), é interessante ressaltar que o outro contato que estabeleci com a 

instituição se deu pela função de “tutor” ao longo de quatro anos (2014-2017). Após 

iniciar minha graduação em Letras, em novembro de 2012, adquiri experiência e desejo 

de pertencer ao corpo docente desse pré-vestibular. Assim, realizei o processo seletivo 

para atuar no projeto no ano de 2014. Fui recrutado pelo PVS e me tornei responsável 

por ministrar aulas em algumas cidades do estado fluminense a partir de então: Campos 

dos Goytacazes (2014), Rio de Janeiro (2015), São Gonçalo (2016) e Rio Bonito (2017).  

Com a prática de professor, somada à minha vivência de aluno, discutindo em 

sala os conteúdos sobre redação de vestibular e as ferramentas necessárias para 

produção escrita, conferi que material era composto por alguns textos didáticos e 

exercícios pertinentes, mas que possuíam algumas falhas. Nas aulas, ao lidar com as 

apostilas de Redação, percebia a necessidade recorrente minha recorrente intervenção 

enquanto docente de língua portuguesa. Isso ocorria ora pela sua incompletude de 

exemplos, de explicações e de atividades, ora pelas inconsistências teorico-

metodológicas apresentadas de modo geral nas apostilas. 

Não queremos afirmar, de maneira alguma, nesta pesquisa, que as apostilas 

não tenham validade. Por meio do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio 

Cederj) e dos profissionais que foram meus professores, enquanto aluno, fui capaz de 
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acessar a graduação em Letras e de propiciar. Enquanto professor, juntamente com 

outros parceiros de trabalho, pude promover educação que levou muitos estudantes ao 

ensino superior em universidades públicas.  

Baseando-nos nessa experiência, compreendemos e concordamos que o PVS é 

um projeto de preparação para o vestibular necessário, é uma ferramenta pública e 

direcionada principalmente a uma parcela populacional fluminense de classes sociais 

mais vulneráveis. Ainda assim, mesmo reconhecendo seu valor, não devemos obliterar a 

necessidade de uma reavaliação dos materiais didáticos, o que postulamos nesta 

dissertação de mestrado, construída a partir da leitura crítica dos objetos de pesquisa à 

luz de nosso aparato teórico. Para nós, o PVS tem grande relevância social, e defendê-lo, 

portanto, é um ato político. 

Quanto às justificativas teóricas para o trabalho com as apostilas de Redação do 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), destacamos questões 

temáticas, sociais e teórico-metodológicas.. Nesse sentido, entendendo o cenário 

brasileiro atual em que, segundo o Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019b), tem 

havido um crescente interesse no ensino superior, optamos por propor uma discussão, 

nesta dissertação, a respeito do pré-vestibular em questão, desde a composição da 

instituição ao material didático, e do próprio vestibular, especificamente da prova de 

redação, comumente exame discursivo enfrentado pelos estudantes.   

 Ao definir essa temática, assumimos o compromisso de investigar as apostilas 

de Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), com 

propósito de avaliar como são propostas as atividades de escrita aos estudantes da 

instituição sobredita. Também chamada de texto dissertativo-argumentativo, a 

dissertação de vestibular, além de ser frequente avaliação discursiva em provas de 

acesso ao ensino superior, é o principal conceito que o material didático apresenta aos 

educando do PVS. Nesta pesquisa, associamos tal abstração à noção de gênero do 

discurso (BAKHTIN, 2011), pois acreditamos que possua aspectos que lhes são 

particulares, e não a outros enunciados concretos, e que funcione em um âmbito social 

específico, como o domínio discursivo escolar. 

Assim, embora limitada a um contexto específico, a aprendizagem da redação 

dissertativa se torna relevante ao estudante de vestibular, como é o caso do alunado do 

PVS. Isso se explica, porque, como já vimos comentando, os candidatos a vagas em 

universidades devem realizar exames avaliativos que não só apresentam questões 

objetivas, como também demandam escrita de texto dissertativo-argumentativo. Tendo 

em vista que o corpo discente do PVS é um público oriundo principalmente de escolas 

públicas, queremos verificar como o material didático do PVS voltado para a produção 
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textual se constrói e atende à demanda, pautando-nos em pesquisas recentes sobre o 

assunto. 

Fundamentaremos nossa análise na Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 

2011; VOLOSHINOV, 2009). Consideramos, na perspectiva de Bakhtin (2011), que 

emprego da língua se efetua por meio de enunciados, concretos e únicos, pertencentes a 

determinadas atividades humanas. Entendemos que, na produção de textos, os 

indivíduos se utilizam dessa categoria sociocultural para efetivar a construção do seu 

texto, seja para obeceder às regras formais e gramaticais, seja para incutir sua 

subjetividade no seu ato discursivo. Acreditamos também que a linguagem é utilizada, 

tendo em vista as instâncias sociais com que sujeito interage.  

Nessa perspectiva, conforme Bakhtin (2011, p.271) ainda, no que se refere à 

compreensão do enunciado concreto (o gênero do discurso), sabemos que “é de 

natureza ativamente responsiva” e que “toda compreensão é prenhe de resposta [...] 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante”. Associando tais postulações à questão da 

produção textual para vestibular, notamos que, para construir um texto dissertativo-

argumentativo, é necessária, por parte do estudante, uma tomada de posição discursiva 

em relação a algo que é anterior à sua produção.  

O aluno escreve porque há uma situação comunicativa, há outro enunciado com 

que dialoga. Essa escrita compreende desde aspectos intraverbais a questões 

extraverbais. Isto é, o sujeito não só se utiliza de elementos gramaticais e fraseológicos 

para produzir um texto sobre um tema que lhe foi designado, mas também ele precisa 

compreender noções do mundo real em que está inserido e que deseja comunicar. Todos 

esses aspectos linguísticos passam a integrar sua escrita. 

Esse pensamento nos leva a um caráter específico da linguagem. Uma vez 

dialógica, conferimos que o texto deixa de ser apenas elementos gramaticais 

estabelecidos apenas por um locutor a ser decodificado por um interlocutor. A partir da 

ótica da Análise Dialógica do Discurso, o texto é construído por meio da interação entre 

produtor e interlocutor(es). Além disso, está sujeito a ser respondido por alguém.  

Nessa direção, poderíamos entender que as correções de textos, feitas pelos 

professores, em dissertações elaboradas por estudantes, como as que ocorrem no PVS, 

por exemplo, continuariam o elo de enunciações que vão sendo construídas. São tidas 

como um continuum. Em decorrência disso, concebemos que a elaboração textual é 

dada num contexto dialógico. Assim, envoltos na perspectiva teórica elucidada, queremos 

observar como as apostilas de Redação abordam a linguagem.  

Na perspectiva teórica que adotamos nesta investigação, a Análise Dialógica do 

Discurso, pensamos no texto como fruto de uma interação social. A língua só existe 

porque há indivíduos que fazem uso dela para se construírem e construírem seus 
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discursos. Desse modo, verificamos que o conceito de dialogismo (BAKHTIN, 2011; 

VOLOSHINOV, 2009) também nos parece crucial para investigarmos a composição das 

apostilas de Redação do PVS. 

Ainda, reconhecer um gênero, qualquer que seja, implica perceber que existem 

traços relativamente estáveis a ele. Com efeito, tomamos o texto dissertativo- 

argumentativo como um enunciado concreto, o qual apresenta características próprias e 

relativamente estáveis e está atrelado a uma esfera da atividade humana que é o espaço 

escolar. Dessa maneira, aspectos relacionados aos conteúdos temáticos, aos recursos 

linguísticos e à construção composicional devem ser levados em conta em atividades de 

escrita. Nossa investigação busca observar se essas nuances são trabalhadas no 

material didático. 

Existem correntes teóricas diversas, cujas noções de língua, de gênero do 

discurso – designado até por gênero textual, gênero de texto – e produção escrita se 

diferenciam das perspectivas que adotamos nesta pesquisa. Ao longo desta dissertação 

de mestrado, buscaremos elucidar as principais perspectivas relacionadas a esses 

conceitos. Para nós, isso é de extrema necessidade, visto que tais conceitos devam ficar 

evidentes tanto para professores, quanto para os alunos. Visto que investigamos as 

apostilas de Redação do PVS, material em que são propagadas concepções sobre a 

tarefa de escrever, engajamo-nos de analisar criticamente o material, tendo em vista os 

ideais que veiculam. 

Ao realizarmos uma breve pesquisa no banco de dados da Capes (2019) para 

verificar se havia pesquisas a respeito dos materiais didáticos do Pré-Vestibular Social da 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), deparamo-nos com a ausência de produções 

acadêmicas. Encontramos apenas alguns artigos e livros produzidos pela direção do PVS 

e pela presidência da Fundação Cecierj disponíveis online. Desse modo, em discussões 

de orientação de mestrado, delimitamos nosso interesse de elaborar conhecimento 

científico sobre as apostilas de Redação do PVS. 

Ratificamos que nosso ponto de vista teórico é o da Análise Dialógica do 

Discurso (BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 2009). Dele, decorrem-nos concepções que 

fundamentam a visão de língua como fator de interação e de gênero do discurso. No 

intuito de nos associarmos nossa visão às pesquisas recentes sobre produção escrita, 

consideramos ainda algumas investigações relativas a esse tema (BUNZEN, 2006; 

DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY; 2004; FREITAS, 2010; FREITAS, DAHER, 

SANT’ANNA, 2013; FREITAS; VARGENS, 2016; FREITAS, MARTINS, 2017; ELIAS e 

KOCH, 2011; GERALDI, 2004; 2012; MACHADO, 2001; ROJO, 2008; 2015). 

Para a investigação das atividades de escrita da apostila, não nos limitamos à 

leitura do material didático (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), como apontamos 
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anteriormente. Editais de seleção de alunos e de professores (RIO DE JANEIRO, 2019a; 

2019b); Manual do tutor (CECIERJ, 2018?), texto direcionado aos professores; e até 

mesmo informações dispostas no site da instituição (CECIERJ, 2019a) foram outras 

fontes necessárias para a realização de uma profunda pesquisa sobre a instituição. 

Para análise do material didático de Redação, manusearemos dois questionários 

de pesquisa, para obtermos informações sobre as noções linguísticas que nos interessa 

nesta dissertação, a serem comentados mais a seguir no objetivo geral. O primeiro roteiro 

de investigação se volta para indagação dos pré-textuais das apostilas. Já o segundo se 

direciona à reflexão acerca dos capítulos que se referem ao texto dissertativo 

argumentativo. Esses instrumentos serão apresentados com mais profundidade no 

terceiro capítulo desta dissertação de mestrado. 

Os problemas de pesquisa que definimos podem ser divididos em duas ordens. 

Um deles se dá pela necessidade de se criticar a efetividade do material didático de 

Redação, enquanto ferramenta para ensino de língua e de produção escrita. O outro 

existe pelo interesse de verificar as relações sociais que se constituem no contexto 

educativo em que as apostilas são utilizadas. Tendo em vista que nossa visão acerca da 

linguagem permeia as interações entre os indivíduos de uma sociedade e que, assim, 

não exista língua fora da vida, nem vida fora da língua – à égide de Bakhtin (2011) – 

intentamos compreender o funcionamento do PVS, as condições de trabalho e outros 

aspectos relativos a esse espaço. 

Convém apontarmos que as apostilas de Redação do Pré-Vestibular Social da 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), de que investigaremos as atividades de escrita 

(RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), fazem parte de uma coleção didática, que ainda 

conta com outros materiais educativos. Baseando-se na grade de aulas do PVS, notamos 

que há livros de Língua Portuguesa inclusive, mas ressalta-se que esses objetos não 

serão analisados nesta dissertação. 

Retomando o segundo problema de pesquisa, indicamos que, no PVS, utilizam-

se os termos “tutor” e “tutoria” para se referir, respectivamente, aos professores e às 

aulas (BIELSCHOWSKY, 2018). Como entendemos a língua como fruto de uma 

interação social, usada por sujeitos que se constroem na linguagem, é nosso intento 

explicitar as atribuições e as condições de trabalho a que se submete o professor. 

Queremos observar de que modo e em que contexto as nomenclaturas sobreditas são 

empregadas, a fim de perceber as implicações que incutem. Realizamos isso, no primeiro 

capítulo da dissertação, quando estivermos fornecendo informações contextuais sobre o 

PVS. 

A adesão à concepção de língua como componente social e de gênero 

discursivo nos faz considerar que a elaboração textual demanda condições específicas 
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para cada situação linguística. Então, algumas perguntas de pesquisa nos surgem, das 

quais destacamos: A língua é compreendida como um elemento social? O estudante é 

levado a pensar na redação como um gênero discursivo, com função social? O texto é 

tido como uma produção ou uma unidade puramente gramatical e semântica? 

Cabe ressaltarmos que entendemos a dissertação argumentativa enquanto 

gênero do meio escolar. Por isso, nossas indagações de pesquisa ainda continuam: 

Ressaltam-se a temática, a construção composicional e os recursos linguísticos 

relacionáveis ao gênero que o aluno produz? Ficam evidentes, ao estudante, a finalidade 

da produção e o seu interlocutor? Ferramentas para ensino de escrita são propostas? 

Diante desses questionamentos e de uma análise holística do material, nossa 

hipótese de pesquisa é a de que as apostilas deem atenção, predominantemente, a 

questões relativas aos recursos linguísticos. Aspectos concernentes à temática e à 

construção composicional do gênero acabam não recebem desenvolvimento devido. 

Embora aquele primeiro elemento constitutivo do enunciado concreto seja relevante para 

a atividade de escrita, as outras noções também são tão importantes. Além disso, 

pressupomos que o texto tem sido estudado de modo fragmentado e dissociado de uma 

situação comunicativa. Como na perspectiva do círculo bakhtiniano, a relação entre 

língua e vida é constitutiva, tal escolha contraria a visão que adotamos nesta pesquisa.  

Assim, acreditamos que uma compreensão acerca do mundo social de que faz 

parte a linguagem se torna necessária também, além de um trabalho com outras 

características relativamente estáveis dos gêneros do discurso para além do estilo 

(BAKHTIN, 2011). É por essa razão que adotamos a visão de língua como um fator 

social, e não outros vieses, como os que a têm como expressão de pensamento ou como 

código, por exemplo. Escolhemos nos amparar na compreensão do círculo bakhtininiano 

(BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 2009) que considera a relação entre língua e discurso, 

para que a proposta de escrita seja, de fato, uma produção de texto situada no mundo 

social. 

Nessa direção, concernente ao objetivo geral desta pesquisa, afirmamos que se 

alicerça em analisar apostilas de Redação do PVS, a fim de observar as concepções de 

língua, de gênero do discurso e de produção escrita, bem como as propostas de 

elaboração de texto dissertativo argumentativo. Além disso, esta dissertação mestrado 

também busca polemizar trajetória, metodologia e condições do trabalho docente. 

No que tange, agora, aos objetivos específicos, indicamos que se relacionam 

direta e indiretamente ao material didático analisado. No primeiro capítulo, temos os 

seguintes propósitos: (I) explicitar a história e os projetos da Fundação Cecierj (Consórcio 

Cederj); (II) apresentar o Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), 
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ressaltando história, metodologia de trabalho, planos para o futuro e profissionais 

integrantes. 

No segundo capítulo, temos estes intuitos: (I) abordar uma série de conceitos 

que fundamentaram a pesquisa, tais como noção de língua, de gênero discursivo e de 

ensino de escrita; (II) conceituar dissertação argumentativa e refletir a respeito das 

provas e dos exames de acesso ao ensino superior; (III) apresentar conceito, história e 

função do livro didático como objeto, destacando dissonâncias entre livro didático e 

apostila e discutindo a respeito de pesquisas recentes sobre material didático para ensino 

de escrita. 

No terceiro capítulo, voltamo-nos para os pré-textuais e para os capítulos da 

apostila. Nesse momento, desejamos: (I) traçar os caminhos e ferramentas para 

construção da investigação na dissertação de mestrado; (II) apresentar o histórico do 

material didático de Redação desenvolvido pelo PVS, mencionando as modificações ao 

longo do tempo; (III) situar as versões das apostilas tidas como objeto de pesquisa, 

problematizando já seus pré-textuais; (IV) analisar algumas atividades de escritas e os 

capítulos das apostilas, tendo em vista noções de língua, de gênero do discurso e de 

produção escrita. 

Assim, esta dissertação tem seus conteúdos distribuídos em três capítulos. São 

eles, respectivamente: O contexto do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj; Os 

pressupostos teóricos dos saberes linguísticos e do material didático e Apostilas de 

Redação do PVS em análise. 
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1. O CONTEXTO DO PRÉ-VESTIBULAR SOCIAL DA FUNDAÇÃO CECIERJ 

(CONSÓRCIO CEDERJ) 

 

a língua passa a integrar a vida através de enunciados 
concretos (que a realizam); é igualmente através de 
enunciados concretos que a vida entra na língua. 

(Mikhail Bakhtin) 

 

 

Neste capítulo da dissertação, estamos preocupados em apresentar um 

panorama de informações a respeito do contexto em que estão inseridas as apostilas de 

Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ), o PVS. 

Essa etapa nos é preciosa, uma vez que informa e problematiza aspectos relativos à 

instituição, ao docente da disciplina em questão e a outros integrantes desse espaço. 

 Consoante a Bakhtin (2011), na epígrafe deste capítulo, é por meio de 

enunciados concretos que língua e vida se unem. Isto é, segundo a concepção que 

adotamos, aquela depende desta, e vice-versa, para que possa ser constituída.  Dessa 

forma, consideramos importante nos ater para além das atividades de escrita da apostila, 

nas quais nos debruçaremos melhor no terceiro capítulo. Há elementos sociodiscursivos 

que incidem sobre o material didático do PVS. Escolhemos destacá-los, então, no 

primeiro momento da dissertação. 

 Engajamo-nos ainda mais na temática desta pesquisa, visto que há escassez 

de produção científica, no que diz respeito às investigações sobre as apostilas desse pré-

vestibular. Como já afirmamos, a busca feita no banco de dados de teses e de 

dissertações, organizado pela CAPES (2019), permite-nos afirmar que não foram 

encontrados trabalhos acadêmicos sobre o Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj 

(Consórcio CEDERJ) especificamente. Todavia, encontram-se trabalhos sobre educação 

a distância, ou relativos a outros setores da Fundação Cecierj ou relacionados a cursos 

de pré-vestibular comunitários de outras instituições. Logo, amparando-nos nas 

informações de que dispomos, realizamos nossa pesquisa voltada ao PVS. 

Neste primeiro capítulo da dissertação, contextualizaremos a Fundação Cecierj 

(Consórcio Cederj) e o Pré-Vestibular Social (PVS). Organizamos os dados em três 

seções. Na primeira seção, discorreremos sobre a trajetória dessa fundação. Nessa 

perspectiva, evidenciaremos as causas históricas por que se implementou esse órgão, as 

siglas utilizadas, os objetivos e os locais de atuação. 
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Já na segunda seção, comentaremos sobre o PVS desde a sua criação ao seu 

funcionamento atual. A demanda do pré-vestibular e o perfil do seu público-alvo também 

serão desenvolvidos nessa etapa. Além disso, apontaremos as estratégias metodológicas 

do curso, assim como as mudanças e as tecnologias a serem efetivadas no futuro. No 

mesmo segmento, iremos mencionar os integrantes que dão vida à instituição: diretores, 

coordenadores e professores. Em especial, problematizamos o uso do termo “tutor”, em 

detrimento de “professor”.  

Na terceira seção, reservamos lugar para comentar acerca do formato de aula e 

de material didático fornecido aos alunos do PVS. Ademais, outros recursos didáticos, 

como simulados e orientações acadêmicas, são referenciados ao longo desse ramo do 

presente capítulo.  

 

 

1.1. A FUNDAÇÃO CECIERJ: HISTÓRIA E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

Para construir um olhar sobre a Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), é 

importante observarmos sua história. Nesta seção, optamos em distribuir os dados 

obtidos pela pesquisa em dois momentos. No primeiro, abordaremos a Fundação Cecierj, 

considerando a função social e o contexto histórico-político em que foi desenvolvida. A 

série de transformações ocorridas nesse órgão será elucidada nessa parte do capítulo 

também. No segundo, serão comentados os objetivos e atuações da instituição na 

atualidade. 

A priori, ressaltamos o fato de enfrentar dificuldades para a construção de uma 

trajetória detalhada e linear acerca da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), assim como 

do Pré-Vestibular Social do qual mantem a gestão. Tentamos contornar essa situação, 

entrando em contato com a direção do PVS para conseguirmos mais informações. 

Entretanto, não recebemos respostas aos nossos e-mails enviados, fornecendo-nos 

informações sobre a instituição, como se confere nos anexos desta pesquisa (do anexo A 

ao E).  

Para tanto, na construção deste capítulo, consideramos os textos de que 

dispomos impressos e online. Colhemos informações a partir do livro Fundação Cecierj: 

ontem, hoje e amanhã, editado por Carlos Bielschowsky (BIELSCHOWSKY, 2018), que 

coordenou a implantação do Consórcio Cederj e presidia, até o início do primeiro 

semestre de 2019, a Fundação Cecierj (Consórcio Cederj). Valemo-nos também do edital 

de seleção de alunos (RIO DE JANEIRO, 2019a), do edital de seleção de tutores (RIO 

DE JANEIRO, 2019b), do Manual do Tutor (CECIERJ, 2018?), além do site oficial do 

curso (CECIERJ, 2019a). 
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Embasamos nossas pesquisas, ainda, em produções científicas sobre a 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) e sobre o PVS (BARRA; LORENZ, 1986; BASTOS 

et al, 2010; BASTOS, GOMES, FERNANDES, 2012; BIELSCHOWSKY, 2017; BORGES; 

SILVA; DIAS, 2000; CASTRO; DUARTE, 2018; FREIRE, 2017; VALLA e FERREIRA, 

2007). Nesse sentido, caminhamos para apresentar um panorama desse órgão 

institucional. 

Segundo Valla e Ferreira (2007), entre o final da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) e o começo da Guerra Fria (1947-1991), os Estados Unidos e a Inglaterra 

iniciaram um processo de financiamento de países da América Latina, no que diz respeito 

ao desenvolvimento de diversas áreas e setores, inclusive o científico. Entretanto, esse 

investimento não se deu sem um interesse pretencioso. Podemos conferir, segundo 

Braga (2002), que: 

 

Em 1949, o Departamento de Estado havia decidido que a América 
Latina deveria constituir-se em reserva estratégica para garantir o 
poderio econômico e militar dos Estados Unidos dentro do novo arranjo 
mundial que deu origem à Guerra Fria. 

 

Em um cenário geopolítico bipolarizado durante a Guerra Fria, as grandes 

potências mundiais se envolviam em conflitos de dimensões globais. Logo, havia 

interesse de exploração da América Latina como subsídio material, sobretudo por parte 

dos Estados Unidos. Podemos perceber, a respeito do Brasil, por exemplo, que o país 

“veio a ocupar um importante papel como grande fornecedor de matérias-primas e 

minerais estratégicos para o desenvolvimento da economia e segurança norte-

americana.” (BRAGA, 2002). Desse modo, era útil para os norte-americanos estabelecer 

uma ponte com as terras brasileiras, a fim de extrair delas os recursos que tinham a 

oferecer. Todavia, a preocupação com a América Latina não se encerrava nesse tópico. 

Com receio de conflitos emergidos da vizinhança que fizessem com que os 

Estados Unidos perdessem zonas de influência do bloco capitalista para o bloco 

socialista, esse país resolve, entre outras ações, fomentar o desenvolvimento científico 

no continente americano. Esse incentivo teria norteado o desenvolvimento dos centros de 

ciências brasileiros (VALLA e FERREIRA, 2007). Na década de 1950, segundo Freire 

(2017, p.11), foram criados muitos órgãos estatais relativos às ciências e à educação no 

Brasil. Dentre eles, têm-se: 

 

Conselho Federal de Educação (CFE) e os Conselhos Estaduais de 
Educação (CEE), Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), Campanha 
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário 
(CADES), Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) e seus 
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centros regionais, Comissão Supervisora do Plano dos Institutos 
(COSUPI)  

 

Embora muitas unidades de ciência e de pesquisa tenham sido implementadas 

nesse período, ainda segundo Freire (2017, p.11), somente os profissionais do Instituto 

Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências (IBECC) que “adotaram, traduziram e 

adaptaram os diferentes projetos relacionados às diversas áreas de conhecimento, isto é, 

materiais instrucionais para a educação em seus diferentes níveis”, até o momento.  

Os centros de ciência descritos tiveram sua criação pelo Ministério da Educação 

e Cultura, no intuito de apoiar o IBECC, por meio de convênios com universidades e 

secretarias de educação (VALLA e FERREIRA, 2007). Alguns trabalhos sobre os 

propósitos desses centros de ciências são encontrados em estudos de Freire (2017) e de 

Barra e Lorenz (1986). Não nos estenderemos neles, pois não é propósito de nossa 

pesquisa.  

Em 1965, durante a Ditadura Militar brasileira (1964-1985), além dos que foram 

projetados anteriormente, eram desenvolvidos outros centros de ciências pelo Brasil, cuja 

pretensão era o treinamento e o aperfeiçoamento de professores de ciências 

(BIELSCHOWSKY, 2018, p.5). Os incentivos dos Estados Unidos e da Inglaterra 

registrados na América desde o período anterior, conforme Barra e Lorenz (1986), 

mantinham a União Soviética a uma distância considerável dos países ocidentais, no que 

tange ao desenvolvimento científico.  

Na década de 60, repensavam-se as estratégias para desenvolvimento de 

ciência dos países da América Latina. Nesse período, houve, inclusive, encontros entre 

Estados Unidos e Inglaterra para traçar planos, o que culminou na confecção de 

materiais didáticos para elevar o ensino de ciências e para acompanhar o 

desenvolvimento supostamente presente nas repúblicas da União Soviética, ressaltam 

Barra e Lorenz (1986).  

É nesse cenário político-mundial em que são difundidos no Brasil seis 

importantes Centros de Ciências (Ceci), criados no território nacional, na década de 60. 

Dentre eles, temos: CECINE, em Pernambuco; CECIRS, no Rio Grande do Sul; CECIBA, 

na Bahia; CECISP, em São Paulo; CECIMIG, em Minas Gerais (BORGES; SILVA; DIAS, 

2000); CECIGUA, no estado Guanabara.  

À época do Estado Guanabara, esse último órgão era designado pela sigla 

CECIGUA – Centro de Ciências do Estado da Guanabara. Posteriormente, com a fusão 

do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara (1975), o CECIGUA se tornou 

CECIERJ (BIELSCHOWSKY, 2018). Em decorrência de outras modificações 

administrativas ao longo do tempo, esse órgão passou a ser o que conhecemos, hoje, por 
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Fundação Cecierj (Consórcio Cederj). Mais a frente, comentamos aspectos que levaram 

à conjuntura atual.  

Duas funções dos Centros de Ciência, criados por volta dos anos 60, que 

pretendemos destacar se referem ao fato de almejarem “tornar-se um […] órgão de 

pesquisa e desenvolvimento do ensino das ciências básicas” (FREIRE, 2017, p.18); e ao 

fato de possuírem o objetivo de “treinar professores e produzir e distribuir livros-textos e 

materiais para laboratório para as escolas de seus respectivos estados” (BARRA; 

LORENZ, 1986, p. 1975).  

Além desses Cecis, instalaram-se, em momento posterior, de 1980 a 1990, 

época da redemocratização do Brasil e, no contexto internacional, de desfecho da Guerra 

Fria, os Cieds (Centros Estaduais de Informática Educativa) pelo país. No Rio de Janeiro, 

esse projeto se integrou ao CECIERJ (BIELSCHOWSKY, 2018, p.12). Atendeu a alunos 

e a professores dos então designados 1º e 2º graus e da Educação Especial. Segundo 

Bielschowsky (2018, p.12), também serviu à comunidade, por proporcionar tecnologia da 

informática às escolas públicas brasileiras. 

O período que compreende o ano de 1992 ao 1994 é tido como aquele em que 

foram intensificadas as ações da CECIERJ no que se refere à divulgação científica e à 

formação de professores (BIELSCHOWSKY, 2018, p.13). Em 1995, afirma-se haver 

grande expansão da informática educativa; entre 1995 a 1998, foi implantado o projeto 

Rede Escola, cuja coordenação estava sob o centro de ciência fluminense e cuja missão 

era a formação continuada de professores a distância (BIELSCHOWSKY, 2018, p.13). 

Até o momento, as ações da CECIERJ se basearam na formação continuada e na 

divulgação científica, afirma Bielschowscky (2018). 

Em 2002, CECIERJ se torna a Fundação Cecierj – Fundação Centro de Ciências 

e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. Dentre seus objetivos, 

presentes no Artigo 2º da Lei Complementar de nº 103/2002, podemos destacar: 

 
I - oferecer educação superior gratuita e de qualidade, na modalidade à 
distância, para o conjunto da comunidade fluminense. II - a divulgação 
científica para o conjunto da sociedade fluminense; e III -  a formação 
continuada de professores do ensino fundamental, médio e superior. (RIO 
DE JANEIRO, 2019c) 

 

 A partir desse período, o órgão estatal passou, então, a englobar atividades 

também do Centro de Educação a Distância do Rio de Janeiro (Consórcio Cederj). 

Conferimos a união da Fundação Cecierj e do Consórcio Cederj por meio da lei sobredita, 

nº 103/2002. No Artigo 5º, introduz-se que: 

 

Ficam transferidos à Fundação CECIERJ os direitos e obrigações e os 
saldos de dotações orçamentárias do Centro de Ciências do Estado do 
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Rio de Janeiro e do Consórcio CEDERJ – Centro de Educação Superior 
à Distância do Estado do Rio de Janeiro. (RIO DE JANEIRO, 2019c) 

 

Notamos que a Fundação Cecierj passa a se responsabilizar pelas atividades do 

Consórcio Cederj. Tentando compreender mais sobre esse último órgão, buscamos mais 

informações relativas à sua origem e às suas atividades. Conferimos, com Bielschowsky 

(2017), que a oferta do ensino superior era, à época, muito inferior à de países 

desenvolvidos e também inferior ao percentual dos países da América Latina, do Oriente 

Médio e da Ásia. 

Outros agravantes, concernentes à escassez no acesso à graduação no 

período, são justificativas para a criação do Consórcio Cederj. Bielschowsky (2017) 

levanta hipóteses, como a sobreposição da demanda pelo ensino superior, em detrimento 

do acesso à mesma esfera educativa pela população, e como a manutenção de 

desigualdades sociais, face ao crescimento do ensino superior privado no Rio de Janeiro. 

Bielschowsky (2017, p.17), pontua os objetivos do consórcio: 

 

 Contribuir para a interiorização do ensino superior gratuito e de 
qualidade no Estado do Rio de Janeiro;  

 Contribuir para o acesso ao ensino superior daqueles que não podem 
estudar no horário comercial;  

 Atuar na formação continuada a distância de profissionais do Estado, 
com atenção especial ao processo de atualização de professores da 
rede estadual de ensino médio;  

 Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação 
no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Bielshowsky (2017) põe, em destaque, que o ensino superior à distância 

resolveria algumas das lacunas existentes na sociedade brasileira da época. É 

interessante mencionar, ainda, que a ampliação do acesso à graduação, por meio de 

ferramentas tecnológicas e a distância, perpetua-se também por um fator histórico, no 

que tange ao gerenciamento de instituições brasileiras.  

Após 1964, devido ao governo autoritário então vigente, ocorre uma “excessiva 

centralização, em nível federal, das tomadas de decisão sobre os mais variados setores 

na gestão do país” (CASTRO; DUARTE, 2018, p.8). Essa política inclui também o setor 

educativo. Entretanto, a partir de 1974, num cenário de abertura política proposta e 

conduzida (LEMOS, 2002) pelo próprio aparato ditatorial, frente ao deterioramento da 

economia e ao desgaste e descontentamento social generalizado com o regime 

(CODATO, 2005), as esferas políticas e a sociedade civil “passam a mobilizar-se pela 

volta do país à institucionalidade democrática” (CASTRO; DUARTE, 2018, p.8), 

acelerando o processo de redemocratização. A Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) 

emerge também nesse cenário, que incluía o campo educacional. 
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Conforme Bielschowsky (2018, p.18), o ano 2003 foi imprescindível para a 

Fundação Cecierj, porque havia muitos projetos e dinâmicas novos, principalmente no 

que diz respeito aos cursos de extensão voltados para a capacitação de professores de 

ciências naturais. Ainda, Bielschowsky (2018, p.18) afirma que, logo depois da inserção 

de tecnologias recentes, esses projetos de capacitação foram ampliados a outros 

segmentos de formação docente. 

Nesse mesmo período, a Fundação Cecierj desenvolveu um Portal da Educação 

Pública, no intuito de estabelecer interação entre professores e outros profissionais da 

educação. O recurso foi viabilizado com o propósito de promover debates de assuntos 

diversos, como “experiências em sala de aula, sugestões de atividades para trabalhar 

conteúdos programáticos e divulgação de textos de servidores da área e outros já 

clássicos, além de oficinas para formação e informação” (BIELSCHOWSKY, 2018, p.18). 

Além disso, a Fundação Cecierj manteve suas ações de divulgação científica, 

tais como Praça da Ciência Itinerante. Outros projetos como, por exemplo, “a Caravana 

da Ciência, a Feira Estadual de Ciências e o Projeto Jovens Talentos para a Ciência” 

(BIELSCHOWSKY, 2018, p.19) também foram desenvolvidos pela instituição.  Foi 

apenas no ano de 2003 que a instituição concebeu o Pré-Vestibular Social (PVS), projeto 

de nosso interesse nesta dissertação de mestrado. 

Segundo Bielschowsky (2018), a Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) reúne 

atualmente as seguintes atividades: Graduação do Consórcio Cederj (com CEFET, 

UERJ, UENF, UFF, UNIRIO, UFRJ E UFRRJ); Divulgação Científica; Educação de 

Jovens e Adultos; Formação continuada de professores e técnicos; e Pré-Vestibular 

Social (BIELSCHOWSKY, 2018). Querendo elucidar a abrangência da instituição e o 

contingente de alunos matriculados nos programas educativos da fundação, 

evidenciamos a tabela abaixo.   

 

Imagem 01: Quantitativo de alunos ativos da Fundação Cecierj (2018) 

 
Fonte: BIELSCHOWSK (2018, p.19) 
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Como podemos perceber, a Fundação Cecierj possui ramificações relativas ao 

seu campo de trabalho. Da educação básica à graduação, a instituição atua com um 

número expressivo de alunos e de unidades, tendo em vista seu funcionamento, que se 

dá apenas no estado do Rio de Janeiro. Convém comentarmos que esses dados são 

relativos ao ano de 2018. Podemos encontrá-los a partir da análise do livro publicado 

pela Fundação Cecierj, apresentado por Bielschowsky (2018), no qual não só se 

contextualiza a história da instituição, mas também explicita dados administrativos.  

Gostaríamos de confrontar essas informações com as atuais. No entanto, 

conforme se confere nos anexos dessa dissertação, a direção do PVS não respondeu, 

com dados relevantes, nem com informações solicitadas, aos nossos e-mails. Assim, não 

podemos mensurar se houve ou não crescimento do quantitativo de alunos no pré-

vestibular para o ano de 2019, recorte mais afim aos interesses desta dissertação. 

 A seguir, porque desejamos evidenciar o campo de atuação da Fundação 

Cecierj geograficamente, apresentamos um mapa que situa a zona de atuação da 

instituição. Vejamos: 

 

Imagem 02: Polos de atendimento de projetos da Fundação Cecierj 

 
Fonte: BIELSCHOWSKY (2018, p.20) 

 

Vemos ilustradas as localidades de atuação dos polos da Fundação Cecierj 

(Consórcio Cederj) em que funcionam a graduação a distância, as escolas da Rede Ceja, 
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o Pré-Vestibular Social, o Museu Ciência e Vida e os Espaços da Ciência. Percebemos, 

num olhar holístico, que algumas regiões são mais privilegiadas que outras, o que talvez 

demande de alunos e de profissionais um deslocamento considerável entre suas 

residências e os polos da fundação.  

Embora tais discussões sejam interessantes e precisem de uma análise mais 

profunda, nosso intuito nesta dissertação de mestrado é abordar o Pré-Vestibular da 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), o PVS. Na próxima seção desse capítulo seguimos 

com esse propósito, apresentando mais informações relativas a esse campo de atuação 

da instituição. 

 

 

1.2. O Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) 

 

Nesta seção do capítulo, uma vez já abordada a história e o funcionamento da 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), trataremos de elucidar, agora, a trajetória do Pré-

Vestibular Social dessa instituição – o PVS. Nossa intenção, nesse momento, é fornecer 

informações que explicitem o que é o pré-vestibular; que contextualizem seu percurso ao 

longo dos anos; que descrevam os integrantes do projeto e as funções desempenhadas 

na instituição; e que apresentem o público-alvo desse curso preparatório. Para dar conta 

desses objetivos, escolhemos repartir esta seção em três momentos.  

Na primeira subseção, serão referidos os episódios que marcaram a trajetória e 

o desenvolvimento do projeto. Nesse segmento, também pretendemos mostrar como se 

dá a organização do curso e as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. 

Evidenciaremos aqui algumas informações sobre o público-alvo para que se destina o 

PVS.  

Na segunda subseção, indicaremos algumas propostas que estavam a ser 

implementadas em 2019 no PVS, pela ótica do presidente da Fundação Cecierj até o 

primeiro semestre do mesmo ano. As estratégias mencionadas vão, desde suporte 

tecnológico, à inserção de disciplina no programa de estudos dos educandos do pré-

vestibular. 

 Na terceira subseção, discorremos sobre os profissionais que atuam no Pré-

Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ). Consideraremos, nessa 

etapa, os diretores e seus auxiliares, os coordenadores e os professores, na intenção de 

conhecer o quantitativo de pessoas que atuam nesse segmento da fundação, assim 

como queremos ressaltar as funções de cada um deles dentro da instituição.  

Na quarta subseção, dedicamos um espaço para levantar questionamentos 

sobre o termo “tutor”, utilizado para se referir aos professores do PVS. Nesse momento 
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da dissertação, acionaremos alguns conceitos bibliográficos e legislativos sobre 

“professor” e sobre “tutor”, como também os confrontaremos a afirmações e a dados 

presentes em documentos da Fundação Cecierj – artigos publicados, manual de 

instruções ao professor, edital de concurso, por exemplo. 

 

1.2.1. História e metodologia  

Segundo dados do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2019b), organizados 

pelo Ministério da Educação, no período que compreende desde 2007 a 2017, “a 

matrícula na educação superior aumentou 56,4%”. Essa informação nos aponta para o 

fato de que tem aumentado o número de pessoas que buscam essa modalidade de 

ensino no Brasil, algo que já começamos apontar nesta dissertação de mestrado. 

Mediante esse cenário, engajamo-nos em discorrer a respeito da história e da 

metodologia do PVS. 

O regimento interno da Fundação Cecierj, em seu Artigo 43º, afirma que a 

direção do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) – projeto criado 

em 2003 – tem a função de coordenar as atividades relativas ao curso. No artigo seguinte 

do texto, percebemos o detalhamento uma das três atribuições mencionadas no mesmo 

documento:  

 

I – Coordenar o pré-vestibular social voltado para alunos de baixa 

renda, que já tenham concluído ou estejam freqüentando o último 

ano do Ensino Médio, com perspectiva de ingresso no Ensino 

Superior; (CECIERJ, 2019b) 

  

Podemos inferir, pelo regimento, o interesse de favorecer o ingresso de pessoas 

socioeconomicamente mais vulneráveis nos cursos de graduação pela instituição. A 

seguir, a partir de Bielschowsky (2018, p.37), podemos conhecer algumas características, 

no que se refere à metodologia e composição do PVS.  

 

i. Seleção dos alunos por renda familiar e potencialidade de atender ao 
curso; 
ii. Aulas aos sábados (manhã e tarde) ou em duas noites durante a 
semana; 
iii. Material didático impresso distribuído aos alunos no primeiro dia de 
aula; 
iv. Sistema de acompanhamento e administração; 
v. Utilização de escolas estaduais e municipais de todo o estado para a 
realização das aulas; 
vi. Atendimento a distância, utilizando principalmente um telefone 0800; 
vii. Dois sistemas de ingresso: o PVS completo (anual) e o PVS intensivo 
(de junho a novembro). 
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O excerto anterior nos fornece alguns itens referentes aos compromissos do 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj). Dentre eles, está a 

seleção de um perfil de alunado, sob o critério da renda financeira. Ademais, comenta-se 

sobre os dias em que ocorrem as aulas, os recursos didáticos disponíveis, o espaço de 

funcionamento e os duas modalidades de ingresso em que o PVS funciona ao longo do 

ano letivo.  

Consoante a Bastos, Gomes e Fernandes (2010), o Pré-Vestibular Social da 

Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) é considerado como uma ferramenta para 

democratização do acesso ao ensino superior. Bielschowsky et al (2018), no que 

concerne a esse tópicos, destaca que, além de propiciar educação aos alunos do PVS, é 

preciso promover outras medidas – não são explicitas pelo ex-diretor da Fundação 

Cecierj no livro sobre a instituição – que revertam as desigualdades existentes na 

sociedade. Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.126) parecem apontar genericamente 

uma dessas dificuldades enfrentadas pelo perfil de aluno do pré-vestibular: 

 

Entre outras medidas, deve-se elevar a qualidade do ensino público nos 
níveis Fundamental e Médio e elaborar programas que possam suprir as 
defasagens deixadas nos que já concluíram esses segmentos da 
formação escolar. 

 

 
Para Bastos, Gomes e Fernandes (2010), o Pré-Vestibular Social da Fundação 

Cecierj (Consórcio Cederj) é uma ferramenta para alterar os problemas na educação 

pública que impedem o acesso ao ensino superior às camadas menos favorecidas da 

população. Buscando compreender melhor o público do PVS, temos notado como a 

instituição pensa seu aluno. Bielschowsky (2018) indica que o corpo discente é formado 

por aqueles que “não tiveram oportunidade de desenvolver suas capacidades de 

aprendizagem nos padrões exigidos para garantir o ingresso no ensino superior”.  

Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.126), que seguem essa mesma linha de 

pensamento, ainda ressaltam que os motivos dessa dificuldade se dão “seja pela baixa 

qualidade da instrução recebida, seja por inúmeros outros percalços que os segmentos 

economicamente menos favorecidos da população enfrentam”. Ademais, consideram, 

ainda, que somente o pré-vestibular não dará conta dos ditos problemas a se resolver. 

Dessa maneira, afirmam que: 

 
interessa-nos avaliar os avanços realizados e os desafios ainda 
encontrados para que o poder público possa, junto a outras medidas, 
assumir e aprofundar sua responsabilidade no processo de 
democratização do acesso ao ensino de qualidade e no enfrentamento 
tanto das situações de exclusão quanto daquelas que tendem a uma 
inclusão subordinada, de baixa qualidade, que não guarda compromisso 
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com o princípio de emancipação dos sujeitos sociais. (BASTOS, 
GOMES, FERNANDES, 2010, p.128) 

 

Não podemos negar o valor do PVS e as desigualdades sociais a que estão 

submetidos os alunos do curso. O projeto é uma maneira gratuita, desde as aulas ao 

material didático ofertado, a que muitos estudantes oriundos da rede pública de ensino 

recorrem – como eu recorri – para acessar o ensino superior. Todavia, questionamos, por 

meio desta pesquisa de mestrado, se há uma reflexão a respeito das ações da Fundação 

Cecierj e do governo do Rio de Janeiro no que tange ao cuidado com essas ditas 

“defasagens educativas”. 

 Um retrocesso que podemos apontar nesse âmbito educativo, por exemplo, é a 

precariedade de subsídios para que os estudantes participem do PVS. Embora não haja 

custo por livros, nem por matrícula e por mensalidades, não há auxílio quanto aos gastos 

de passagem por parte dos alunos (RIO DE JANEIRO, 2019a). A alimentação, que antes 

era fornecida, segundo Bastos, Gomes, Fernandes (2010), não é mais referida no edital 

de seleção de alunos (RIO DE JANEIRO, 2019), pois, desde 2017, deixou de ser um 

benefício para o estudante. Vamos conferindo, então, que as lacunas continuam não 

sendo preenchidas e, consequentemente, ainda permanecem as dificuldades para se 

propiciar educação para ingresso no ensino superior. 

Tendo em vista a parcela da população a que se destina o PVS atualmente, 

notamos que recebe estudantes com Ensino Médio concluído ou que estejam no ano de 

conclusão dessa etapa escolar. No ano de 2018, funcionou em 58 polos (conforme 

imagem 01); e em 2019, funciona em cinquenta unidades por todo o estado fluminense, 

inclusive na capital (CECIERJ, 2019a). No entanto, quando foi criado, em 2003, seu 

intuito era servir apenas à população interiorana do Estado do Rio de Janeiro 

(BIELSCHOWSKY, 2018, p.270). 

Dentre as disciplinas ofertadas no início do projeto, estavam Língua Portuguesa 

e Matemática, cujas aulas eram ministradas com três horas de duração para cada uma e 

somente aos sábados. No ano seguinte à criação do Pré-Vestibular Social da Fundação 

Cecierj (Consórcio Cederj) (2004), ao quadro curricular foram inseridas as disciplinas de 

Biologia e de Física. Em 2005, somam-se à grade horária Química e Geografia. No ano 

de 2006, foi a vez de ser incorporada ao projeto História. Redação somente passou a 

fazer parte do conjunto de disciplinas oferecidas no ano de 2007 (BIELSCHOWSKY, 

2018, p.270). No ano de 2011, incrementou-se Inglês no programa de aulas do PVS.  

O projeto tentou comportar nove disciplinas na sua grade oficial. Fez ajustes, tais 

como fornecer algumas aulas sexta à noite; outras, sábado nos turnos manhã e tarde 

(BIELSCHOWSKY, 2018). Contudo, mesmo com a ministração de aulas em dois dias 

diferentes, como também a redução de cada um dos tempos para cinquenta e cinco 
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minutos, tais planejamentos acabaram não funcionando. Quantidade relevante de alunos, 

por questões financeiras, comparecia ao curso em apenas um dos dias letivos 

(BIELSCHOWSKY, 2018, p.270). 

Em 2012, o PVS teve sua carga horária otimizada, considerando o quantitativo 

de componentes curriculares que precisavam ser atendidos. Quase todas as matérias 

tiveram suas aulas dispostas ao sábado, exceto Inglês, que passou ser oferecida a 

distância juntamente com o Espanhol, disciplina incluída neste mesmo ano. Foi a partir 

desse momento que se estabeleceu o quadro de disciplinas do PVS que se mantém até 

os dias atuais: “Biologia, Física, Geografia, História, Matemática, Português, Química e 

Redação modelo presencial; Espanhol e Inglês no modelo EAD.” (BIELSCHOWSKY, 

2018, p.270). 

No PVS, há polos de ensino com funcionamento diferenciado do padrão 

historicamente construído. Conforme os editais de seleção de alunos (RIO DE JANEIRO, 

2019), conferimos que existem polos com aulas aos sábados e com aos durante os dias 

úteis da semana. Segundo Bielschowsky (2018, p.271), em 2018, registrava-se, dos 

polos ativos, aproximadamente 12% com aulas sucedendo em dias de semana. Nessa 

configuração, a grade de disciplinas do curso para cada turma é dividida em dois dias, 

sendo ministrados quatro tempos de matérias presenciais em cada um desses encontros. 

No modelo majoritário, aulas ocorrendo aos sábados, a grade de disciplinas é dividida em 

dois turnos, com quatro tempos ministrados no turno da manhã e mais outros quatros 

tempos ministrados no turno da tarde (BIELSCHOWSKY, 2018).   

Além das disciplinas regulares as quais dão corpo ao que hoje é o Pré-Vestibular 

Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), é importante mencionar a contratação de 

intérpretes de Libras. Foi só em 2015 que o PVS decidiu recrutar profissionais dessa 

língua, objetivando “atender a uma demanda baixa, mas sempre presente, de alunos 

surdos que se inscreveram ao longo dos anos” (BIELSCHOWSKY, 2018, p. 271). 

No que tange ao local físico funcionamento dos polos de PVS, pode-se dizer que 

ocorre “em escolas estaduais, municipais, polos Cederj, em escolas técnicas estaduais e 

na Escola do Legislativo, na capital” (BIELSCHOWSKY, 2018, p.271).  Em 2018, como 

exposto anteriormente na imagem 01, contou-se com cinquenta e oito polos de ensino 

ativos no PVS, distribuídos pelo estado do Rio de Janeiro (BIELSCHOWSKY, 2018, 

p.271).  

O livro publicado pela Fundação Cecierj, no entanto, parece nos apresentar 

incoerências nos números de unidades. Se antes nos indicava o número de 58 polos do 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) (BIELSCHOWSKY, 2018, 

p.19), o mesmo texto apresenta outro dado, quando diz que, nesse mesmo ano, “o Pré-

Vestibular Social contava com 50 polos em 36 municípios do Estado do Rio de Janeiro” 
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(BIELSCHOWSKY, 2018, p.271). Gostaríamos de averiguar essas informações com mais 

assertividade. Entretanto, como se notam nos anexos desta dissertação, a direção do 

PVS não respondeu aos e-mails enviados, o que nos tem impossibilitado precisar dados 

contextuais.   

Quanto ao ano de 2019, o número de unidades em que o PVS está situado 

aparenta ser de 50 polos, organizado, agora, em 37 cidades (CECIERJ, 2019a). A seguir, 

segue tabela de onde se encontra o PVS em 2019 – em negrito, discriminamos as 

localidades em que as aulas ocorrem. 

 

Tabela 01: Listagem de polos do PVS em 2019 

Municípios de funcionamento Sigla de identificação do polo 

Angra dos Reis Centro (ARE) 

Barra Mansa Saudade (BMA) 

Belford Roxo Vila Medeiros (BRO) 

Bom Jesus do Itabapoana Centro (BJE) 

Campos dos Goytacazes Centro (LHU) 

Cantagalo Triângulo (CAN) 

Duque de Caxias 
Pilar (CCO) 

Jardim Primavera (CSM) 
Bairro 25 de Agosto (PDC) 

Itaboraí Centro (ITB) 

Itaguaí Centro (ITG) 

Itaocara Centro (ITO) 

Itaperuna Cidade Nova (ITA) 

Macaé Centro (MAC) 

Magé Centro de Piabetá (MGE) 

Mesquita Centro (MÊS) 

Miracema Centro (MIR) 

Natividade Balneário (NTV) 

Nilópolis Centro (NPO) 

Niterói Ingá (NOI) 

Nova Friburgo Olaria (NFI) 

Nova Iguaçu 
Centro (PNI) 

Miguel Couto (NIV) 

Paracambi Fábrica (PAR) 

Petrópolis Centro (PET) 

Piraí Centro (PIR) 

Queimados Santa Catarina (QMD) 

Resende Resende (RDE) 

Rio Bonito Caixa D’água (RIB) 

Rio das Flores Centro (RFL) 

 
Rio de Janeiro 

 
 

Bangu (BGU) 
Campo Grande (MAN) 
Campo Grande (CGR) 
Campo Grande (KUB) 

Centro (ELE) 
Jacarepaguá (JAC) 

Jardim América (FJK) 
Madureira (MAD) 

Penha (PEN) 
Santa Cruz (STC) 

São Fidélis Centro (SFI) 

São Francisco de Itabapoana Centro (SFR) 
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São Gonçalo 
Centro (SGN) 
Paraíso (SGO) 

São João de Meriti Centro (SJM) 

São Pedro da Aldeia Centro (SPE) 

Saquarema Centro (SAQ) 

Teresópolis Várzea (TER) 

Três Rios Piracema (TRI) 

Volta Redonda Vila Santa Cecília (VRE) 

Fonte: Cecierj (2019a) 

 

Como verificamos, há uma quantidade expressiva de polos do Pré-Vestibular 

Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) instalados pelo estado do Rio de Janeiro. 

Entretanto, esse número não é suficiente para abranger todo o território estadual. Não 

existe uma unidade para cada localidade fluminense, uma vez que, segundo site do IBGE 

(2019), há, ao todo, 92 municípios. Isso, por sua vez, propicia que alguns candidatos ao 

corpo discente do curso, residentes das outras 55 cidades em que não há um polo de 

PVS, caso tenham interesse de ingressar no ensino superior, desloquem-se de sua 

região de habitação para alguma localidade vizinha mais próxima, na tentativa de estudar 

no PVS.  

Como vimos anteriormente, o projeto, vinculado ao governo do estado do Rio de 

Janeiro, não garante aos estudantes recursos para transporte. Consideramos, nesse 

sentido, uma atenuação de problemas no que diz respeito ao atendimento ao alunado e 

ao controle de evasão no PVS. Apresentamos, a seguir, um mapa para visualizarmos a 

disposição geográfica do projeto pelo estado do Rio de Janeiro: 

 

Imagem 03: Localidades em que funcionam polos do PVS 

 
Fonte: Cecierj (2019a) 
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Conforme Bielschowsky (2018, p. 271), ao longo de dezesseis anos de 

existência (2003-2018), o PVS atendeu 218.755 alunos. Esse dado corrobora a 

abrangência que o curso tem sobre a população fluminense. Esse fator reforça que o 

projeto carece de uma atenção maior ao corpo discente. Para tornarmos visíveis, então, 

as nuances no pré-vestibular, no que tange ao contingente de estudantes matriculados 

no decorrer dos anos, exibimos a tabela abaixo.  

 

Imagem 04: Quantitativo de polos e de alunos do PVS de 2003 a 2018 

 
Fonte: BIELSCHOWSKY (2018, p.272) 

 

Considerando o início do PVS e o público a que se destinava a priori, a 

população de regiões interiores do estado do Rio de Janeiro (BIELSCHOWSKY, 2018), 

podemos ver que o número de estudantes matriculados, nesse primeiro momento, foi 

bem expressivo. Nos anos seguintes, esse indicador recrudesceu, ao passo que o projeto 

foi expandido e passou a acolher estudantes da região metropolitana, por exemplo. 

De 2007 – coincidentemente, o mesmo ano em que foi incluída na grade horária 

do PVS a disciplina de Redação – a 2016, o quantitativo de estudantes no projeto 

superava a casa de 12 mil matriculados. Nos anos de 2017 e de 2018, todavia, a partir da 

tabela anterior, notamos certa redução desses números.  Para compreendermos se esse 

fenômeno se perpetuaria no ano vigente (2019), solicitamos à direção dados atuais sobre 

o PVS. No entanto, não obtivemos sucesso.   
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No dia 03 de abril de 2019 (como podemos conferir no anexo A), entramos em 

contato com a direção do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj). 

Não foi a primeira vez que realizávamos isso, no propósito de obter informações para a 

pesquisa. No entanto, como já afirmamos, a instituição, não nos forneceu dados de 

alunos matriculados do ano corrente. Por conta disso, não poderemos mesurar aqui a 

quantidade de estudantes efetivos do PVS para compará-la aos demais anos em que o 

curso esteve em funcionamento.  

No ano de 2018, também entramos em contato em dois momentos (nos meses 

de julho e de agosto) com a direção da instituição. No primeiro contato desse ano, 

usamos o canal “Fale com o PVS”, recurso disposto no site da Fundação Cecierj. O texto 

remetido é encontrado no anexo B.  

A mensagem enviada por nós apresentava o pedido por informações sobre as 

apostilas de Redação usadas no curso. Desejávamos entender mais sobre sua 

composição, sobre a quantidade de versões produzidas ao longo dos anos. O diretor do 

curso, Luiz Bento, nos respondeu, solicitando que procurássemos coordenador de 

Redação, para que tirássemos dúvidas sobre o material didático. No anexo C, podemos 

verificar a resposta do diretor.  

Conforme a orientação fornecida, solicitamos informações ao coordenador de 

Redação, Rafael Pinna. Nesse sentido, conforme o anexo D, enviamos uma mensagem 

ao profissional, porém não obtivemos retorno acerca da quantidade de edições do 

material didático publicado e do ano de publicação dessas versões.  Desejávamos, nesse 

momento, levantar os dados bibliográficos do material didático de Redação do PVS. 

O segundo e-mail que enviamos ao diretor do curso em 2018 (anexo E) 

solicitava dados mais gerais sobre a instituição, tal como o quantitativo de professores de 

Redação ativos na instituição; de alunos inscritos e matriculados no projeto no ano de 

2018; e de polos em que o PVS estava funcionando nesse mesmo período.  

Não alcançamos os dados de que precisávamos, apesar de, como se trata de 

uma autarquia pública, as informações devessem estar disponíveis para acesso da 

sociedade. A omissão da direção do PVS, como também da coordenação de Redação, 

em não responder aos e-mails para fornecer informações acerca do projeto e do seu 

material didático, limitou, de certo modo, a propagação de determinados dados na 

composição da dissertação de mestrado. Gostaríamos de relatar aqui a dificuldade de 

expor alguns dados consistentes a respeito desta pesquisa, devido a esse motivo. 

SisPVS – uma plataforma que abriga também os relatórios semanais dos 
tutores e dos tutores representantes, permitindo o controle semanal de 
frequência em todas as turmas e polos. Assim, viabilizam-se a análise do 
comportamento do alunado e o planejamento das atividades do curso. 
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Mais adiante, iremos comentar sobre o funcionamento das atividades 

pedagógicas do PVS e a colaboração dos profissionais que atuam nesse projeto. Até 

esta parte do capítulo, nossa opção foi apresentar uma série de informações relativas ao 

percurso de composição do pré-vestibular. A seguir, focaremos em discutir as medidas e 

metodologias que se planejam para o pré-vestibular. 

 

1.2.2. Previsões para o futuro  

O PVS está funcionando pelo seu décimo sétimo ano em 2019. Devido à 

expansão do projeto – considerando o crescimento do número de disciplinas e de polos 

de ensino e a inserção da central de solucionamento de dúvidas a distância desde sua 

implantação, por exemplo – muitas mudanças foram ocorrendo na organização. Com a 

justificativa de melhorar as estratégias de ensino e de gestão do curso, Bielschowsky 

(2018) apresenta algumas estratégias a serem implantadas futuramente no PVS. 

Um primeiro recurso que se planeja inovar é o SISPVS, sistema utilizado pelos 

professores em que podem desempenhar algumas funções da rotina de trabalho, como 

lançamento de frequências (BIELSCHOWSKY, 2018). Bielschowsky (2018, p. 283) 

destaca que o motivo para a renovação dessa ferramenta é 

 

agrupar todas as funcionalidades operacionais e gerenciais do projeto, 
oferecendo suporte para a direção, as coordenações de disciplina, os 
bolsistas de tutoria e alunos, cada um com o grau de acesso relativo às 
tarefas realizadas dentro do projeto 

 

Uma segunda razão é apresentada para a renovação do sistema está no fato de 

o modelo antigo “além de não ser integrado, já apresentava diversos problemas” 

(BIELSCHOWSKY, 2018, 283). A atualização dessa ferramenta está prevista para o ano 

de 2019, conforme Bielschowsky (2018). 

Outro recurso a ser desenvolvido no PVS é o moodle1 acadêmico. Ele está 

sendo implementado, já que “existe a necessidade de uma ferramenta que centralize 

toda a comunicação dos bolsistas do projeto, proporcionando um espaço mais qualificado 

para construção de textos, troca de arquivos e mensagens, depósito de material de apoio 

e avaliação.” (BIELSCHOWSKY, 2018, 283).  

Bielschowsky (2018) afirma que, em 2019, pretende-se testar esse recurso, com 

a coordenação e os professores de algumas áreas. Em 2020, quer-se estendê-lo a todas 

as disciplinas (BIELSCHOWSKY, 2018, 283).  

                                                           
1 “O Moodle é uma plataforma de aprendizagem a distância baseada em software livre. [...] é um 
aplicativo desenvolvido para ajudar os educadores a criar cursos on-line, ou suporte on-line a 
cursos presenciais, de alta qualidade e com muitos tipos de recursos disponíveis.” (SABBATINI, 
2019, grifo nosso). 
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Além da equipe de profissionais (coordenação e professores), deseja-se 

expandir o moodle do PVS para o corpo discente. A data provisória para esse uso é 

2022. Sua intenção “é que esse espaço seja utilizado em complemento às aulas 

presenciais, sendo um ambiente para disponibilização de material complementar, 

execução de simulados e gestão de dúvidas relacionadas às disciplinas.” 

(BIELSCHOWSKY, 2018, 285). 

Em termos de planejamento pedagógico, aponta-se a vontade de, em 2020, 

renovar os materiais didáticos, já para os estudantes do curso extensivo do PVS – 

aqueles que iniciam as aulas no mês de março. Os recursos mais atuais e em vigor 

tiveram sua última modificação no uso no ano de 2015, como é o caso dos dois volumes 

das apostilas de Redação (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). Sobre essa mudança, 

Bielschowsky (2018, p. 284) diz que  

 

a equipe do PVS está montando um plano de ação para a construção de 
um novo material didático que tenha identidade própria e que seja mais 
efetivo em seus objetivos. O plano inclui a participação dos setores de 
Design Instrucional e de Material didático, além dos coordenadores de 
disciplina e da direção do PVS. 

 

Em se tratando, pois, do programa pedagógico, nota-se a ideia de inserir a 

disciplina de Filosofia, no quadro de matérias oferecidas a distância pelo PVS, a partir de 

2021. Essa é última proposta de mudanças, apresentada por Bielschowsky (2018). Tal 

ação se torna necessária, visto que as provas do ENEM têm aumentado o número de 

questões da disciplina referida. (BIELSCHOWSKY, 2018, p.285). 

 Percebemos o interesse do curso em promover modificações na composição do 

pré-vestibular. Contudo, além de essas alterações serem possibilidades para a direção 

da Fundação Cecierj, os prazos estabelecidos evidenciam que o PVS, no ano de 2019, e 

ainda no ano de 2020, funcionará com materiais antigos e com a ausência de uma 

disciplina importante tanto para formação educacional, quanto para a realização das 

provas de acesso ao ensino superior.  

 

1.2.3. Profissionais integrados ao projeto 

Neste momento do capítulo, seguimos comentando sobre aqueles profissionais 

que fazem o Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ) funcionar. 

O intuito desta parte da pesquisa é descrever quem são os indivíduos que compõem o 

quadro profissional do PVS, tal como destacar quais são suas funções na instituição.  

Considerando, primeiramente, a diretoria, temos a informação de que são “oito 

pessoas, entre comissionados e servidores do quadro” (BIELSCHOWSKY, 2018, p. 275). 

A seguir, podemos verificar um quadro elaborado para o livro sobre a Fundação Cecierj, 



41 
 

 

produzido pelo ex-diretor Carlos Bielschowsky. Nele, apresenta-se quem são esses 

funcionários, os quais atuaram no seguimento diretivo do PVS em 2018.  

 

Imagem 05: Profissionais que integram a equipe diretiva  

 
Fonte: BIELSCHOWSKY (2018, p.276-277) 

 

É interessante comentar que os números apresentados na citação anterior e no 

quadro da imagem 05, retirados da mesma produção, divergem. Por conta disso, 

recorremos ao site do PVS (CECIERJ, 2019a), em que se verifica detalhadamente a 

divisão de tarefas entre esses profissionais e se evidencia o oitavo integrante que não 

havia sido mencionado por Bielschowsky (2018). É o que se vê na imagem a adiante: 
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Imagem 06: Apresentação da equipe diretiva do PVS no site da Fundação Cecierj 

 
Fonte: Cecierj (2019a) 

 

Como podemos notar pela imagem 06, o oitavo integrante da equipe do PVS é 

um profissional administrativo. Diferentemente dos integrantes da direção e da 

coordenação, o nome Erival Brito aparece apenas associado à função que exerce. Não 

há uma descrição da formação acadêmica, como ocorre com outros profissionais. 

Dentre os objetivos dessa equipe, Bielschowsky (2018, p. 276) destaca que são: 

a oferta do PVS ao público do Estado do Rio de Janeiro; o desenvolvimento de ações 

para melhor funcionamento do curso; a concessão de tecnologia educativa aos discentes; 

e a observação e administração das atividades ocorridas nos polos de ensino via 

ferramentas de controle – relatórios e canais de contato com estudantes e com 

professores.   

Embora não façam mais parte da direção do Pré-Vestibular Social da Fundação 

Cecierj (Consórcio CEDERJ), é interessante mencionar o nome de Maria Durvalina 

Fernandes Bastos, a primeira diretora e idealizadora do projeto (2003-2013). Também 

podemos citar Celina Maria de Souza Costa, segunda diretora que administrou o projeto 

(2014-2016). À primeira gestora, são atribuídas algumas produções acadêmicas relativas 
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ao PVS, às quais fazemos menção nesta pesquisa (BASTOS, GOMES, FERNANDES, 

2010; BASTOS et al, 2012). De 2017 até o atual presente, segue como diretor Luiz 

Fernando Jardim Bento, profissional que iniciou suas atividades trabalhistas na Fundação 

Cecierj no ano de 2012, na função de “tutor” da graduação a distância. 

No que tange à coordenação de disciplinas, Bielschowsky (2018) não aponta 

nada a respeito no livro sobre a Fundação Cecierj. É somente no site oficial do PVS que 

obtemos mais informações, como o nome e a formação acadêmica, dos profissionais que 

atuam como coordenadores das disciplinas que o pré-vestibular oferece ao alunado. 

Adiante, sintetizamos dados sobre esses integrantes do projeto. 

Cabe pontuar, ainda, a respeito de uma metodologia empregada no PVS. O 

Manual do tutor do PVS (CECIERJ, 2018?, p.10) indica que a direção do pré-vestibular, 

antes de se iniciarem as atividades do curso, fornece aos seus professores uma reunião 

chamada de “Capacitação”. Esse encontro “consiste num treinamento referente a 

questões administrativas e pedagógicas concernentes ao projeto” (CECIERJ, 2018?, 

p.10). Ministram essa capacitação a direção do curso e a coordenação de cada disciplina. 

Sobre esse momento, (CECIERJ, 2018?, p.10) acrescenta: “Os tutores do PVS devem 

integrar o Programa de Capacitação, realizado conforme a coordenação de cada 

disciplina e comunicado aos tutores com antecedência mínima de 15 dias”.  

Para conhecer melhor a equipe que se encarrega da coordenação das 

disciplinas, como também dessas “capacitações” a professores, igualmente ao que 

anteriormente informamos, foi necessário recorrermos ao site do PVS (CECIERJ, 2019). 

Lá, obtivemos os dados sobre tais profissionais, as quais organizamos na tabela a seguir.  

 

Tabela 02: Relação dos coordenadores de disciplinas encontrada no site do PVS 

Disciplina Nome do coordenador 

Biologia 
Renato Matos Lopes 

Celina Maria de Souza Costa 
Max Fonseca Pierini 

Espanhol Leticia Couto 

Física 
Carlos Alberto Faria Leite 

Eden Vieira Costa 

Geografia 
Sonia Vidal G. da Gama 

Ronaldo Pimenta de Carvalho Junior 

História 
Edson Azeredo 

Alessandra Carvalho 
Claudiane Torres da Silva 

Inglês 
Sonia Zyngier 

Juliana Jandre Barreto 

Língua Portuguesa 
Diogo Pinheiro 

Maria Luiza Mesquita 

Libras Amanda Ribeiro 

Matemática 
Fabio Henrique Teixeira de Souza 

Cleber Dias 
André Luiz Rodrigues Chaves 

Química Isabella Faria 
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Fabiano Lins da Silva 
Samira G. M. Portugal 

Redação 
Rafael Pina 

Ádamo Escobar 

Serviço de Orientação Acadêmica (SOA)
2
 

Bruno Alves de França 
Thatyane Pelodan 

Lenise Lima Fernandes 

Fonte: Cecierj (2019a) 

 

Na tabela, conferimos informações sobre os profissionais que lideram as equipes 

das disciplinas contempladas na grade horária do PVS, tal como os indivíduos que gerem 

o Serviço de Orientação Acadêmica, melhor descrito em nota de rodapé. Tendo em vista 

que, nesta investigação, serão abordadas as apostilas de Redação, gostaríamos de 

focalizar dados mais específicos sobre os coordenadores dessa disciplina, como se pode 

verificar na tabela a seguir:  

 
Tabela 03: Coordenadores de Redação no PVS 

Rafael Pinna
3
 

é formado em Jornalismo (UFRJ), com mestrado em Linguística (PUC-
Rio) e professor de Redação e Interpretação de Textos no Colégio e 

Curso Vestibular de A a Z. 

Ádamo Escobar
4
 

possui graduação em Letras – Português/Literaturas (Centro Universitário 
da Cidade). Atualmente é tutor da Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior à Distância do Estado do RJ e professor do Colégio e 
Vestibular de A a Z. 

 Fonte: Cecierj (2019a) 

 

Como podemos notar pela tabela 03, a disciplina de Redação é coordenada 

atualmente por dois profissionais: Rafael Pinna e Ádamo Escobar. A respeito desses 

nomes, notamos que o primeiro, além de coordenador, aparece nos materiais didáticos 

do PVS como autor; enquanto o segundo só encontramos informações relativas às 

atividades coordenativas.  

No que se refere à formação desses integrantes que supervisionam a equipe de 

Redação, depreendemos que Rafael Pinna, por meio de currículo disposto online, não 

possui formação no campo da licenciatura de Letras. Há uma indicação de um mestrado 

na área da Linguística, contudo a ênfase do curso não é voltada a práticas relacionadas 

ao ensino de escrita. Já Ádamo Escobar é graduado nesse curso de graduação. Todavia, 

não pudemos constatar no currículo online se possui o título na modalidade de 

                                                           
2
 Serviço de Orientação Acadêmica (SOA): “grupo de suporte às atividades de Orientação 

Acadêmica” (CECIERJ, s/data, p.18)  
3
 Rafael Pinna Sousa, segundo informações dispostas em seu Currículo Lattes, iniciou, em 2006, mestrado 

em Letras na PUC/RJ, com título Ambigüidades e Vaguezas em textos legais. Não há outras informações a 
respeito de sua formação no campo da educação linguística.  
4
 Ádamo Escobar Micheli, conforme o Currículo Lattes, possui graduação em Letras pela UniverCidade, 

porém não se discrimina se a formação é na modalidade de licenciatura ou de bacharel.  
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licenciatura ou de bacharel. Também não obtivemos informações a respeito de outras 

formações complementares.  

Quanto à equipe de professores do PVS, não temos informações explícitas no 

que diz respeito a seus nomes e a seus currículos acadêmicos. Como notamos na 

bibliografia trazida até o momento (BIELSCHOWSKY, 2018; CECIERJ, 2019a; CECIERJ, 

2018?), o que é disposto, em livro institucional, em site oficial, em impresso de instruções 

e em documentos afins, diz respeito apenas às funções e às obrigações que os docentes 

devem assumir – além da designá-los “tutores”, tema que discutiremos na próxima 

subseção. 

Não podemos mensurar, portanto, a quantidade de professores em atuação no 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) em 2019, muito menos 

seus nomes e formações. Isso se explica, porque não houve resposta da direção do PVS 

ao e-mail que solicitava tais dados, como se pode verificar nos anexos. O único 

levantamento quantitativo que temos sobre esse assunto não é recente, nem especifica 

um dado que nos interessa: número de docentes de Redação atuantes. Bastos, Gomes e 

Fernandes (2010, p.132) indicaram de que “o Programa contou, em 2009, com 370 

tutores, cujo ingresso se deu por uma disputada e rigorosa seleção pública com prova de 

conteúdo e didática.”.  

Em decorrência das informações sistematizadas até o presente momento, e 

porque esta pesquisa se preocupa com a atuação docente e com as condições de 

trabalho propiciadas ao profissional da educação, a próxima subseção deste primeiro 

capítulo é dedicada a comentar sobre o docente do PVS, designado pelo termo “tutor”.  

 

1.2.4. Tutores 

No Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), o professor é 

designado pela palavra “tutor”. Esse termo está presente em muitos documentos 

impressos e online, tal como editais, material didático e plataformas digitais da instituição 

que vimos referindo ao longo deste trabalho. Em vista disso, queremos polemizar a 

relação que se estabelece entre o vocábulo e o educador do PVS, uma vez que tal 

expressão linguística possa contribuir para má remuneração de tal profissional e para não 

reconhecimento do trabalho docente nesse espaço educativo. 

 Ademais, pensamos que tal nomenclatura e os sentidos construídos a partir 

dela demandem ao “tutor” responsabilidades, no que diz respeito ao acompanhamento do 

alunado, para além das funções que um professor deveria assumir.  Nesse sentido, 

seguimos nossas investigações, no intuito de fornecer um panorama do PVS sobre esse 

aspecto tão crucial para uma educação de qualidade: a valorização do educador. 
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Escolhemos recortar alguns textos da Fundação Cecierj, em que há aparição de 

“tutor” no lugar de “professor”. Nesta pesquisa, buscaremos a menção da palavra no 

Manual do Tutor (CECIERJ, 2018?), livreto entregue aos docentes assim que ingressam 

na instituição; no livro institucional Fundação Cecierj: ontem, hoje, amanhã 

(BIELSCHOWSKY, 2018); no Edital de Seleção de Tutores mais recente (RIO DE 

JANEIRO, 2019a); e na bibliografia encontrada que aborda questões sobre o Pré-

Vestibular Social da Fundação Cecierj (BASTOS, GOMES, FERNANDES, 2010; 

BASTOS et al, 2012).  

Antes de começarmos a problematizar o uso de “tutor” no lugar de “professor” 

pela Fundação Cecierj, é importante, ainda, recorrermos ao significado, às 

regulamentações trabalhistas e à legislação que circundam tais termos. Em uma 

pesquisa ao Dicionário Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2010), deparamo-nos 

com definições para tais vocábulos, bem como encontramos significação para a palavra 

“tutoria”, expressão derivada de “tutor”. Vejamos a seguir: 

 

Tabela 04: Pesquisa por significado de palavras em Dicionário Aurélio 

professor Aquele que ensina uma ciência, arte, técnica; mestre.  

tutor 1. Indivíduo legalmente encarregado de tutelar alguém. 2. Protetor. 

tutoria Cargo ou autoridade de tutor. 

Fonte: FERREIRA (2010) 

 

Ao considerarmos as definições trazidas por Ferreira (2010), em se tratando de 

“professor” e “tutor”, notamos uma aproximação semântica do primeiro vocábulo com 

ensino (educação). Todavia, essa relação não é dada, pelo menos não explicitamente, 

como segundo vocábulo, pois “tutor” parece estar ligado unicamente à tutela e à 

proteção. A ponte de sentido estabelecida com aquele termo não é a mesma que ocorre 

com este. Recorrendo à palavra “tutoria”, ainda continuamos não conseguimos associar o 

radical (tutor-) à educação ou à docência.  

Pautando-nos em outro texto de referência, conforme o dicionário Houaiss 

(2009), em se tratando do termo “professor”, obtivemos resultado que ligue professor ao 

trabalho docente, dado similar ao que Ferreira (2010) apresenta. Já as significações para 

o termo “tutor” parecem se manter distante do âmbito educativo, senão pelo terceiro 

verbete que talvez se aproxime de educação, o qual evidenciamos na tabela abaixo. 
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Tabela 05: Pesquisa por significado de palavras em Dicionário Houaiss 

professor 

1.  aquele que professa uma crença, uma religião. 2.  aquele que ensina, 
ministra aulas (em escola, colégio, universidade, curso ou 
particularmente); mestre. 3. indivíduo muito versado ou perito em (alguma 
coisa). 4. que professa; profitente. 

tutor 

1. indivíduo que exerce uma tutela. 2. aquele que ampara, protege, 
defende; guardião 3. em algumas escolas, aluno a quem se delega a 
instrução de outros alunos. 4. estaca ou vara us. para amparar uma 
planta de caule frágil. 5. que tutora; que exerce tutela, judicial ou não. 

Fonte: HOUAISS (2009) 

 

Como podemos notar na tabela 05, a palavra “tutor” e os seus significados não 

estão diretamente relacionados à educação, salvo pelo terceiro verbete, que se remete 

esse termo à instrução de alunos (HOUAISS, 2009). Entretanto, os indivíduos 

responsáveis por essa instrução seriam propriamente outros alunos. Não há informações, 

em dicionários, que associem tal atividade à ocupação trabalhista a ser desempenhada 

por professor. 

Outra fonte de pesquisa acerca dos termos “professor” e “tutor”, atendo-se agora 

a um aspecto regulamentador, foi a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Esse 

documento normalizador é fruto de um acordo entre o Brasil e a Organização das Nações 

Unidas (ONU), por meio da Organização Internacional do Trabalho (OTI). Seu objetivo é 

não só catalogar ocupações e outras situações de trabalho, mas também detalhar essas 

atividades, desde formação e experiência necessárias a condições de trabalho (CBO, 

2019).  

Em busca realizada na plataforma digital da CBO (2019), observamos que 

palavra “professor” nos direcionou a 117 resultados de ocupações. A partir deles, era 

possível nos reportarmos à esfera de ensino básico, superior, técnico e profissionalizante, 

por exemplo. No entanto, esse progresso de pesquisa não ocorreu ao procurar pelo 

vocábulo “tutor”. O termo usado para designar a função do docente no PVS não aparece 

no documento normalizador consultado. Portanto, dados relativos aos deveres e aos 

direitos do “tutor” não registrados na CBO. 

Em consonância, agora, à LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, percebemos a incidência do termo 

“professor” correlacionado a atividades educativas; em contrapartida, não encontramos a 

palavra “tutor”. Ainda, a alteração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

parágrafo desse mesmo código, por meio da Lei nº 11.301, de 10 de maio de 2006, que 

tem por objetivo a definição de funções de magistério, apresenta uma especificação 

sobre o trabalho docente.  A lei discrimina que: 

 

[...] são consideradas funções de magistério as exercidas por 
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.301-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.301-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.301-2006?OpenDocument
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educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica 
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da 
docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico (BRASIL, 2006) 

 

Com base em legislação educativa, fragmento visto logo acima, não podemos 

identificar uma correspondência entre essas nomenclaturas “professor” e “tutor”. A partir 

dos dicionários de referência e da CBO, investigando ainda os mesmos termos, não 

encontramos elementos que relacionassem tais vocábulos. Logo, aferimos que essa 

escolha feita pela Fundação Cecierj não é coerente, em se tratando do domínio 

trabalhista e legal, tampouco linguístico. Assim, porque partirmos da hipótese que tal 

seleção lexical – a utilização do termo “tutor” – contribui para precarização do trabalho 

docente, tentamos investigar seu uso pela Fundação Cecierj, a fim de compreender as 

implicações que gera. 

Apresentadas as referências sobre “professor” e “tutor”, buscamos observar, 

agora, o tratamento desses termos pela Fundação Cecierj. No que tange ao ingresso do 

educador no PVS, Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.132) afirmam que se dá “por 

uma disputada e rigorosa seleção pública com prova de conteúdo e didática”. No 

documento de divulgação das vagas, o Edital de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 

2019b), constam as regras, as atribuições e a remuneração oferecida aos docentes, feita 

por meio de bolsas, que podem ou não serem renovadas anualmente (BASTOS, 

GOMES, FERNANDES, 2010).  

Sobre esse critério de renovação ou não do contrato estabelecido com o “tutor”, 

Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.132) indicam que  

 

Os tutores são avaliados pelos alunos, o que conta para a renovação 
anual de sua bolsa, não somente como docentes na sala de aula mas 
também como orientadores nas dificuldades para definir uma carreira ou 
para permanecer no curso. O processo de avaliação dos tutores pelos 
alunos, pelas coordenações das disciplinas e pela direção é reconhecido 
como um elemento vital para a manutenção da qualidade do curso. 

 

Podemos inferir que há uma série de avaliações utilizadas pelo PVS para a 

decisão de permanência ou não dos profissionais entre o quadro de professores. 

Entretanto, considerando os documentos e os textos da Fundação Cecierj que vimos 

referindo na construção desta pesquisa, não podemos afirmar que todos os instrumentos 

avaliativos são expostos, com transparência, aos educadores. Além disso, não dispomos 

desses mecanismos, para que possamos realizar uma análise de sua pertinência e 

coerência.   

Para explicitar mais sobre o processo de seleção e sobre quem pode atuar como 

educador do PVS, acrescemos aqui o fato de que a função de “tutor” não fica restrita 
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somente a professores licenciados. Graduados e estudantes de graduação (BASTOS, 

GOMES, FERNANDES, 2010), de qualquer curso de ensino superior, também podem 

compor o corpo docente do pré-vestibular, e não necessariamente alunos de licenciatura. 

No Edital de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a), não há restrição alguma 

sobre isso. Ilustramos tais questões no fragmento a seguir: 

 

Imagem 07: Fragmento do edital de Seleção de Tutores 2019 

 
Fonte: RIO DE JANEIRO (2019b) 

 

Por meio do fragmento acima, conferimos que o processo seletivo, de fato, não 

estipula critérios para concorrência às vagas de professor do PVS, senão pelo fato de 

estabelecerem, no mínimo, que os candidatos à vaga estejam na condição de graduando 

de quaisquer cursos superiores. Além disso, depreendemos que o pagamento aos futuros 

profissionais é feito por meio de bolsas, aspecto que comentaremos melhor mais adiante. 

Nesse momento, achamos importante destacar que essa flexibilização, no que tange à 

seleção de professores, não é fator inovador do ano de 2019. Tal caráter ficava evidente 

nos editais dos anos anteriores também.   

Além de usar o termo “tutor” para se referir ao docente do PVS, a Fundação 

Cecierj designa a aula como “tutoria”. Por meio das palavras mencionadas, fica aparente 

um interesse institucional de afastar os outros vocábulos, “professor” e “aula”. É a partir 

disso que se alicerça nossa hipótese de que essa escolha lexical propicia a precarização 

de direitos trabalhistas.  

Em consonância a Lopes (2017, p.108), em sua pesquisa sobre o “tutor”, elucida 

que “está associado a dois elementos: 1) ensino na modalidade a distância; 2) 

remuneração por meio de bolsa, e não de um salário, como é o caso da remuneração de 

um professor”. Baseando-nos nessa descrição, podemos perceber que o uso da 

expressão para designar o educador do PVS não só caracteriza suas atividades, como 

também impede possua uma remuneração adequada às suas funções.  

Assim, questionamos o fato de a Fundação Cecierj utilizar o termo “tutor” para 

designar o professor, encontrados por nós em seus documentos e sites oficiais, ainda 

que em seu contexto educativo os profissionais contratados ministrem aulas. Acreditamos 
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que essa decisão coopera para a banalização da atividade docente, no intuito de não 

garantir direitos trabalhistas ao educador. Visando à comprovação de que o “tutor” do 

PVS tem, de fato, atividades de um professor, levantamos alguns dados a respeito das 

tarefas que desempenham no projeto e do que se espera desse profissional, remunerado 

por bolsa.  

Por Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.132), há a afirmação de que o grupo 

de tutores “constitui a mola mestra, ou melhor, a joia do projeto, pois todas as atividades 

acadêmicas e gerenciais do dia a dia no polo [...] dependem do tutor”. Nesse artigo, ainda 

podemos conferir que o tutor “deve permanecer no polo por oito horas no sábado, 

independentemente do número de horas-aula (4 ou 6) ministradas” (BASTOS, GOMES, 

FERNANDES, 2010, p.132).  

Se é dada ao tutor a responsabilidade das aulas e dos outros projetos 

pedagógicos que ocorrem no PVS; se esse profissional tem seu exercício medido por 

“horas-aula”, para nós, a atividade do “tutor” é, na verdade, a mesma que a de um 

professor. Assim, o uso daquele termo acaba por precarizar o trabalho docente, e 

decisão aparenta ser como uma escolha consciente da Fundação Cecierj. Lopes (2017, 

p.108) sobre essa situação de ausência de diretos trabalhistas ao educador tido por 

“tutor”, ainda acrescenta: 

 

É válido atentar para uma importante característica do recebimento por 
meio de bolsa, que é a não garantia de direitos trabalhistas, como, por 
exemplo, o 13º salário, pagamento de férias, recolhimento de INSS e 
contagem de tempo para aposentadoria. 

 

Desse modo, ainda que exerça um trabalho exaustivo ao longo do ano letivo, os 

professores do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) não 

recebem uma remuneração adequada à sua função. Esse modelo de remuneração, que 

procede da Fundação Cecierj, é realizado por meio de bolsa desde a implementação do 

projeto. Logo, os “tutores” desempenham suas atividades sem poderem acessar direitos 

que, a qualquer profissional, são previstos pela lei. Porém, não só esse, mas outros 

aspectos cooperam para o estado de vulnerabilidade do docente.  

No pré-vestibular, estabelece-se uma hierarquização entre os professores. 

Normalmente, eles são referidos por “tutor de disciplina” e têm “como obrigação realizar o 

controle de frequência dos alunos e registrá-la nos diários de classe online, inserir na 

plataforma seu relatório semanal sobre o andamento da disciplina e outras ocorrências 

do dia de aula” (BASTOS, GOMES, FERNANDES, 2010, p.132). Todavia, há outra figura, 

como a do “tutor representante”, que é um dos oito professores que participam das aulas 
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presenciais nos polos, mas possui algumas funções além daquelas comuns aos outros 

professores. Esse indivíduo, escolhido pela direção: 

 

além de ministrar a mesma carga horária, coordena as atividades e toma 
outras providências, como o repasse das informações da direção, avisos 
sobre inscrições para isenção de taxas de vestibulares, realocação de 
salas de aula, supervisão da alimentação, controle de frequência dos 
tutores e outras eventualidades de um dia de aula. (BASTOS, GOMES, 
FERNANDES, 2010, p.132) 
 

O que desperta curiosidade a nós é que não há menção alguma, nos 

documentos aludidos neste trabalho, a respeito da forma de recrutamento, nem se há 

alguma remuneração pela função do “tutor representante”. Na falta de um contrato de 

trabalho, o Edital de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a) deveria discriminar 

os direitos e os deveres de todas as atividades desempenhadas na instituição, a fim de 

que seus profissionais não estivem vulneráveis, face à ausência de determinações e de 

contrato de trabalho. 

Quanto às obrigações do professor do PVS, compete, ainda, enviar relatórios 

sobre suas aulas e preencher diário de frequência online das turmas que funcionam em 

seu polo, ambos lançados no sistema SISPVS (BIELSCHOWSKY, 2018). Esse controle 

existe porque a “experiência didática no Pré-Vestibular Social é supervisionada 

semanalmente pelos coordenadores das disciplinas e sistematicamente controlada pela 

direção geral” (BASTOS, GOMES e FERNANDES, 2010, p.132). 

No livro Fundação Cecierj: ontem, hoje e amanhã (BIELSCHOWSKY, 2018), 

menciona-se também que a cada um dos professores do PVS é destinado um grupo de 

alunos, a fim de que sejam assistidos. Espera-se que “pelos contatos diretos, fora da 

sala, o estudante possa ser assistido de forma mais direta, recebendo informações sobre 

universidades, carreiras e dúvidas de caráter geral.” (BIELSCHOWSKY, 2018, p.274).  

Devido essas atribuições, parece nos surgir um motivo para a instituição chame 

o professor de “tutor”. O docente do PVS, como expressa o livro elaborado pela gestão 

da Fundação, deve assumir funções fora do polo, em se tratando dos alunos e das 

atividades laborais. Contudo, tal profissional ainda tem seu pagamento efetuado por meio 

de bolsa, sem direito empregatícios, mesmo que execute muitas atividades, tal como 

orientador educacional. Seguimos percebendo uma lógica exploratória na instituição, cujo 

integrante mais prejudicado é o educador. 

Para fiscalização e instrução dos professores, o PVS conta com uma equipe de 

coordenação para cada disciplina, dado que já apontamos anteriormente. Bastos, Gomes 

e Fernandes (2010) afirmam que, com essa supervisão de atividade dos professores, 

pelos coordenadores de disciplinas, algumas universidades consideram a atuação em 
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sala de aula do PVS como atividades de estágio, para alunos de graduação em 

licenciatura (BASTOS et al, 2012). Apesar dessa declaração, o artigo não explicita que 

universidades seriam essas, tampouco fundamenta essa informação. 

 Em razão dessa afirmação, novamente nos emerge mais um embasamento 

para estabelecer uma crítica relativa ao uso dos termos “tutoria” e “tutor”, no lugar, 

respectivamente, de “aula” e de “professor”. Bastos et al (2012) confirma que atividades 

ocorridas no PVS podem ser utilizadas em estágios obrigatórios dos cursos de 

licenciatura. Isso quer dizer que entendem o estágio é uma etapa formativa que antecipa 

o futuro trabalho do profissional em formação. Porém, a atividade laboral que é 

desenvolvida no PVS, a docência, ainda é minimizada, estando o educador numa 

condição de trabalho instável e banalizada. Portanto, o não reconhecimento do exercício 

da docência parece, cada vez mais, uma escolha consciente. 

Continuando essa discussão, queremos aludir ao Manual do Tutor (CECIERJ, 

2018?), cuja composição traz alguns dados importantes que nos fazem concordar mais 

ainda a respeito do “tutor” do PVS ser professor. Na imagem a seguir, veremos o sumário 

do impresso que é entregue ao docente do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj 

(Consórcio CEDERJ). Neste texto, o curso é apresentado ao profissional incorporado 

recentemente à instituição, bem com se explicita a série de obrigações que o profissional 

deverá cumprir.  

 

Imagem 08: Sumário do Manual do Tutor 

 
Fonte: CECIERJ (2018?, p.3) 
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Podemos observar, no sumário desse manual, a presença de expressões que 

remetem a atividades laborais docentes, como as que constam na seção 3: as subseções 

“Falta ao trabalho” e “Horários e Locais de Aula”. Essas seleções linguísticas da 

Fundação Cecierj, ao nosso olhar, contrariam seu próprio discurso, no que tange às 

afirmações de que o “tutor” não é um funcionário e nem um professor. Analisando, 

holisticamente, o sumário em questão, já podemos notar que o pré-vestibular envolve 

questões trabalhistas. 

Ao se discutir acerca das obrigações e da remuneração pelo trabalho 

desempenhado no PVS no Edital de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a), a 

atividade docente é considerada apenas uma tutoria. Quando lemos criticamente o 

manual que para o “tutor” é elaborado, inferimos que a atuação no Pré-Vestibular Social 

da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ) é um emprego, com o qual o profissional 

“contratado” deve engajar-se, comprometer-se. 

 Aparenta-se que a escolha entre as palavras “trabalho” e “tutoria” são utilizadas 

pela Fundação Cecierj, desde que sejam convenientes ao comprometimento com o curso 

e à desvalorização do educador. Outro dado que sustenta essa percepção está presente 

na primeira subseção da seção 3 do Manual do Tutor (CECIERJ, 2018?, p.10). Confira-o 

na imagem a seguir:  

 

Imagem 09: Seção 3 do Manual do Tutor 

 
Fonte: CECIERJ (2018?, p.10) 
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No capítulo relativo aos direitos e deveres do “tutor”, no terceiro parágrafo da 

primeira seção, relativa ao tutor, vemos uma menção, em negrito, ao “Acompanhamento 

Semanal”, que seria a relação que a direção e a coordenação estabelecem com os seus 

“tutores”. Nessa mesma parte do texto, também em negrito, menciona-se o portal por 

onde os profissionais do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) 

recebem informações da equipe diretiva: “Quadro de Aviso dos Professores” (CECIERJ, 

s/data), canal encontrado no site da Fundação (CECIERJ, 2019a).  

Como vimos comentando, a utilização do termo “professor” e as obrigações que 

o “tutor” deve desempenhar, tratadas na ilustração anterior, ressaltam uma incoerência 

por parte da Fundação Cecierj. As consequências desse emprego lexical se estendem à 

forma como o educador do PVS é considerado e remunerado pela instituição. No Edital 

de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a), consta que se recruta um “bolsista de 

tutoria”. Em contrapartida, no Manual do Tutor (CECIERJ, 2018?) e no site da Fundação 

Cecierj (CECIERJ, 2019a), utiliza-se o termo “tutor”, mas também há o surgimento da 

palavra “professor”, associada às funções que deve assumir.  

Em se tratando das condições de trabalho, ainda no Edital de Seleção de 

Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a), expressam-se os valores de bolsa pagos aos 

professores do PVS, a depender da carga horária específica de cada profissional. 

Divulgamos, adiante, uma tabela com a remuneração descrita nesse documento, a fim de 

analisar os dados presentes.  

 

Tabela 06: Remuneração de professores presenciais do Pré-Vestibular Social 
 da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ) 

Carga horária do professor do PVS Remuneração mensal 

8 horas de permanência no polo, 4 horas em sala de aula bolsa de R$ 550,00 

8 horas de permanência no polo, 5 horas em sala de aula bolsa de R$ 687,50 

8 horas de permanência no polo, 6 horas em sala de aula bolsa de R$ 825,00 

8 horas de permanência no polo, 8 horas em sala de aula bolsa de R$1100,00 

Pagamento pela Orientação Acadêmica adição de R$ 68, 75 

Fonte: Rio de Janeiro (2019a) 

 

Podemos conferir, por meio dessa tabela, os valores que são pagos aos 

“tutores” do PVS. Por meio do edital, verificamos que os professores recebem por tempo 

de aula dada, algo que pode variar dependendo do polo de ensino, apesar do tempo de 

permanência no polo ser o mesmo para todos os professores (oito horas). Isto é, o 

pagamento dos profissionais oscila de acordo com a quantidade de turmas ativas na 

unidade de ensino, independentemente do tempo de estadia do docente no local. A 
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respeito disso, o Tribunal Superior do Trabalho apresenta o seguinte precedente 

normativo: “Os tempos vagos (janelas) em que o professor ficar à disposição do curso 

serão remunerados como aula, no limite de 1 (uma) hora diária por unidade. (Ex-PN nº 

45)” (BRASIL, 2019c). Dessa forma, compreendemos que a Fundação Cecierj precisa 

rever remuneração e condições de trabalhos no pré-vestibular.  

Além disso, além dos valores referentes às aulas dadas, o professor também 

recebe a quantia de R$68,75, somada à bolsa mensal, em decorrência de uma atividade 

chamada “Orientação Acadêmica” (RIO DE JANEIRO, 2019b). Mais adiante, essa 

atividade será mais bem comentada para construção desta pesquisa.  

Em caso de falta ao trabalho, conforme o edital, “a Fundação CECIERJ se 

reserva o direito de descontar as horas e tarefas eventualmente não cumpridas” (RIO DE 

JANEIRO, 2019a). A Fundação Cecierj (CECIERJ, 2018?, p.12) ainda acrescenta que, na 

ausência de algum docente, seus tempos deverão ser distribuídos entre os professores 

presentes, que estejam “em janela”, ou seja, fora de sala no tempo em que se precisa 

repor a aula do docente faltoso no dia. Essas aulas substitutivas são feitas, pelos 

profissionais, “sem que recebam pagamento extra por isso” (CECIERJ, 2018?, p.12). 

Como se não bastassem a perda dos direitos já comentados, notamos que a instituição 

incumbe os educadores ao trabalho não remunerado.     

É importante mencionarmos que, de acordo com a Lei nº 8.030, de 29 de junho 

de 2018, o Estado Fluminense “veda a utilização do termo ‘tutor’ para o exercício das 

atividades de acompanhamento das disciplinas ofertadas na educação à distância e dá 

outras providências” (RIO DE JANEIRO, 2018). Com base nesse instrumento legislativo 

(RIO DE JANEIRO, 2018), conferimos, ainda, que:  

 

Art. 1º As atividades de acompanhamento das disciplinas ofertadas na 
modalidade semi-presencial (Educação à Distância – EAD), conhecida 
como atividades de tutoria, deverão ser ministradas por professores 
qualificados em nível compatível ao previsto no projeto pedagógico do 
curso, com carga horária específica para os momentos presenciais e 
para os momentos à distância, sendo vedada a utilização do termo 
“tutor” para o exercício da referida atividade. 
 
Art. 2º Os professores de educação à distância terão o mesmo valor do 
piso regional do Estado do Rio de Janeiro praticado para os professores 
presenciais. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Por meio da lei sobredita, em analogia ao trabalho desempenhado no Pré-

Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), vemos que os profissionais do 

PVS deveriam não só corresponder à qualificação de professores, como também serem 

designados e bem remunerados no que tange ao papel institucional que assumem. 
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Diante dos apontamentos que esboçamos, questionamos o uso do termo “tutor” pela 

Fundação Cecierj. Temos a certeza de que, no PVS, é acionado um trabalho docente 

para propiciar acesso ao ensino superior por parte dos educandos. Logo, nada é mais 

justo que a remuneração condizente às ações trabalhistas exercidas, nesse espaço 

educativo, pelos profissionais tidos como “mola-mestra” (BASTOS, GOMES, 

FERNANDES, 2010) desse projeto.  

 

 

1.3. Os recursos didáticos do PVS e o acesso ao ensino superior 

 

Nesta seção do capítulo, buscamos abordar os recursos didáticos que o Pré-

Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj) dispõe. Para tanto, dividimos 

esta parte do capítulo em quatro momentos. No primeiro deles, abordaremos sobre o 

formato das aulas no projeto. Já no segundo, anunciaremos as atividades didáticas que o 

PVS propicia aos estudantes, além das aulas. 

Num terceiro momento, vamos apresentar o material didático utilizado no PVS. 

Daremos uma ênfase nas apostilas de Redação, evidenciando sua composição e as 

transformações por que passam desde a entrada da disciplina na grade horária da 

instituição. Por fim, no quarto segmento, comentaremos acerca das provas de seleção de 

ensino superior para as quais as apostilas de Redação do PVS se voltam.  

 

1.3.1. Tutoria presencial e a distância 

Nesta subseção, discutiremos as atividades designadas pelo Pré-Vestibular 

Social da Fundação Cecierj como “tutoria”. Sobre elas, por Bielschowsky (2018), 

sabemos que são encontros presenciais e contato telefônico entre alunos e professores. 

A “tutoria presencial” é, na verdade, uma aula presencial, ocorrida em todos os polos em 

que o projeto funciona, e dá-se em tempos de cinquenta e cinco minutos semanais 

(CECIERJ, 2018?). Em outro viés, a “tutoria a distância” é um canal pelo qual os alunos 

podem solucionar suas dúvidas juntamente a professores, via atendimento telefónico.  

Tendo em vista a discussão a respeito da “tutoria presencial”, iremos apresentar 

algumas informações sobre esse recurso. Uma grade horária de aulas no PVS é 

composta por oito tempos, normalmente ocorridos aos sábados, como já comentamos. 

Essa grade contempla as disciplinas ministradas presencialmente, como Biologia, Física, 

Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática Química e Redação. A título de 

ilustração, a seguir, há um exemplo de quadro de horário do pré-vestibular. Foi utilizado 

no ano de 2012, e pudemos encontra-lo disponibilizado em um blog online organizado 

por professores que atuaram na unidade de Campos dos Goytacazes.   
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Imagem 10: Grade horária das turmas de extensivo e de intensivo do polo LHU (Campos) no Pré-
Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ) 

 
Fonte: PVS CAMPOS (2019) 

 

Como podemos perceber, as disciplinas são ofertadas em todas as turmas. As 

aulas são distribuídas em oito tempos ao longo de dois turnos e, além dos intervalos e do 

tempo de almoço, há um momento reservado para orientação acadêmica, reunião entre 

alunos e professores. Ademais, convém comentar a respeito da coluna “tutores em 

janela”. O PVS mantém professores em tempo ocioso e, como comentamos, não há 

pagamento nesses períodos, ainda que o docente não possa se ausentar do polo.  

Quanto ao material didático a ser utilizado nas aulas do PVS, têm-se somente as 

apostilas elaboradas pela própria Fundação Cecierj e distribuídas gratuitamente aos 

estudantes e aos professores. Não há informações públicas sobre questões didáticas das 

aulas do pré-vestibular: cronograma, planos de curso, planos de aulas, orientações da 

coordenação das disciplinas. O que se pode levantar sobre tarefas de um docente do 

projeto é que 

 
além de lecionar, o tutor deverá promover a orientação acadêmica de 
seu aluno [...] bem como participar de outras atividades acadêmicas, tais 
como planejamento de aulas, correção de exercícios e simulados do polo 
ou fora dele. (CECIERJ, 2018?).  

 

Bastos, Gomes e Fernandes (2010, p.132), acerca das tarefas do “tutor”, 

acrescentam que “deve ainda registrar seu plano de aula, assim como inserir no Sistema 

de Orientação Acadêmica os contatos presenciais ou virtuais realizados com seus 
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orientandos”. Isso quer dizer que o “tutor”, designado também “orientador”, colhe e gere 

informações sobre alunos por quem fica responsável, conforme aponta Bielshowsky 

(2018). Logo, o trabalho do professor, como uma espécie de “mentor de alunos”, não se 

resume a reuniões de quinze minutos, como se verifica na grade horária da imagem 10. 

Tal profissional, além das aulas que ministra, por meio de uma quantia irrisória de 

aproximadamente R$70 mensais, descrita na tabela 06, obrigatoriamente deve 

administrar informações sobre os alunos e atualizá-las na plataforma do PVS. 

Em se tratando, agora, da “tutoria a distância”, verificamos, segundo 

Bielshowsky (2018), que esse recurso é estendido a todas as disciplinas ofertadas 

presencialmente – inclusive às línguas estrangeiras, Espanhol e Inglês, que não contam 

com encontros presenciais no polo. Essa modalidade funciona por meio de atendimento 

telefônico gratuito, em que o estudante pode realizar exercícios sobre o conteúdo das 

aulas, bem como consegue sanar dúvidas relativas a outros tópicos de natureza 

educativa (BASTOS et al, 2012, p. 62). 

Sobre o controle das aulas a distância, Bastos et al (2012, p.62) afirma o 

seguinte: 

 
Um Sistema on-line – o Sis0800 – de registro dos telefonemas dos 
alunos foi montado de maneira a possibilitar o controle do número de 
acessos ao serviço, de sua duração, os temas, as disciplinas e os polos 
com ligações mais frequentes, funcionando como feedback para os 
conteúdos ministrados em sala de aula. 

 

Por meio do Sis0800, os professores do PVS podem averiguar como os 

educandos têm se utilizado das ferramentas de ensino para prosseguir com seus 

estudos, assim como podem se orientar a respeito das maiores dificuldades do aluno do 

pré-vestibular. 

De um modo geral, os docentes que atuam a distância cumprem oito horas 

semanais, divididas em dois turnos de quatro horas (CECIERJ, 2018?). Especificamente, 

os docentes de língua estrangeira precisam cumprir vinte horas semanais, sendo oito 

horas voltadas à “tutoria a distância”. No tempo restante, devem se dedicar ao 

“desenvolvimento de atividades complementares diversas” (CECIERJ, 2018?, p.8). O 

Manual do Tutor (CECIERJ, 2018?) não expressa que tarefas seriam essas. 

Já o Edital de Seleção de Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019b) destaca que o 

docente de línguas estrangeiras “irá fazer duas visitas de apresentação da disciplina aos 

alunos em um dos polos do Pré-Vestibular Social a serem escolhidos pela direção e 

pelas coordenações de Inglês e Espanhol” (RIO DE JANEIRO, 2019a). Podemos 

destacar, ainda, que tal documento faz referência aos professores das línguas 

estrangeiras, Espanhol e Inglês, explicando a forma de recrutamento e as suas 
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atribuições na instituição. No entanto, não há, em momento algum do documento, um 

fragmento em que se indique como se dá a contratação de professores das demais 

disciplinas, aquelas ofertadas nas aulas presenciais, para as atividades na central de 

atendimento a distância.  

A seguir, expressamos o item do edital relativo ao bolsista da tutoria a distância: 
 

O bolsista de tutoria a distância, selecionado para as disciplinas de 
Inglês e Espanhol, receberá uma bolsa mensal equivalente à titulação 
graduando no valor de R$ 550,00 para cumprir 20 horas semanais, [...] 
na sede da Fundação CECIERJ e as restantes no desenvolvimento de 
ações pedagógicas em ambiente virtual, reservando-se a Fundação o 
direito de descontar as horas e tarefas eventualmente não cumpridas. 
(RIO DE JANEIRO, 2019a) 

 

Verificamos a delimitação do valor pago pelos serviços de professores de 

Espanhol e de Inglês, os quais trabalham na modalidade a distância. Também conferimos 

o posicionamento da Fundação Cecierj no que se refere a deixar evidentes as condições 

de trabalho e, consequentemente, de pagamento. Pela leitura do Edital de Seleção de 

Tutores (RIO DE JANEIRO, 2019a), não se veem especificados dados sobre a 

contratação de professores a distância das outras disciplinas que compõem o quadro de 

matérias oferecido no PVS, o que consideramos inadequado. 

 

1.3.2. Demais atividades acadêmicas 

Uma das estratégias pedagógicas que faz parte da grade horária semanal do 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio CEDERJ), além das aulas 

presenciais, é a Orientação Acadêmica. Com a implementação do Sistema de Orientação 

Acadêmica (SOA) em 2009, cada professor passou a ficar responsável por acompanhar 

um grupo de estudantes. (BASTOS et al, 2012, p.62). Essa proposta tem uma dinâmica 

dividida em dois segmentos: Orientação Acadêmica Semanal e Orientação Acadêmica 

Especial (BIELSCHOWSKY, 2018, p.274).  

Na primeira proposta, um grupo de estudante se reúne com o “orientador” 

responsável, a fim de se esclarecerem dúvidas, essencialmente relacionadas ao 

vestibular e à sua rotina de estudos. Segundo Bielschowsky et al (2018, p.274), tal 

ferramenta é usada pelo PVS para que estreite a relação entre o professor e o aluno e 

para que o estudante possa adquirir orientações que não obteria sozinho. Sobre o que é 

desenvolvido nessas orientações, Bastos et al (2012, p.62) apresenta que 

 
o estudante pode ser assistido de forma mais direta e tratar de assuntos 
tais como a importância da frequência ao curso, a disponibilização de 
exercícios complementares, informações e orientações sobre carreiras, 
vestibulares, procedimentos para obtenção da isenção de taxas nos 
exames, entre outros assuntos relacionados ao PVS.  
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Sobre essa função de orientador, atribuída ao professor do PVS, Cecierj (2018?) 

acrescenta: 

 
Geralmente, é também com o Orientador que o aluno consegue expor 
alguns de seus dilemas e dificuldades de aprendizagem. Portanto, fica 
claro que esse vínculo ajuda a estabelecer um clima de confiança, 
auxiliando na redução dos índices de evasão. 

 

Como podemos conferir na imagem 10, há um tempo na grade horária para que 

se realize a orientação. Essa atividade ocorre em apenas quinze minutos. Para 

desenvolver esses encontros, o PVS elaborou um material chamado de Caderno de 

Orientação Acadêmica (BASTOS et al, 2013). A seguir, apresentamos uma imagem do 

sumário desse livro. Nosso objetivo é destacar algumas temáticas nele presentes.  

 

Imagem 11: Sumário do Caderno de Orientação Acadêmica 

 
Fonte: BASTOS et al (2013, p.3) 

 

Por meio de uma leitura do sumário, podemos ver alguns assuntos pautados nos 

encontros entre professores e alunos. De um modo geral, o material se articula para 

apresentar aos estudantes alguns aspectos, tais como provas de seleção, formas de 
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acesso às universidades, tipos de cursos e seus locais de funcionamento e programas 

institucionais de apoio ao universitário (bolsas). 

A segunda proposta do Sistema de Orientação Acadêmica é a Orientação 

Acadêmica Especial (OAE). Como aponta Bielschowsky (2018, p.274), esse tipo de 

sessão especial é uma abordagem transdisciplinar de temas da atualidade. O tempo de 

duração dessa atividade é de sessenta minutos, nos quais são discutidos os seguintes 

assuntos:  

 
Ética e Política, Saúde, Meio Ambiente e Consumismo, Direitos 
Humanos e Cidadania, Energia, Transporte e Desenvolvimento Humano, 
Artes, O Trabalho na Contemporaneidade, Tecnologias de Informação e 
Comunicação e Sisu, ProUni e Fies. (BIELSCHOWSKY, 2018, p.274). 

 

Além dessas orientações, que vão desde a supervisão de alunos aos debates 

temáticos, com os assuntos mencionados acima, Bielschowsky (2018, p.273) comenta 

que a dinâmica de aulas do PVS “é completada pelo trabalho de tutoria a distância, de 

simulados, de exercícios e de feedback online”. Não obstante, não dispomos de mais 

informações sobre os simulados e esses feedbacks que seriam realizados nessa 

instituição. Quanto aos exercícios, no terceiro capítulo desta dissertação, focaremos em 

fornecer um panorama, no que se refere às atividades do material didático de Redação.  

 

1.3.3. Exames de acesso ao ensino superior 

O PVS foi desenvolvido em 2003, com o propósito, segundo Bastos et al (2012, 

p.54), de “ampliar e interiorizar o acesso à formação universitária” dos candidatos que 

enfrentavam dificuldades para a aprovação nos vestibulares do Consórcio CEDERJ. Diz-

se que a intenção do projeto era dirimir as desigualdades educacionais nas regiões 

metropolitanas e rurais do Rio de Janeiro (BASTOS et al, 2012, p.54). 

A proposta assumida para o PVS era a de, então, fornecer ferramentas de 

qualidade e gratuitas, para que os estudantes fossem capazes de realizar as provas de 

acesso à universidade (BASTOS et al, 2012, p.54). A ideia da implementação ocorreu a 

partir de uma leitura crítica de dados, em que a Fundação Cecierj percebeu que 

moradores de determinados munícipios do Rio de Janeiro não estavam conseguindo 

aprovação para ingresso na graduação a distância oferecida pelo Consórcio Cederj 

(BASTOS et al, 2012, p.55).  A seguir, ilustramos dados sobre o Vestibular do Cederj 

2003, do segundo semestre do ano, mesmo ano em que o PVS foi fundado.  
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Imagem 12: Município de residência de alunos aprovados no Vestibular Cederj em relação ao 
Município do polo de graduação a distância (2003/2) 

 
Fonte: BASTOS et al (2012, p.55) 

 

Ao se notarem as dificuldades de acesso ao ensino superior por parte da 

população interiorana do estado fluminense, o Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj 

foi desenvolvido.  O projeto adota a ideia de que o professor deve “comprometer-se em 

passar não somente o conteúdo específico de cada disciplina, mas também informações 

relacionadas ao ingresso às universidades” (CECIERJ, 2018?). A noção de educação do 

PVS inclui transmissão de “datas de provas, [...] editais de seleção, pedido de isenção de 

taxa de inscrição, ENEM, SISU, PROUNI, carreiras, vida universitária, etc” (CECIERJ, 

2018?).  Bielschowsky (2018) acrescenta acerca do PVS que: 

 

Ao longo de sua existência, foram implementados instrumentos com o 
objetivo de identificar o potencial, as habilidades e as demandas do 
aluno para melhor orientá-lo, de modo a apoiá-lo na superação das 
dificuldades vivenciadas durante o curso, de difundir informações 
relativas aos vestibulares, Sisu, ProUni e Enem, à inserção na 
universidade, aos cursos disponíveis e bolsas, a fim de estimular sua 
autonomia. 

 

Na bibliografia levantada sobre o PVS, são feitas referências a exames e a 

formas de acesso a curso superior, como ENEM, SISU e PROUNI. Outrossim, são 

mencionadas aprovações em universidades públicas do Rio de Janeiro, como por 

exemplo, UFF, UERJ, UFRJ (BASTOS et al, 2012, p.67). A produção acadêmica aludida 

não indica explicitamente que o PVS dê algum direcionamento, nas aulas e na 

elaboração dos materiais, a determinados exames de acesso. Pela análise holística das 

apostilas e pelo motivo por que o PVS foi criado, acreditamos que há um foco – ainda 

que não exposto publicamente – nas provas do Cederj e do ENEM.   
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O foco no Vestibular do Cederj se deve em função do próprio motivo de 

fundação do PVS, como já aludido aqui – a baixa inserção da população interiorana do 

Rio de Janeiro às universidades. Quanto ao ENEM, notamos enfoque pela amplitude do 

exame, que permite o acesso às universidades federais do Rio de Janeiro, por meio do 

SISU, e às universidades privadas com bolsa de estudos, por meio do PROUNI, e, ainda, 

por menções nos documentos consultados (BASTOS, GOMES, FERNANDES, 2010; 

BASTOS et al, 2012; BIELSCHOWSKY et al, 2018).  

Assim, pela análise das apostilas de Redação, a ser realizada no terceiro 

capítulo desta dissertação, além do nosso objetivo geral e dos objetivos específicos, 

tentaremos observar se há ou não alguma abordagem focada nas provas de acesso ao 

vestibular, referidas anteriormente. Queremos assim identificar de que modo o PVS se 

articula para fornecer educação que propicie a entrada ao ensino superior da população 

fluminense, missão que o projeto assume, como percebemos nas produções acadêmicas 

e nos documentos da instituição aludidos nessa pesquisa  
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2. OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DOS SABERES LINGUÍSTICOS E DOS 

MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

 

Neste capítulo, trataremos de abordar questões teóricas que fundamentem a 

análise a se realizar acerca do nosso objeto de pesquisa. Nesse sentido, tentaremos 

aludir, a partir de agora, às bases que orientam esta investigação relativa às apostilas de 

Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj).   

A fim de organizar o capítulo, na primeira seção, reservamos espaço para 

apresentação de teorias linguísticas, com foco nas concepções de língua, de linguagem, 

de discurso, de gênero do discurso, de texto e de produção escrita. Na segunda seção, 

conceituaremos e polemizaremos questões concernentes à redação de vestibular: a 

dissertação argumentativa. 

Já na terceira seção, pontuaremos conceitos e pontos de vistas teóricos no que 

diz respeito à noção de material didático. Discorreremos sobre a história e a função de tal 

objeto, a fim de se problematizar também acerca das apostilas e sua utilização como 

ferramenta didática.  

 

 

2.1. Noções linguísticas  

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, é necessário debater a respeito de 

alguns aspectos em se tratando de concepções linguísticas existentes. Assim, na 

primeira subseção, destacaremos recorrentes perspectivas sobre língua e linguagem. A 

partir da discussão, aproveitaremos o momento para situar a ótica desta investigação 

para tais conceitos.  

Na segunda subseção, problematizaremos as noções de texto, de discurso e de 

gênero do discurso. Também elucidaremos questões pontuais para a construção da 

análise linguística dos objetos de investigação. Na terceira subseção, abordaremos a 

bibliografia relativa à produção escrita, visto que discussões sobre tal habilidade 

linguística são de interesse específico desta pesquisa.  
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2.1.1. Língua e linguagem 

Esta investigação se compromete com ensino de produção escrita. Logo, para 

que possamos compreender como se dá tal prática nas apostilas de Redação do PVS, é 

importante ressaltarmos alguns ideais que nos instrumentalizem no que diz respeito a 

esse objetivo. Para tanto, recorremos a alguns conceitos teóricos sobre língua e 

linguagem, a fim de elucidá-los nesta pesquisa.  

Para dar conta desse objetivo, recorremos ao capítulo Concepções de 

linguagem e ensino de português – produzido por João Wanderley Geraldi (2011) e 

presente no livro O texto em sala de aula, cuja organização é feita pelo mesmo estudioso. 

Conferimos, na produção, que o linguista não só aponta as principais correntes teóricas 

sobre linguagem, como também evidencia as noções de língua relacionadas a cada uma 

delas. Assim, destacaremos esses conceitos, pois, na análise do material didático de 

Redação do PVS, iremos verificar como tais conceitos se relacionam aos objetos de 

pesquisa desta dissertação. 

 No que tange ao trabalho referido, Geraldi (2011) apresenta as três grandes 

correntes linguísticas. Dentre elas, há as noções se linguagem como “expressão do 

pensamento”, como “instrumento de comunicação” e como “forma de interação” 

(GERALDI, 2011, p.34). Segundo o pesquisador, essas concepções se associam a 

perspectivas de estudos linguísticos, tais como “gramática tradicional”, como 

“estruturalismo” e como “linguística da enunciação”, respectivamente. 

Em se tratando da primeira corrente, “expressão do pensamento”, Geraldi (2011) 

postula que essa noção compreende a linguagem como um fenômeno psíquico, estando 

relacionado ao pensamento. Para essa vertente, “a língua é concebida como simples 

sistema de normas, acabado, fechado, abstrato e sem interferência social” 

(FERNANDES, 2004, n.p). Travaglia (1997, p.21) complementa essa explicação, quando 

afirma que, para essa perspectiva, o fenômeno linguístico é reduzido a um “ato 

monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas circunstâncias que 

constituem a situação social em que a enunciação acontece”. Para esses autores, 

portanto, elementos da natureza da linguagem, como interlocutor e discurso, por 

exemplo, são desconsiderados nessa vertente da linguagem.  

No que concerne à segunda corrente, “instrumento de comunicação”, Geraldi 

(2011) aponta sua relação com a Teoria da Comunicação. Essa perspectiva “prediz que a 

língua é um sistema organizado de sinais (signos) que serve como meio de comunicação 

entre indivíduos” (FERNANDES, 2004, n.p). Assim, revela-se um olhar para língua como 

código, cujo objetivo é transmitir uma mensagem de um emissor a um receptor 

(GERALDI, 2011, p.34). Dessa vertente, emanam estudos que privilegiam língua 

enquanto sistema, como é o caso do estruturalismo saussuriano. Nela, oblitera-se o fato 
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de que a língua é um organismo vivo e em constante mudança, e não um conjunto de 

signos fixos e imutáveis utilizados para transferência de uma mensagem. 

Tendo em vista a terceira corrente, “forma de interação”, Geraldi (2011) afirma 

que se trata de uma concepção que considera mais do que a “transmissão de 

informações”. A linguagem, para essa perspectiva, passa a desempenhar o papel de 

ponte para interação humana. E a língua, por sua vez, torna-se “o reflexo das relações 

sociais, pois, de acordo com o contexto e com o objetivo específico da enunciação é que 

ocorre uma forma de expressão ou outra, uma variante ou outra.” (FERNANDES, 2004, 

n.p).  

Nessa direção, Geraldi (2011, p.35) complementa que “a língua só tem 

existência no jogo que se joga na sociedade, na interlocução. E é no interior de seu 

funcionamento que se pode procurar estabelecer as regras de tal jogo”. O estudioso 

afirma que a língua deve ser compreendida tendo em vista sua relação com o meio 

social. É essa concepção que desejamos adotar em nosso trabalho. 

 Nossa pesquisa se encontra no âmbito da Análise Dialógica do Discurso, cuja 

noção de língua a considera um fenômeno social e interativo, uma vez que “se manifesta 

mediante a objetos materiais, que são os signos, mas, enquanto sistema de formas 

normativas, repousa na sua qualidade de norma social.”5 (VOLOSHINOV, 2009, p.104, 

tradução nossa). Assim, entender o funcionamento da língua implica conhecer as 

instâncias sociais em que tal fenômeno é utilizado.  

Baseando-nos em Bakhtin (2011), conferimos que o emprego da língua se 

efetua por enunciados, concretos e únicos, os quais, conforme o autor, estão ligados 

cada um deles a alguma atividade humana. Para o filósofo, “a língua passa a integrara a 

vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de 

enunciados concretos que a vida entra na língua.” (BAKHTIN, 2011, p.265). Sobre esses 

enunciados, comentaremos mais explicitamente na próxima seção. 

Pautando-se, acerca do conceito de linguagem ainda, especificamente a 

humana, Benveniste (1976) contribui para compreensão do que seria essa abstração. O 

estudioso a considera como um fenômeno ilimitado, inclusive a diferencia de língua e de 

comunicação animal. Em algumas discussões, utilizando-se do contraponto entre 

comunicação animal e linguagem humana, Benveniste (1976, p.65) traz a seguinte 

afirmação: 

 

Uma diferença capital aparece também na situação em que se dá a 
comunicação. A mensagem das abelhas não provoca nenhuma resposta 
do ambiente mas apenas uma certa conduta, que não é uma resposta. 

                                                           
5
 “se manifesta mediante objetos materiales que son los signos, pero em cuanto sistema de 

formas normativamente idênticas es real tan sólo em su calidad de norma social.” 
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Isso significa que as abelhas não conhecem o diálogo, que é a condição 
da linguagem humana.  

 
 

Benveniste explicita que, por meio do diálogo, a linguagem humana é 

possibilitada, o que já não acontece entre os animais. A essa afirmação, por sua vez, 

podemos associar o fato de que “a referência à experiência objetiva e a reação à 

manifestação lingüística se misturam livremente, ao infinito” (BENVENISTE, 1976, p.65). 

Benveniste ainda postula: “Ora, o caráter da linguagem é o de propiciar o substitutivo da 

experiência que seja adequado para ser transmitido sem fim no tempo e no espaço, o 

que é típico do nosso simbolismo e fundamento da tradição linguística” (BENVENISTE, 

1976, p.65). Assim, entendendo sua dimensão dialógica e representativa, conseguimos 

construir alguns pensamentos acerca do que é a linguagem. 

Com Bakhtin (2011), aprofundamos mais a particularidade dialógica da 

linguagem. Tal afirmativa se alicerça no fato de que “cada enunciado é um elo na 

corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

Machado (2001, p.193), sobre tal conceito e sobre enunciação, aponta que: “O locus 

privilegiado de cada enunciação tem seus limites estabelecidos pela lei temporal que 

orienta as relações dialógicas na unidade espaço-temporal da arena discursiva”.  

Com base nesses excertos, notamos que todo discurso que se produz, ao ser 

tido em uma cadeia enunciativa, apoia-se em outros. O enunciado se relaciona àqueles 

que o precederam na linha cronológica e àqueles que os sucederão, proferidos pelo 

próprio locutor e pelos seus interlocutores em eventos futuros. Nem mesmo um monólogo 

deixa de ser dialógico, já que de alguma forma é “resposta àquilo que já foi dito sobre 

dado objeto, sobre dada questão” (BAKHTIN, 2011, p.298).  

Dessa forma, entendemos que em toda enunciação há o estabelecimento de 

algum tipo de interação com outros enunciados. E essa relação dialógica ocorre seja pelo 

caráter da interlocução entre gêneros, forma de releitura do enunciado, seja pelo caráter 

responsivo da linguagem.   

Na perspectiva estruturalista, considerando o Curso de Língüística Geral – obra 

póstuma de Ferdinand de Saussure organizada e publicada por seus discípulos – 

também há definições para o que seria a linguagem. Nessa produção representativa para 

as ciências da linguagem, discutindo sobre aspectos linguísticos, Saussure (2006, p.16) 

postularia que a linguagem “tem um lado individual e um lado social, sendo impossível 

conceber um sem o outro”. 

No livro do estudioso, expressa-se também que “A cada instante, a linguagem 

implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução: a cada instante, ela é 

uma instituição atual e um produto do passado.” (SASSURE, 2006, p.16). Embora nos 
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distanciemos teoricamente da visão e do foco na língua enquanto fator sistêmico 

estrutural, que é expressão do objetivismo abstrato (VOLOSHINOV, 2009), as reflexões 

saussurianas já cooperariam para a percepção de que a linguagem é um fenômeno 

histórico e situado no tempo e no espaço, noção da qual nos utilizamos e mais bem 

associada à terceira corrente elucidada por Geraldi (2011): linguagem como forma d 

einteração.  

Voloshinov (2009) questiona, em El Marxismo y la filosofía del linguaje, a 

respeito da perspectiva da linguagem. O filósofo tece críticas ao pensamento linguístico 

fundamentado tanto no objetivismo abstrato, quanto no subjetivismo idealista. Silva e 

Leite (2013, p.41) comentam o que seriam essas vertentes. Sobre a primeira, dizem que 

“a língua é um sistema imóvel e acabado, que dispõe para os indivíduos signos e regras 

sem que estes possam interferir nesse sistema”. Essa é a vertente de pensamento da 

qual Saussure é filiado. 

A segunda vertente de pensamento acerca da linguagem,  subjetivismo idealista, 

também questionada a partir da perspectiva de Voloshinov (2009), tem sua definição 

resumida por Silva e Leite (2013, p.40): 

 
O subjetivismo idealista tem como prioridade o ato da fala e vê a 
essência da língua na criação individual. Essa orientação própria da 
estilística clássica, fortemente influenciada pelo pensamento de Wilhelm 
Humboldt, vê a enunciação como uma criação puramente psicológica, 
ocasionando, desse modo, que as leis que regem a criação linguística 
sejam as mesmas existentes na criação artística.  

 

Voloshinov (2009, p.73, tradução nossa) declara que: “A palavra [...] aparece 

como produto de interação das forças sociais vivas. Desse modo, o psiquismo e a 

ideologia se compenetram dialeticamente e um processo singular e objetivo da 

comunicação social”6. Nesse sentido, o filósofo nos aponta para o que Martinet (1975, 

p.4) pronuncia com a seguinte frase: “A linguagem que o linguista estuda é a do homem”.  

O que desejamos pontuar, então, é que o pensamento tido acerca da linguagem, 

conforme o círculo bakhtiniano, é o de que ela não só se relaciona a aspectos de ordem 

verbal e psicológica. Além disso, a relação da palavra com o meio social deve ser levada 

em conta. Martinet (1975, p.5), elevando a sua discussão sobre a linguagem e sua 

relação com o social, completa: 

 

Somos assim levados a situar a linguagem entre as INSTITUIÇÕES 
humanas, maneira de ver que apresenta inegáveis vantagens: as 
instituições humanas resultam da vida em sociedade, e o mesmo sucede 

                                                           
6
 “La palabra en los labios de un individuo aislado aparece como producto de interacción de las 

fuerzas sociales vivas. De esta manera, el psiquismo y la ideología se compenetran 
dialécticamente en un proceso singular y objetivo de la comunicación social.” 
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com a linguagem, que é essencialmente um instrumento de 
comunicação. (MARTINET, 1975, p.5) 

 

Em vista do posicionamento do círculo bakhtiniano (BAKHTIN, 2011; 

VOLOSHINOV, 2009) e das outras produções acadêmicas refletidas, em se tratando dos 

conceitos de língua e linguagem, concebemos nosso lugar de partida teórico: a 

linguagem é uma forma de interação e a língua é fruto dessa interação com a vida.  

 

2.1.2. Texto, discurso e gênero discursivo 

Marcuschi (2008), na obra Produção textual, análise de gêneros e compreensão, 

aponta uma inclinação existente de não se distinguir muito bem expressões como “texto” 

e “discurso”. A justificativa apresentada pelo estudioso diz respeito ao fato de, nas 

tentativas de elucidação dos conceitos, enfatizarem-se mais as relações estabelecidas 

entre esses dois conceitos que as dissonâncias. Nesta subseção do segundo capítulo da 

dissertação de mestrado, pois, queremos polemizar esses dois conceitos, por vezes, 

confundidos. Para compreender melhor tais abstrações, definindo, ainda, o que é gênero 

do discurso. 

 Atendo-nos, primeiramente, em Marcuschi (2008, p.81-82), podemos notar que: 

“O discurso dar-se-ia no plano do dizer (a enunciação) e o texto no plano da 

esquematização (a configuração)” enquanto o gênero “é aquele que condiciona a 

atividade enunciativa” (MARCUSHI, 2008, p.82). Pautando-nos em tal estudioso, vemos 

que o “texto” é tido como uma manifestação dentro de algo mais amplo, o “discurso”. No 

entanto, queremos ir mais além nessa discussão.  

Baseando-se, agora, em Bakhtin (2011), percebemos que o discurso é um 

elemento constitutivo do enunciado, aquele está relacionado a este intrinsecamente. Isso 

se dá, pois “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações concretas de 

determinados falantes, sujeitos do discurso” (BAKHTIN, 2011, p.274). O filósofo ainda 

enfatiza essa discussão ao dizer que o discurso “está fundindo em forma de enunciado” e 

que “fora dessa forma não pode existir” (BAKHTIN, 2011, p.274).   

Bakhtin afirma também que o enunciado concreto, isto é, o gênero do discurso – 

aquela compreensão ampla de que se tem do texto, apontada por Marcuschi (2008) – 

“não é uma unidade conversacional, mas uma unidade real, precisamente delimitada da 

alternância dos sujeitos do discurso, a qual termina com a transmissão da palavra ao 

outro” (BAKHTIN, 2011, p. 275). 

Esses enunciados se compõem de características especificas devido às suas 

condições e finalidades de produção, os quais se dão “não só por seu conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem [...] (recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

da língua) mas, acima de tudo por sua construção composicional” (BAKHTIN, 2011, 
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p.261). Logo, compreendemos que cada um desses enunciados é alguma ordem textual 

e que é possível reconhecer características e funcionalidade em comum entre os textos 

do mesmo gênero. Esses enunciados concretos, por sua vez, são responsáveis pela 

integração da língua e da vida. Como conferimos com Bakhtin (2011, p.268): 

 
Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias 
de transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. 
Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 
sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 
experimentação e elaboração de gêneros e estilos. 

 

Conforme o estudioso aponta, por meio dos gêneros do discurso a trajetória de 

uma sociedade vai sendo construída. Para o autor, ainda, nos debruçamos em 

enunciados “relativamente estáveis”, quando precisamos criar nosso projeto de discurso. 

A respeito da aquisição desses gêneros de que nos apropriamos para nos comunicar, o 

autor comenta:  

 

Esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que 
nos é dada a língua materna [...]. A língua materna [...] não chega ao 
nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de 
enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 
reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos 
rodeiam. (BAKHTIN, 2011, p.283) 

 

Depreendemos, portanto, que, desde novos, antes mesmo de ingressarmos na 

escola, deparamo-nos com textos, discursos e gêneros discursivos. Ao longo da nossa 

trajetória acadêmica, aperfeiçoamos nossos saberes linguísticos, ao passo que somos 

inseridos em (e estudamos sobre) novas práticas sociais. 

 Logo, ao escolhermos as apostilas de Redação como objeto de pesquisa, nossa 

intenção é observar se o ensino de escrita proposto nelas almeja mais que uma 

discussão de características estilísticas do gênero discursivo dissertação de vestibular. É 

preciso verificar se o material didático também prepara o estudante para uso reflexivo da 

língua dentro do campo da atividade humana do enunciado concreto que se estuda.   

Assim, queremos investigar se noções tão caras como “texto”, “discurso” e 

“gênero do discursivo” ficam evidentes no material didático. Alicerçamos tal ideia, uma 

vez que a bibliografia sobre ensino de escrita, como já anunciamos e iremos, 

posteriormente discorrer, considera tais conceitos relevantes, tendo em vista aspectos 

teórico-metodológicos.  
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2.1.3. Ensino de escrita 

Por conta de nossos objetos de análise, as apostilas de Redação do PVS, 

levantamos discussões sobre concepção de língua anteriormente. Agora, almejamos 

verificar como tais ideias se articulam ao ensino de escrita, visto que buscamos obter 

instrumentos teóricos que melhor nos fundamentem para análise do material didático. 

Pretendemos ressaltar, nesta subseção, tanto as problemáticas em torno das teorias 

sobre produção escrita, como também as estratégias que nos parecem alternativas para 

prática docente com tal habilidade.   

Uma motivação para essa abordagem se dá pelo fato de o ensino de escrita, 

nesta pesquisa, se alicerçar na preocupação tanto com professores, quanto com 

estudantes, no que diz respeito à competência de escrever. No caso do primeiro grupo, a 

inquietação relaciona-se à complexidade de seu trabalho. Como ensinar diante do 

contexto educativo em que há uma fragmentação do componente curricular Língua 

Portuguesa? Segundo Bunzen (2006, p.139), esse componente tem-se dividido em 

gramática, literatura, redação. Isso talvez contribua para o dado atualizado por Geraldi 

(2012), quando disse, em texto de 1984, que haveria baixo nível de desenvolvimento 

linguístico dos educandos brasileiros. 

Considerando ainda as preocupações do professor, destacamos outras 

inquietações frequentes: Quais gêneros devem ser ensinados? Quais práticas 

metodológicas para ensino de escrita? Com que finalidade se propõe ensino de escrita? 

Esses questionamentos são trazidos por Bunzen (2006, p.140), quando sinaliza seu 

interesse em discutir: “quais são os objetos de ensino e quais são as práticas de 

letramento escolar que estão, em uma perspectiva sócio-histórica e cultura, constituindo 

e (des)constituindo essa (sub)disciplina”.  

Em se tratando, agora, do segundo grupo, os alunos, nossa preocupação existe 

pela produção textual ser, constantemente, encarada como tarefa desagradável e pouco 

instrumentalizada. A respeito disso, Geraldi (2004, p.78) expressa que: “Do ponto de vista 

da produção textual, não se trata simplesmente de redigir um texto sobre determinado 

tema, mas de dizer algo a alguém a propósito de um tema”. Além das dificuldades quanto 

ao trabalho proposto nas aulas de redação, há de se considerar a tradição gramatical que 

vigora ainda em muitas aulas de língua portuguesa. Refletindo sobre o ensino de língua, 

Mendonça (2006) atenta para o trabalho excessivo com a gramática normativa na escola. 

 Uma prática educativa que prioriza tais pensamentos parece confrontar o que 

estudos recentes – como aqueles a serem referenciados nesta pesquisa – apontam como 

proposta efetiva para ensino de língua, sobretudo leitura e produção escrita, sobretudo. 

Propostas pautadas puramente em questões metalinguísticas distanciam-se, inclusive, do 
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que os PCNs7, documento prescritivo de importância histórica em políticas públicas 

educativas, sugeriam como perspectivas de ensino mais promissoras. Lendo tais 

orientações, inferimos que 

 

Considera-se mais significativo que o aluno internalize determinados 
mecanismos e procedimentos básicos ligados à coerência e à coesão do 
que memorize, sem a devida apreensão de sentido, uma série de nomes 
de orações subordinadas ou coordenadas [...] (BRASIL, 2002, p.70-71)  

 

Embora os PCNs não se refiram diretamente ao ensino que é proposto no PVS, 

sabendo que seu objetivo voltado para ensino de escrita na educação básica, valemo-nos 

dele, pois o vestibulando provém desse segmento educativo (de imediato ou não). 

Ademais, consideramo-lo também em decorrência de o aluno do pré-vestibular se 

preparar para Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que é uma das provas cujo 

objetivo, pelo menos em sua origem, é avaliar os educandos dessa etapa da educação 

básica. Portanto, seguimos investigando criticamente a pertinência do ensino de escrita 

do PVS. 

Ainda sobre o aprofundamento demasiado da gramática na escola, Suassuna, 

Melo e Coelho (2006, p.227) explicam que, nas aulas de língua portuguesa, o ensino 

centrou-se nas regras gramaticais que normatizam a variedade linguística padrão, 

apresentada nas gramáticas tradicionais, com base em exemplos de literatura, como 

modelo de bom uso da língua. Essa atitude normativa e impositiva quanto ao ensino de 

língua, que para nós é inadequada, não é nova. 

Bunzen (2006, p.141) postula que, do século XVII a meados do século XX, há 

ênfase maior para a fixação de regras gramaticais e para decodificação e memorização 

de textos literários, em detrimento de uma promoção de atividade de escrita. Pouco 

propiciada, esta última proposta educativa estava destinada, essencialmente, aos alunos 

das de séries finais do ensino secundário e estava relacionada ao “ensino da 

composição”. Sobre tal proposta, o Bunzen (2006, p.141-142) elucida: 

 

O “ensino” da composição, como eram chamados os textos escritos 
pelos alunos, estava reservado praticamente para as últimas séries do 
chamado ensino secundário, nas disciplinas de retórica, poética e 
literatura nacional. Nessa época, fazer composição significa escrever a 
partir de figuras ou títulos dados, tendo como base os textos-modelo 
apresentados pelo professor. 

 

Logo, podemos perceber como essas atividades, embora se relacionassem à 

escrita, ainda não propiciavam desenvolvimento autônomo e crítico a respeito dessa 

                                                           
7
 PCNS – Parâmetros Curriculares Nacionais – são orientações para o ensino fundamental e 

médio desenvolvidas em 1996.  
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competência sobredita. Com Britto (1997), noutra perspectiva, é possível refletir que o 

domínio da escrita requer muito mais que o conhecimento de regras gramaticais e 

sintáticas. Antes, implica o conhecimento de certas formas de discurso e o acesso à 

cultura. Nesse sentido, é coerente defender que o desenvolvimento da escrita deve ser 

realizado por meio do texto, conforme Bezerra (2001). Uma vez propiciando o ensino de 

produção textual desse modo, será possível ampliar o repertório de conhecimentos de 

mundo e de linguagem do alunado.  

Partindo de pesquisa com livros de português aprovados no PNLD 2015 

(FREITAS; MARTINS, 2017), notam-se algumas ponderações importantes. Além de livros 

didáticos atuais ainda privilegiarem a gramática em tarefas de produções escritas, muitos 

não promovem ao estudante conhecimento aprofundado dos gêneros discursivos que se 

deve produzir. Isto é, há poucas atividades de leitura e de compreensão eficientes 

(quando há) que aproximem os alunos dos próprios textos que se propõe ensinar.  

Esses não são os únicos impasses que podem surgir em materiais que 

apresentam atividades de produção textual. Estratégias para organização, para revisão e 

para reescrita de texto, como as ferramentas de apoio ao escritor, sugeridas (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004), constantemente são esquecidas por autores de livros 

didático nas seções de atividade de escrita (FREITAS; MARTINS, 2017).  

Porque os instrumentos metodológicos necessários para habilidade de escrever 

muitas vezes não são bem abordados, ainda mais em coleções de material didático, 

conforme apontam Freitas e Martins (2017), considera-se Dolz, Gagnon e Decândio 

(2010), quando dizem que se devem buscar soluções para ensino de tal competência. 

Vamos entendendo, juntamente com as concepções sociodiscursivas de linguagem 

sobreditas, que ensinar língua escrita é muito mais do que permitir ao educando 

depreender informações sobre um código linguístico. É preciso estimular a proficiência 

autônoma em muitas situações de comunicação em que se insere por meio de um uso 

reflexivo e interpretativo da linguagem. 

Em se tratando das situações que norteiam as produções em sala de aula, Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004, p.96) indicam a necessidade de se “criar contextos de 

produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados”. Partindo desse 

ideal, aderimos ao conceito da sequência didática para produção de textos (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY; 2004) como ferramenta para melhor desenvolvimento da 

referida competência linguística dos alunos.   

Uma sequência didática é, em termos de definição, “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p.97). Essa proposta pode auxiliar o 

professor a estabelecer algumas fases no processo de ensino de produção textual, o que 
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é importante para o planejamento de ações para se propiciar o ensino de escrita 

monitorado. 

Na sequência didática, a atividade de escrita pressuporia etapas importantes 

para o aluno. Seriam elas: o recebimento de uma situação de escrita; a produção inicial 

do texto; a realização de exercícios reflexivos sobre a escrita, dividido em módulos a 

julgar pelo planejamento do professor, tendo em vista a necessidade dos gêneros 

trabalhados e das necessidades específicas dos seus alunos; e a revisão/refacção da 

atividade de escrita (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004).  

O intuito desse procedimento metodológico, como afirmam os autores, é “ajudar 

o aluno a dominar melhor o gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de 

uma maneira mais adequada numa dada situação de comunicação” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p.97). Assim, consideramos a ideia de que é preciso aprofundar 

com os alunos o estudo de conteúdos linguísticos, temáticos, mas também conhecimento 

de convenções sociais para a realização da escrita (DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 

2010).   

Logo, ensinar, por meio da sequência didática, pode ser uma forma também de 

“antecipar [...] os principais obstáculos e dificuldades a serem ultrapassados pelos alunos 

nos diferentes níveis da escolaridade” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 19). 

Nessa direção, o erro emergiria como “indicador desse processo, que dá informações ao 

professor sobre as capacidades do aprendiz e de deu grau de maestria (Astolfi, 2006) e 

aponta os riscos que o aluno enfrenta” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEWLY, 2004, p. 31-

32).  

Koch e Elias (2012) também apresentam algumas perspectivas interessantes 

para o ensino de escrita na sua obra intitulada Ler e escrever: estratégias de produção 

textual. As estudiosas afirmam que, no processo de compreensão, dados armazenados 

sobre língua, conhecimento de mundo e práticas interacionais são ativados pelos alunos. 

Comentam que essas informações “deixam entrever a intrínseca relação entre 

linguagem/mundo/práticas sociais” (KOCH; ELIAS, 2012, p.37). Logo, no processo de 

aprendizagem, a recuperação de conhecimentos dos alunos, tais como o saber 

linguístico, o saber enciclopédico, o saber de textos e o saber interacional (KOCH; ELIAS, 

2012, p.37), é imprescindível para a formação do sujeito produtor de textos.  

Na mesma produção bibliográfica, Koch e Elias (2012) evidenciam três bases 

para o ensino de língua. Quando se foca na língua, no escritor e na interação. No 

primeiro foco, o sujeito é pré-estabelecido pelo sistema e o texto “é visto apenas como 

simples produto de uma codificação realizado pelo escritor e decodificado pelo leitor” 

(KOCH; ELIAS, 2012, p.33).  
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Ao se enfocar no escritor, Koch e Elias (2012, p.33) afirmam que o sujeito é 

considerado psicológico, individual e totalmente regulador de suas vontades e ações. 

Essa vertente considera a escrita “como uma atividade por meio da qual aquele que 

escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta [...] os 

conhecimentos do leitor ou a interação que envolve esse processo” (2012, p.33). 

Já a terceira concepção leva em consideração que o produtor do texto planeja 

seu projeto de discurso, tendo em vista o texto e a quem ele se destina. O escritor 

reavalia a produção, guiado pelo princípio interacional da linguagem. Nesse viés, tanto o 

escritor, quanto o leitor são “sujeitos ativos que – dialogicamente – se constroem e são 

construídos no texto” (KOCH; ELIAS, 2012, p.34). A seguir, evidenciamos as estratégias 

que este último panorama de ensino de escrita demanda, segundo Koch e Elias (2012, 

p.34):  

 
 Ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação 

comunicativa[...]; 

 Seleção, organização e desenvolvimento das ideias [...]; 

 Balanceamento entre informações explícitas e implícitas [...]; 

 Revisão da escrita ao longo do processo”  

 
Dolz, Schneuwly e Gagnon (2010), quanto à estratégia para ensino de língua, 

elegem o gênero discursivo como instrumento cultural com relevante importância no 

contexto de ensino/aprendizagem. Outras pesquisadoras (ROJO, 2008; RODRIGUES, 

2016) também têm concebido o gênero como “megainstrumento para o ensino-

aprendizagem” (ROJO, 2008, p.97). Entretanto, não podemos ser tomados pelo discurso 

escolar-enciclopédico e utilizar dessa ferramenta para práticas relativas ao ensino 

conceitual (RODRIGUES, 2016, p.43). Isto é, não podemos transformar o ensino de 

produção escrita em aulas em que os estudantes decoram o formato de textos, os 

recursos linguísticos a se empregar em cada gênero discursivo.  

Como Rodrigues (2016) aponta, muitas vezes, partes constituintes do enunciado 

são apagadas, ao se trabalhar com gênero discursivo na escola.  Para considerar o 

enunciado concreto como retrato das esferas da atividade humana (BAKHTIN, 2011), é 

preciso “não perder de vista a questão da interação e dos sujeitos que dela participam, a 

questão da subjetividade, do projeto de dizer etc.” (RODRIGUES, 2016, p.52). É 

necessário, assim, que a produção de texto se paute de fato nas relações que se dão 

entre os sujeitos. 

Nesse contexto, queremos perceber se redação de vestibular, gênero escolar 

frequentemente produzido por estudantes do PVS, é refletida apenas como ferramenta 

de avaliação do professor com enfoque em recursos intralinguísticos e/ou se é 

considerada tendo em vista alguma situação comunicativa, algum contexto de produção. 
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Não podemos desconsiderar que o texto dissertativo argumentativo é um gênero que não 

confere muita liberdade ao aluno, hajam vistas as séries de regras a se obedecer em sua 

produção, bem como aspectos superficiais e questionáveis cada vez mais impostos 

nesses exames, como o exagero de referências e a proposta de intervenção (critérios 

afins da redação do ENEM). Contudo, atendo-se às nossas concepções linguísticas, 

queremos compreender as nuances linguísticas e sociais desse tipo de enunciado 

concreto. 

Pautando-se, portanto, em pesquisas atuais no que diz respeito à produção 

textual, esta pesquisa se fundamenta, principalmente, nas teorias dos gêneros do 

discurso e da língua como elemento social, concepções do círculo de bakhtiniano 

(BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 2009). Devido a outras contribuições para o ensino de 

produção de texto, apropriamo-nos também do conceito de sequências didáticas (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004). Com esse quadro teórico, embasamo-nos para 

compartilhar conhecimentos sobre ensino de escrita, tendo em vista a análise que se fará 

das apostilas do PVS.  

 

2.2. Dissertação argumentativa 

Nesta subseção, apresentaremos a polêmica discussão sobre a redação 

escolar. Traremos em evidência a visão de tal texto para o PVS, bem como 

ressaltaremos o olhar teórico para o assunto. Seguimos nesse intuito, tendo em vista que 

tal gênero discursivo em questão, a dissertação argumentativa, é requisitado nas provas 

de acesso ao ensino superior. Além disso, esse enunciado concreto é bastante discutido 

nas apostilas de redação da instituição sobredita, visto que se voltam para as próprias 

exames de vestibular que costumeiramente os alunos desse projeto realizam. 

 Visando à polemização desse gênero discursivo, escolhemos, nesta 

dissertação, permear uma discussão que se paute nesse objeto avaliativo ainda na 

atualidade. Diante mão, afirmamos nosso posicionamento de considerarmos a 

dissertação de vestibular um gênero escolar. Embora tal colocação nos seja, ainda, 

motivo de muitas reflexões e questionamentos, partimos desse ponto de vista e, portanto, 

queremos elucidá-lo também nesta pesquisa.  

Antes de tudo, considerando um fragmento do segundo capítulo da apostila de 

Redação (módulo 1), podemos perceber algo a respeito da redação do vestibular. 

Segundo o texto didático, sobre as dificuldades apresentadas pelos alunos: "destaca-se a 

necessidade de adequar-se a um modelo um tanto quanto técnico de texto: a 

dissertação" (RABIN, PINNA e BIAR, 2014, p.20). Na apostila, além desse comentário 

que relaciona a redação de vestibular a uma “técnica”, expressa-se a existência de 

críticas quanto à escolha desse texto como ferramenta de avaliação de vestibulandos. 
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Destacamos aqui a afirmativa presente no material, em se tratando da opinião que se tem 

da redação de vestibular: 

 

persiste a crítica de que essa escolha das Bancas estaria privilegiando 
um aluno "industrializado", que não pensa de forma independente ou que 
sabe apenas responder a estímulos óbvios. Tudo isso se torna exagero 
adolescente quando olhamos as provas com atenção. (RABIN, PINNA e 
BIAR 2014, p.20) 

 

O material didático do PVS expõe ao aluno, sem apresentar fundamentações 

mais detalhadas, a existência uma crítica à redação de vestibular. Contudo, posiciona-se 

de modo taxativo com relação a essa opinião, também sem fundamentos. Considera-se, 

aparentemente, a redação uma forma de avaliação condizente. No tópico chamado 

“características da dissertação”, seção homônima ao capítulo a que pertence, discute-se 

sobre o que é dissertação argumentativa. O texto didático da apostila 1 (RABIN, PINNA e 

BIAR, 2014, p.20) afirma que:  

 

O texto dissertativo é, por definição, aquele em que desenvolvemos um 
tema com o objetivo de esclarecer seus aspectos principais e, 
eventualmente, apresentar nosso ponto de vista. Quando esse tipo de 
texto faz apenas um panorama das ideias principais relativas ao tema, 
sem defender uma opinião específica, ele recebe a designação de 
dissertação expositiva; quando, ao contrário, o objetivo do autor é 
convencer os leitores de seu ponto de vista, trata-se de uma dissertação 
argumentativa.  

 

Tendo em vista a noção de gênero do discurso já elucidada nesta pesquisa, um 

enunciado concreto possui aspectos relativamente estáveis. Ademais, funciona como um 

mecanismo social para dizer a alguém, a respeito de algo e em dada situação 

comunicativa. Para nós, analogamente funciona o texto dissertativo argumentativo. 

Embora restrito à correção por um avaliador, a redação de vestibular é um gênero (do 

domínio escolar) em de que um aluno se utiliza (ou que lhe é imposto) para alcançar o 

ensino superior. Há elementos composicionais, estilísticos e temáticos que se relacionam 

a esse enunciado concreto. Isso, por sua vez, justifica nosso olhar para esse objeto e 

também fundamenta nossas análises sobre os textos didáticos e sobre as atividades 

presentes nas apostilas, a se desenvolverem no terceiro capítulo desta dissertação de 

mestrado. 

Na bibliografia levantada nesta pesquisa, ainda sobre a dissertação, 

constantemente tal objeto é tido quer como desdobramento da argumentação, quer como 

articulação expositiva somada à argumentação (GARCEZ e CORRÊA, 2017). Conferimos 

que referências, como Koch e Elias (2012), no estudo das tipologias, não consideram a 
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dissertação como uma sequência discursiva existente por si só, mas existente a partir de 

outras sequências, como a argumentativa e a expositiva.  

Organizado por Garcez e Corrêa (2017), há um material digital publicado pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), com objetivo de capacitar avaliadores das 

redações do Exame Nacional do Ensino Médio. Intitulado por Textos dissertativo-

argumentativos: subsídios para qualificação de avaliadores, a coletânea é composta por 

ensaios que discorrem sobre os aspectos relacionados aos critérios de avaliação da 

redação do ENEM.  

Lançando mão dessa produção, percebemos pontos relevantes que nos ajudam 

a confrontar o conceito de gênero do discurso à produção da redação de vestibular. 

Segundo Garcez (2017, p.53), na elaboração textual, há uma relação entre os gêneros do 

discurso e as tipologias textuais e:  

 

Ao utilizar um gênero numa comunicação verbal oral ou escrita, 
empregamos tipologias variadas de texto. Um gênero é composto por 
sequências tipológicas diversas, havendo, geralmente, um tipo de texto 
predominante. Enquanto os gêneros são infinitos, os tipos textuais 
constituem uma lista restrita. 

 

Há uma relação entre as sequências tipológicas e os gêneros do discurso, 

conforme o posicionamento de Garcez. Koch e Elias (2012, p.62) confirmam e 

evidenciam essa afirmação, quando dizem que:  

 

[...] todo texto é formado de sequências, esquemas linguísticos básicos 
que entram na constituição dos diversos gêneros e variam menos em 
função das circunstâncias sociais. Cabe ao produtor escolher, dentre as 
sequências disponíveis – descritiva, narrativa, injuntiva, explicativa, 
argumentativa, dialogal – a que lhe parecer mais adequada, tendo em 
vista os parâmetros da situação. 

 

Podemos conferir que, na produção de textos, recursos linguísticos são 

acionados pelo enunciador do texto. Por sua vez, o conhecimento das tipologias – e os 

recursos que compõem cada uma delas – cooperam na tarefa de escrever. Contudo, 

embora haja tal ligação entre os conceitos abordados acima, à luz de Val (2017), a noção 

de gênero discursivo parece ser deixada em segundo plano, em face da priorização das 

tipologias textuais, quando se trata da redação de vestibular. Abordaremos mais a frente 

essa discussão. 

Tendo em vista aspectos conceituais, Garcez (2017) apresenta que a expressão 

“redação” é usada para se referir às tarefas de escrita no âmbito escolar. Produzem-se 

textos de diversas naturezas, entretanto, essas produções muitas das vezes recebem a 
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designação de “redação”. Para autora, essa categoria acaba por funcionar como um 

“hipergênero”, termo de que se utiliza: 

 
Podemos considerar que há hipergêneros, como é o caso da 
correspondência oficial, que se multiplica em vários subgêneros (ofício, 
memorando, ata, parecer, requerimento etc.), e da redação escolar, que 
pode se realizar em diversos gêneros mais específicos. Muitos dos 
gêneros são limítrofes e pertencem a mais de uma classificação. 
(GARCEZ, 2017, p.57) 

 
As ilustrações de Garcez (2017) nos direcionam ao pensamento de que a 

redação de vestibular não é o nome do gênero, antes, é o um conceito geral para textos 

que são produzidos pelos estudantes na/para escola. A compreensão de “hipergênero” 

se funda também pelo exemplo dado por Garcez, quando diz menciona também a 

“correspondência oficial”. Nos distanciamos desse pensamento, uma vez que as 

redações de vestibular geralmente são textos dissertativos argumentativos.  

Embora Garcez (2017) faça tal postulação, isso também não resolve o problema 

no que diz respeito à nomenclatura do texto do vestibular. É fato que, no contexto 

escolar, seja comum o uso do termo “redação” para produções de gêneros distintos. 

Porém, não podemos nos valer dessa terminologia e apagar as peculiaridades de 

distintos enunciados empregados em diversos âmbitos discursivos. Isso vale para 

resenha, artigo de opinião, resumos e até para o “texto dissertativo-argumentativo”, o 

enunciado concreto que é solicitado ao estudante em provas de acesso ao ensino 

superior. 

Quando se empregam os termos “redação” ou “redação de vestibular”, não estão 

colocadas as questões relativas ao gênero, desde aspectos gramaticais e fraseológicos 

às suas condições discursivas. Desconsiderando essa questão e contribuindo para 

invisibilidade dos gêneros discursivos, Garcez afirma que “não é importante, e 

provavelmente muitas vezes nem seja possível, uma classificação rigorosa de um texto 

como pertencente exclusivamente a um gênero específico” (GARCEZ, 2017, p.57). 

Em consonância, agora, ao círculo bakhtiniano, todo gênero discursivo está 

relacionado a uma esfera da atividade humana (BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 2007). 

Além disso, existem aspectos composicionais, temáticos e estilísticos relativos a cada 

enunciado concreto em específico. Baseando-se nesses pressupostos, uma postura que 

desconsidera a noção de gênero em seus mínimos detalhes pode prejudicar o educando 

no que tange à reflexão e ao uso dos gêneros do discurso que lhe são apresentados nas 

situações cotidianas e de aprendizagem. 

A respeito do conceito de gênero, Coroa (2017) acrescenta sua contribuição, no 

que diz respeito ao entendimento de seu modo de funcionamento e à relação 

estabelecida com a produção de texto: 
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[...] não deixa de ser relevante também a compreensão e explicação dos 
modos de funcionamento da linguagem em cada “formato” 
socioculturalmente constituído. As noções de certo e errado, no uso da 
língua, estão, dessa maneira, associadas ao gênero textual. 

 

A noção de gênero discursivo é recorrente na bibliografia para produção escrita, 

porém nem sempre o gênero é situado em condições discursivas, em situações reais em 

sociedade. Sobre a relevância do meio social para a produção de texto, Val (2017, p.77) 

insere que “as práticas sociais de linguagem vão estabelecendo modelos textuais para 

serem usados em determinadas situações, numa esfera específica de atividade humana”. 

Todavia, mesmo com o conceito de gênero discursivo ser explorado na educação 

linguística, há um longo trabalho acadêmico em torno da investigação de diversos 

gêneros, isso inclui a dissertação-argumentativa.  

Embora não nos pautemos, nesta investigação de postular um termo fixo para 

esse texto, vamos considerá-lo um gênero do discurso que se dá no âmbito escolar. 

Consideraremos tal particularidade um enunciado concreto, tendo em vista que possui 

características composicionais, temáticas e estilísticas específicas a ele, assim como é 

manejado pelo estudante com um propósito comunicativo – evidenciar ao avaliador do 

processo seletivo que sabe argumentar seguindo determinações previstas por banca de 

concurso. Nosso propósito, noutra perspectiva, é perceber como tal objeto é se dá nos 

materiais do PVS, tendo em vista todo o contexto educativo.  

 

 

2.3. Materiais didáticos 

 

As apostilas de Redação compõem o material didático que o PVS fornece tanto 

aos alunos, quanto aos professores do projeto. Norteiam as atividades da disciplina, por 

exemplo, contendo desde explicações, redações e exercícios. Logo, desejamos observá-

las atentamente. 

Para isso, esta subseção do capítulo, que se divide em duas etapas, 

permanecerá trazendo à tona alguns subsídios teóricos. Na primeira subseção, serão 

abordadas questões em torno do conceito, da história e da função do material didático. 

Na segunda subseção, serão discutidos aspectos relativos a livros didáticos e apostilas. 

Já na terceira subseção, faremos uma breve discussão a respeito desses recursos 

voltados para o ensino de escrita.   
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2.3.1. História, conceito e função 

Neste momento, pretendemos apresentar uma discussão sobre material 

didático, tendo em vista aspectos relativos à história, ao conceito e à função que esse 

objeto assumiu ao longo do tempo. Para isso, destacamos contribuições de alguns 

profissionais que se dedicam ao estudo desse tema. Tecemos informações apreendidas 

no decorrer da pesquisa do mestrado, a fim de formar uma compreensão pessoal acerca 

desse instrumento educativo.  

Concernente à história dos materiais didáticos, segundo Gasparello (2006), as 

disciplinas escolares foram fundadas com base em “dispositivos simbólicos e materiais”. 

Dentre os elementos que contribuíram para isso, notam-se os materiais de ensino. Até 

início da segunda metade do século XIX, são indicados, como recursos didáticos, textos 

impressos e apostilas e resumos manuscritos produzido por professores.  Até o final do 

mesmo século, livros e compêndios, por exemplo, eram somados aos materiais dispostos 

para o ensino (GASPARELLO, 2006, p.5-6).  

Bittencourt (1993), a respeito do livro didático no período referido, transcreve 

relato de que se voltavam para compêndios de leitura, tocando inclusive em questões 

morais e religiosas. Nessa direção, a autora ainda comenta que “Havia uma demanda por 

livros didáticos dos diversos conteúdos das disciplinas escolares os quais deveriam ser 

fornecidos pelas autoridades provinciais” (BITTENCOURT, 1993, p.256).  

Embora houvesse esse controle de fornecimento, a relação entre livro didático e 

professor não se restringia ao manuseio desse objeto em sala de aula. Bittencourt (1993, 

p.264) afirma que a “A expansão da produção didática a partir da segunda metade do 

século XIX se fez [...] com a significativa atuação dos professores na confecção de livros”.  

A autora cita os professores de História do Colégio Pedro II como importantes integrantes 

para a construção desse instrumento didático.  

Contudo, foi somente no século XX, durante a Era Vargas (1930-1945), que 

surgiu a primeira ação política pública relativa ao livro didático. Conferimos a seguir:  

 

A Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) instituída por Getúlio 
Vargas pelo Decreto-Lei no 1.006, de 30 de dezembro de 1938, recebeu 
notável atenção de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde 
do período de 1934 a 1945. [...] São notórias a inteligência e habilidade 
política de Capanema, que lhe permitiram, à frente do Ministério da 
Educação, liderar uma crescente intervenção do governo federal nos 
diversos graus de ensino, bem como uma maior centralização das 
decisões dentro do campo educacional brasileiro da época. (SOARES; 
ROCHA, 2005, p.83) 

 

 Segundo Soares e Rocha (2005), o livro didático passou pela gestão de 

diferentes órgãos à medida que se alternavam os governos. Entretanto, questões como 



82 
 

 

preço e qualidade, por exemplo, sempre estiveram em pauta, em se tratando das 

condições de produção desse material. O atual Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático8 (PNLD) é a ferramenta destinada à avaliação e à circulação de livro didático no 

Brasil.  

 
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), instituído pelo Decreto 
n.º 91.542, de 19 de agosto de 1985, representa uma iniciativa do 
Ministério da Educação, com a finalidade básica de distribuir livros 
escolares aos estudantes das escolas públicas do Ensino Fundamental. 
(SOARES; ROCHA, 2005, p.84) 

 

Tendo em vista as ideias apresentadas, observamos que, historicamente, não há 

apenas o livro didático como elemento de aprendizagem, outros recursos também foram 

usados para propiciação do saber escolar. Nesse sentido, queremos salientar que nossa 

compreensão de material didático não está restrita a somente um objeto, ela vai muito 

além, considerando outros instrumentos, como manuais, textos impressos e apostilas. 

 Acerca da produção de materiais didáticos, conferimos que a autoria, 

geralmente, está ligada a educadores. Essa relação, professor e livro, parece-nos crucial, 

uma vez que esse profissional é aquele conhecedor de saberes acadêmicos a respeito 

de educação e habilitado para imersão na realidade do âmbito escolar. Contudo, nem 

sempre esses objetos didáticos são produzidos por docentes, fator que consideramos 

problemático e que pode interferir na qualidade de tais recursos. 

Quanto às diretrizes de produção de materiais didáticos, observamos que nem 

sempre houve políticas específicas e/ou órgãos governamentais responsáveis. Ao passo 

que a sociedade se transformou, ocorreram algumas mudanças políticas e sociais e, 

assim, esse objeto passou a ganhar notoriedade e a ser regulamentado, como é o caso 

do PNLD já comentado.  

Entretanto, e em concordância com a nossa compreensão de material didático, 

outros recursos, não oficiais, também podem ser utilizados para além do livro didático 

avaliado pelo PNLD e possuem certa validade para o ensino. Consequentemente, isso 

abre precedente para utilização de instrumentos que não tenham passado por alguma 

avaliação criteriosa. É o caso de textos impressos e apostilas, por exemplo.  

No que tange à conceituação de livro didático, ressaltamos nosso desejo de 

construir uma relação entre as noções com as quais nos deparamos nas investigações. 

Durante a pesquisa, no entanto, percebemos que tais materiais, frequentemente, são 

definidos pela função que exercem para aqueles que os manipulam. Nessa perspectiva, 

                                                           
8
 O Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017, unificou as ações de aquisição e distribuição de 

livros didáticos e literários, anteriormente contempladas pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) (BRASIL, 2019). 
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vamos organizar nossos ideais sobre a definição e a função desse objeto, atendo-nos às 

perspectivas sobre materiais didáticos das quais lançamos mão.  

Pautando-se em Corrêa (2000, p.11), observamos que os livros didáticos eram 

“Testemunhos de conteúdos de naturezas diversas no que tange a valores morais, éticos, 

sociais, cívicos e patrióticos, os livros escolares que serviram² de guia para professores e 

alunos”. Isto é, serviam como fonte para apregoar valores. É possível aprofundarmos 

nossa percepção de que o livro didático é uma ferramenta de difusão de princípios, mas 

também de controle social, ao lermos Fonseca (1999, p.204): 

 
[...] o livro didático e a educação formal não estão deslocados do contexto 
político e cultural e das relações de dominação, sendo, muitas vezes, 
instrumentos utilizados na legitimação de sistemas de poder, além de 
representativos de universos culturais específicos [...] 

 
Portanto, em se tratando da relação entre livro didático e contexto de produção, devemos 

considerar que a constituição de tal instrumento é uma forma de controle social.    

Focando no aspecto da autoria, Bittencourt afirma que o livro didático “possui 

peculiaridades em sua produção, circulação e uso, entre elas a da autoria, por meio da 

qual é possível ver a distinção entre o trabalho de escrever um texto e o de fabricar um 

livro” (2008, p.477). A pesquisadora postula que, na produção de um livro didático, o 

autor é um aspecto relevante para sua constituição. Isso nos leva a pensar que o livro, a 

noção desse objeto, está ligado à sua composição e ao seu compositor também.  

Bittencourt apresenta, em suas pesquisas, outros aspectos a respeito desse 

tema. Um deles é o de que o livro didático não é muito bem quisto entre os intelectuais. 

Sobre isso, a pesquisadora comenta:  

 
A história do livro didático brasileiro tem demonstrado que existem 
preconceitos em relação aos intelectuais que se dedicam à produção 
didática, considerando-se o livro escolar como uma obra “menor”, um 
trabalho secundário no currículo acadêmico. (BITTENCOURT, 2008, 
p.479) 

 
Outro comentário de Bittencourt (2008, p.477) sobre o livro didático é o de que “deve ser, 

em princípio, um seguidor dos programas oficiais propostos pela política educacional” 

(BITTENCOURT, 2008, p.479).  

Em outra perspectiva, já Lajolo e Zilberman (1999, p.121) comentam que o livro 

didático é uma “poderosa fonte de conhecimento da história de uma nação que, por 

intermédio de sua trajetória de publicações e leituras, dá a entender que rumos seus 

governantes escolheram para a educação [...]”. A visão apresentada pelas pesquisadoras 

nos leva ao pensamento de que tal objeto não só apresenta conteúdos didatizados, mas 

também é elemento narrativo considerável, tendo em vista a sua história da educação de 

uma sociedade.  
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Ademais, Lajolo e Zilberman (1999, p.121) afirmam que o livro didático “pode 

não ser tão sedutor quanto às publicações destinadas à infância [...], mas sua influência é 

inevitável”. As autoras ainda declaram que tal objeto “é cartilha quando alfabetização; 

seleta, quando da aprendizagem da tradição literária; manual quando do conhecimento 

das ciências ou da profissionalização adulta, na universidade” (1999, p.121). Para nós, 

fica evidente um reconhecimento de que o livro didático. 

Tendo em vista Batista (2000, p.568), especificamente sobre funcionalidades do 

livro didático, postula-se que esse objeto deve: 

 
Cumprir tanto a função de um compêndio quanto as de um livro de 
exercícios, devem conter todos os tipos de saberes envolvidos no ensino 
da disciplina e não se dedicar, com maior profundidade, a um dos 
saberes que a constituem; devem ser acompanhadas pelo livro do 
professor, que não deve conter apenas as respostas às atividades do 
livro do aluno, mas também uma fundamentação teórico-metodológica e 
assim por diante.  

 
Batista (2000) apresenta uma série de atribuições relacionadas ao livro didático.  

Contudo, o estudioso, assim como Bittencourt (2008), também reconhece um panorama 

de desconsideração desse instrumento. Isso fica notório, quando diz que há “um forte 

discurso contrário à utilização de livros didáticos, vista como um dos principais fatores 

responsáveis pela desqualificação profissional de professores” (BATISTA, 2002, p.537). 

Por conta desse processo, o autor apresenta que, consequentemente, “muitas escolas e 

professores passaram a produzir seu próprio material didático e a vendê-lo aos alunos, 

seja na forma de apostilas, seja na forma de folhas avulsas a serem colecionadas” 

(BATISTA, 2002, p.538).  

Soares (1996) afirma que o autor de um livro didático, possivelmente, influencia 

no modo como o educador manipula tal objeto e, consequentemente, educa seus alunos. 

A autora ainda insere que o livro didático é “instância encarregada de apresentar a cada 

geração uma versão autorizada do conhecimento e da cultura humana, de garantir a 

partilha de experiências culturais julgadas indispensáveis” (SOARES, 1996, p.55). Numa 

perspectiva educacional, esses dispositivos asseguram a aquisição de saberes, servindo 

de fonte a história da educação e dos conteúdos escolares. (SOARES, 1996).  

Amparando-se Darnton (2010), confere-se que “os historiadores podem mostrar 

que os livros não apenas relatam a história; eles fazem a história”. O estudioso ressalta 

que esses “[...] textos moldam a reação dos leitores, por mais ativos que estes possam 

ser” e “não apenas relatam a história; eles fazem a história.” (DARNTON, 2010, p. 215). 

Percebemos, portanto, que as noções do que seria o livro didático estão muito 

relacionadas ao papel que este objeto desempenha para uma sociedade. Com base nas 

percepções dos teóricos apresentadas, sistematicamente, compreendemos que os 
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materiais didáticos: exercem influência social (quando não são ferramentas de controle); 

fomentam a cultura e a história de uma sociedade; constroem a própria história social; 

devem funcionar como instrumentos educativos.  

Convém pontuarmos que acreditamos que o livro didático, bem como outros 

materiais de mesma finalidade, deva assumir os papéis que foram debatidos pelos 

autores. Entretanto, o menosprezo a esse objeto, considerando-o uma obra intelectual de 

cunho inferior, e o seu uso para domínio populacional é uma conduta abjeta. 

 

2.3.2. Livros didáticos e apostilas 

Anteriormente, promovemos uma discussão acerca do livro didático. Podemos 

conferir um panorama da construção desse instrumento, em se tratando de sua história, 

do seu conceito e do seu papel em sociedade. Agora, porque esta investigação tem como 

objeto de pesquisa o material didático de Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação 

Cecierj (Consórcio Cederj), precisamos compreender como se iniciou o uso de apostilas 

e de sistemas apostilados no contexto educacional brasileiro. 

Para discorrer sobre esses assuntos, escolhemos levantar alguns debates. 

Inicialmente, pretendemos definir o que é apostila e, a partir disso, comentar a respeito 

do surgimento desses objetos didáticos e do contexto em que são inseridos. Adiante, 

vamos abordar perspectivas teóricas que evidenciam efeitos e implicações desses 

recursos em sala de aula. Intentamos consolidar posicionamento acerca desse tipo de 

material didático. 

Buscando investigações que abordem materiais didáticos, deparamo-nos com a 

pesquisa de Silva (2011). Nela, o estudioso não só conceitua apostila9, como também 

apresenta um panorama sobre ele. Silva (2011, p.89) indica que o sistema apostilado 

surgiu na década de 50. Seu propósito inicial era funcionar como metodologia para 

cursos preparatórios voltados para provas de vestibular (TREDICI, 2007). Conforme o 

mesmo estudioso aponta, na década de 90, esse recurso passou a fazer parte de escolas 

privadas (SILVA, 2011, p.89). 

Segundo Lima (2006), a escolha por esse método de ensino ocorreu por conta 

das escolas privadas se preocuparem de atender seus clientes no que tange à 

concorrência existente nos vestibulares. A respeito desse mesmo assunto, Silva (2011, 

p.89) ainda acrescenta o fato de que essa adesão se estabeleceu também pela 

precarização dos livros didáticos da época.  

Como já temos comentado, uma diferença entre livros didáticos e apostila é o 

fato daquele material passar por um processo avaliativo, enquanto este não é produzido 

                                                           
9
 Silva (2011, p.88) comentar o termo apostila, ressaltando sua composição morfológica, que se 

dá a partir do sufixo -illa (dedução, conclusão, inferência) e do radical post (após, depois).  
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e avaliado sobre os mesmos critérios. Além desse aspecto, Silva (2011, p.103) percebe 

problemas no material que analisa no que se refere à exploração deficitária dos gêneros 

com que trabalha, bem como das condições discursivas que se relacionam a eles, e a 

ausência de orientações voltadas para o professor. 

Ademais, outros aspectos podem ser considerados no âmbito de sistemas 

apostilados. Miralha et al (2012, p.1112) afirma que:  

 

Estes sistemas são elaborados de tal maneira que determinam 
exatamente cada passo do professor, incidindo consideravelmente na 
sua autonomia enquanto educador, botando em dúvida o real objetivo do 
ensino, seja privado ou público 

 

Podemos inferir que os recursos didáticos desses sistemas de possuírem função 

didática, exercem influência sobre a prática docente. Freitas (2010, p.280), em pesquisa 

de materiais didáticos de cursos de idiomas, revela que por meio de alguns materiais há 

uma “busca da uniformização do trabalho por meio da imposição”.  

Nessa direção, conforme Lellis (2018, n.p), conferimos que a organização 

desses materiais “determinam aula por aula a atuação dos professores [...]”. Soares 

também segue nesse caminho, quando diz que “O livro didático pode acabar se tornando 

um instrumento de controle do professor, passando, este, a se tornar dependente 

daquele” (SOARES, 1996, p.62).  

Em se tratando dos aspectos aqui discutidos, notamos algumas características 

de apostilas e de materiais apostilados, segundo as pesquisas consideradas. Ainda 

assim, mesmo que com o desenvolvimento de conteúdos prejudicado ou até imposição 

de programa ao professor, esse material é uma ferramenta didática.  

Em decorrência dessas inferências, almejamos observar o material didático de 

Redação do PVS e conferir o valor enquanto instrumento didático para o aluno e para o 

professor. Cabe relembrar que esses são os únicos recursos para uso na sala de aula. 

Visto que os estudantes podem tomá-las como verdade única, queremos questionar essa 

norma estabelecida pelo PVS. Isso porque “Quando falamos dos textos escolares a 

percepção de que se trata de algo valioso é bastante evidente” (OSSENBACH, 2010, 

p.117, tradução nossa). 10 

O objeto criado inicialmente na Grécia Antiga, o livro didático “persistiu ao longo 

dos séculos, sempre presente nas instâncias formais de ensino, em todas as sociedades” 

(SOARES, 1996, p.35). Portanto, seguimos nas investigações buscando as origens e os 

                                                           
10

 “Cuando hablamos de los textos escolares esta percepción de que se trata de algo valioso que 

nos pertenece resulta bastante evidente.” 
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usos de material didático na atualidade e, no caso em específico desta dissertação de 

mestrado, de apostilas.  

 

2.3.3. Livros didáticos e ensino de escrita 

Neste momento, optamos por fornecer um recorte de pesquisas atuais sobre 

material didático que se volta para ensino de escrita. Apesar de considerarmos 

investigações acerca de livros didáticos de português e de espanhol, nosso foco é 

compreender como se dá a abordagem à competência escrita, pois os objetos em análise 

desta dissertação são apostilas de Redação que tematizam, principalmente, a produção 

de textos dissertativos e em língua portuguesa. 

Consoante a pesquisas atuais, Freitas e Martins (2017) analisam o ensino de 

escrita em coleções aprovadas no PNLD 2015. Percebemos, pela pesquisa, que a 

bibliografia trazida no Manual do Professor das coleções aponta o conceito de gênero do 

discurso (VOLOSHINOV, 2009; BAKHTIN, 2011) como fundamento. No entanto, ao se 

investigarem as tarefas de produção de texto, é possível notarmos que elas não estão de 

acordo com a teoria apresentada. Ainda, “formulam os comandos das questões de forma 

inadequada, dentre outros problemas que se notam” (FREITAS; MARTINS, 2017). 

No que se refere especificamente ao aparecimento da redação na escola, Freitas 

e Martins (2017) comentam:  

 

É compreensível a proposição da “dissertação escolar” ou “dissertação 
argumentativa” – também um pseudotexto –, tendo em vista a realidade 
do aluno de Ensino Médio e dos exames de ingresso à universidade. 
Contudo, solicitações de produção, como “texto enumerativo”, “texto 
didático” e “texto informativo”, são modelos do que não propicia 
desenvolvimento da competência escrita e, logo, do que não é pertinente 
promover como avaliação ao estudante.  

 

Em outra direção, em uma análise de coleções de espanhol, Freitas e Vargens 

(2016) afirmam que as propostas de atividades de escrita deveriam ser mais bem 

desenvolvidas. A essa crítica, acrescentam o fato de que os elementos dos gêneros 

discursivos são poucos explorados nas atividades do material didático e não vistos como 

práticas sociais. Além disso, ressaltam que o aluno não é considerado participante ativo 

no processo de aprendizagem. 

 Por essa experiência, notamos a existência de algumas dificuldades ainda 

encontradas nesses instrumentos de ensino, mesmo que em língua estrangeira. Em um 

trabalho em que se apontam algumas impertinências para a educação linguística em 

livros didáticos de espanhol, Daher, Freitas e Sant’Anna (2013) consideram que, dentre 
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as soluções para modificar a questão, estariam mais pesquisas universitárias acerca dos 

materiais e mais investimentos por parte do governo. 

Por meio das investigações comentadas, podemos verificar que há muitos 

pontos em comum entre livros didáticos de português e de espanhol, principalmente no 

que se refere às inconstâncias teóricas e falhas procedimentais em se propor a 

competência da escrita. Embora esse problema seja comum entre eles, conferimos que a 

bibliografia recente de materiais didáticos se pauta no conceito de gênero discursivo 

(VOLOSHINOV, 2009; BAKHTIN, 2011). Entretanto, na prática, esses recursos didáticos 

analisados nessas pesquisas evidenciam que, não raras vezes, corrobora-se um 

distanciamento e/ou um mau uso de tal concepção. 

Com base nos resultados aqui destacados, é possível perceber não só como se 

tem proposto o ensino de escrita nos livro didático aprovados no PNLD, como também o 

posicionamento reflexivo de alguns autores no que se refere ao que esses objetos (tanto 

as coleções de português quanto as de língua estrangeira) propõem de produção escrita. 

Haja vista a relevância do material para a educação linguística do alunado e para a sua 

formação cidadã, esse projeto toma corpo se envolvendo nessa temática. 
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3. APOSTILAS DE REDAÇÃO DO PVS EM ANÁLISE 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos a investigação dos materiais didáticos de 

Redação do PVS (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). Reforçamos o objetivo geral 

desta pesquisa, que consiste em analisar apostilas de Redação do PVS, a fim de 

observar as concepções de língua, de gênero do discurso e de produção escrita, bem 

como as propostas de elaboração do texto dissertativo argumentativo. Além disso, a 

dissertação de mestrado também busca polemizar trajetória, metodologia e condições do 

trabalho docente. 

Cabe indicarmos que a discussão sobre trajetória, metodologia e condições do 

trabalho docente, outra face do nosso objetivo geral de pesquisa, já foi realizada no 

primeiro capítulo da dissertação. Aqui, na terceira unidade deste trabalho, organizaremos 

a análise em quatro momentos, focando especificamente a primeira parte do objetivo 

geral, que diz respeito à relação entre as noções linguísticas sobreditas e ao 

entendimento da dissertação argumentativa enquanto gênero discursivo.  

Na primeira seção, explicitaremos o percurso a prosseguir nas investigações 

acerca das apostilas de Redação do PVS. Destacamos os caminhos que traçamos para 

observação do mesmo material didático.  Ademais, explicitamos as ferramentas para 

análise dos objetos de pesquisa. Na segunda seção, conduziremos uma apresentação 

dos livros de Redação que foram utilizados ao longo dos anos. Convém comentar que 

não dispomos de alguns exemplares, portanto, exporemos aqueles aos quais 

conseguimos ter acesso por meio da doação de ex-professores do projeto.  

Apresentaremos, ainda na segunda seção, os pré-textuais das versões mais 

recentes das apostilas (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), que são o sumário, o texto 

de apresentação do material e as cartas direcionadas ao alunado. Nas edições anteriores 

(RABIN, 2008; 2009; RABIN e PINNA, 2012a; 2012b), essas partes já constituíam o 

material didático, contudo, com o tempo, sofreram mudanças. Evidenciaremos algumas 

dessas alterações. 

Na terceira seção, por fim, reservaremos espaço para analisar os capítulos 

relacionados ao texto dissertativo-argumentativo nos dois módulos do material do PVS. 

Observaremos desde os textos didáticos expositivos, cujo intuito é expor conteúdos, aos 

exercícios que compõem as unidades das apostilas de Redação.  
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3.1. Percurso e instrumentos de análise 

 

Considerando os conceitos discutidos no capítulo de referencial teórico, tivemos 

necessidade de estabelecer caminhos e ferramentas para desenvolvimento das 

investigações a respeito das apostilas. Adiante, pretendemos comentar nossas escolhas 

procedimentais, com o intuito de, na seção seguinte, promover a apresentação e a 

análise do material. O arcabouço teórico construído até aqui foi de extrema importância 

para formular nossa metodologia de análise. 

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, produzimos dois roteiros de análise 

para aproximarmos das apostilas de Redação. Pautamo-nos nas estratégias de análise 

das atividades de escrita em livros didáticos de português do PNLD 2015, apresentadas 

por Freitas e Martins (2017), para elaboração de nosso questionário de investigação. 

Apoiamo-nos em ideias e em pressupostos dessa proposta, mas construímos roteiro 

próprio, que atenda as demandas do trabalho com apostilas.  

O primeiro roteiro de análise tem o propósito de nos servir às investigações no 

que tange aos pré-textuais das apostilas. Há questões a serem levantadas, como as 

concepções linguísticas, a forma de organização e a abordagem da redação de 

vestibular. A seguir, ilustramos os pontos de partida desse instrumento de pesquisa. 

 
Tabela 07: Roteiro para análise de pré-textuais das apostilas 

1. Explicita uma concepção de língua? Qual? 

2. Explicita uma concepção de linguagem? Qual? 

3. Como estão organizados os capítulos no sumário? 

4. Quantos capítulos há na apostila? 

5. Quais capítulos abordam o ensino da dissertação-argumentativa? 

6. Comentários gerais sobre o módulo da apostila. 

 

Além das perguntas que norteiam as investigações dos pré-textuais, também 

elaboramos um roteiro de análise para os capítulos da apostila. Com essa ferramenta, 

buscamos entender as unidades do material de Redação que, especificamente, abordam 

a dissertação argumentativa. Os questionamentos tocam na temática de cada seção, nos 

conceitos propósito desta pesquisa – língua, gênero do discurso, produção escrita. 
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Tabela 08: Roteiro para análise de capítulos das apostilas 

1. Qual o título do capítulo? 

2. O que ele se propõe a abordar? 

3. É possível observar a concepção de língua, de gênero do discurso e de 

produção escrita? Quais seriam essas concepções e a qual perspectiva 

teórica se alinham? 

4. O que abordam os exercícios? Solicita-se alguma produção escrita? 

5. Caso solicite, há situação comunicativa explícita? Se sim, qual seria? 

6. Definem-se interlocutores, espaço e tempo da produção escrita? 

7. Apresentam-se estratégias para desenvolvimento da temática? 

8. Há estratégias na atividade para organização de ideias, revisão e 

reelaboração da escrita? 

9. Há alguma atividade que aborda o gênero discursivo do texto a ser 

produzido: estilo, tema e construção composicional? 

10. Comentários gerais sobre o capítulo. 

 

Pretendemos, em um primeiro momento, realizar uma série de indagações aos 

dois módulos do material de Redação. Em um segundo momento, realizaremos uma 

análise dos capítulos que se referem, especificamente, ao texto dissertativo-

argumentativo de cada volume. Enfatizamos que esses roteiros de análise nos serviram 

para o recolhimento de informações. Todavia, quando executarmos a análise dos 

capítulos, realizaremos isso por aspectos temáticos, a saber: concepções de língua, 

compreensão de gênero discursivo e estratégias para produção escrita. 

 

 

3.2. Material de redação 

 

Nesta seção, teceremos um panorama histórico sobre as apostilas de Redação, 

ressaltando alguns apontamentos sobre sua composição e seu conteúdo. Faremos isso, 

tendo em vista as informações que foram obtidas ao longo da pesquisa.  Precisamos 

registrar, ainda, que um dos empecilhos para fornecimento de dados sobre os materiais 

didáticos é a falta de resposta a e-mails enviados à coordenação de Redação e à direção 

do PVS.  

Não podemos mensurar o quantitativo de apostilas que foi distribuído para os 

alunos no ano de 2019, por exemplo, já que integrantes responsáveis so projeto não 

retornaram nossas mensagens. Então, produzimos a análise a partir de uma observação 

dos materiais doados por professores e da bibliografia encontrada. 
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Na primeira subseção, dedicaremos um momento para descrever as apostilas 

apresentadas. Nessa etapa, consideramos capa, sumário e dados apresentados nas 

páginas com dados bibliográficos dos materiais didáticos. Na segunda subseção, 

comentaremos a respeito das alterações realizadas nas versões, baseando nos sumários 

dessas produções.  

 

3.2.1. Apresentação 

As apostilas de Redação do PVS são produzidas pelos coordenadores da 

disciplina e editadas pela própria Fundação Cecierj. Podemos conferir esse fato a partir 

das páginas com a catalogação bibliográfica das edições (RABIN, PINNA e BIAR, 2014, 

p.2; 2015, p.2). Logo, discorreremos sobre a participação desses personagens para a 

construção do material didático, com base nas investigações obtidas sobre e a partir das 

próprias apostilas. 

Pela ausência de respostas da direção, recorremos ao banco de dados do ISBN 

(2019) para verificar os registros de publicação das apostilas. Conseguimos encontrar 

algumas informações sobre esse assunto em tal site de busca. Nesta seção, portanto, 

queremos apresentar os dados obtidos e confrontá-los aos que detemos por meio da 

observação dos materiais didáticos. 

 Utilizando-nos da barra de pesquisa da plataforma do ISBN, embora 

escrevamos as expressões “Cecierj” e “Fundação Cecierj”, a busca não obteve êxito. 

Entretanto, ao consultarmos o nome “Bruno Rabin”, o primeiro autor das apostilas, somos 

direcionados a uma listagem de onze materiais de Redação atribuídos ao PVS 

cadastrados. Vejamos a seguir os resultados alcançados.   

 

Imagem 13: Resultados encontrados para busca no cadastro do ISBN 

 
Fonte: ISBN (2019) 

 

A partir dos registros encontrados, percebemos apostilas publicadas nos anos 

de 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 e 2015. Esse dado parece coerente à afirmação 
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de Bielschowsky (2018), quando diz que a disciplina de Redação foi inserida no PVS no 

ano de 2007, já que não existem materiais anteriores a esse período.  

Em se tratando dos exemplares das apostilas que portamos, indicamos não ter 

conseguido encontrar as onze versões catalogadas no ISBN (2019). Por meio de 

professores participantes do PVS e pela minha experiência pessoal enquanto aluno e 

professor do curso, obtivemos seis versões das apostilas de Redação, divididas em dois 

módulos (RABIN, 2008; 2009; RABIN e PINNA, 2012a; 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 

2014; 2015). 

Pela análise de dados do ISBN (2019), notamos que somente os dois últimos 

cadastros das apostilas fazem referência aos “módulos 1 e 2” (como se vê na imagem 

14). Ao acessarmos os registros anteriores, não se notam informações que nos permitam 

afirmar se os materiais se tratam deste ou daquele módulo. Consideramos esse problema 

na obtenção de dados para a pesquisa. 

Atendo-nos às apostilas impressas que possuímos (RABIN, 2008; 2009; RABIN 

e PINNA, 2012a; 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), podemos verificar 

informações que não estavam dispostas no ISBN (2019). Vemos que todos os materiais 

didáticos de Redação que encontramos estão divididos em dois módulos numerados. 

Conferimos que as edições iniciais do material não são detalhadas, tendo em vista a 

indicação de seus volumes, na plataforma do ISBN. 

As apostilas de Redação do PVS de que dispomos serão mencionadas a seguir, 

com intuito de apresentar sua composição. Houve algumas transformações do material 

didático ao longo dos anos. Salientamos que apenas as edições finais (RABIN, PINNA e 

BIAR 2014; 2015) serão analisadas especificadamente, no que se refere aos objetivos, 

geral e específicos, desta dissertação de mestrado, mesmo que teçamos comentários 

acerca dos livros anteriormente usados pelo curso.  

As versões das apostilas usadas a partir do ano de 2009 – percebemos isso por 

conta da indicação do ano nas capas dos dois módulos – (RABIN, 2008; 2009), 

descrevem Bruno Rabin e Rafael Pinna como coordenadores do projeto. Entretanto, 

apenas Rabin é atrelado à elaboração e autoria do material11.  

Exibimos, a seguir, os sumários desse material, a fim de apresentarmos sua 

capa e seu sumário. Começamos pelas capas. Vejamos: 

 

                                                           
11

 Esses exemplares foram recebidos por meio de doações dos professores Kenion Assunção 

(apostilas físicas) e Mariana Sousa Dias (apostilas digitais). 
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Imagem 14: Capa da apostila de redação – módulo 1 

 
Fonte: RABIN (2008) 

 

Imagem 15: Capa da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN (2009) 

 

É interessante comentarmos sobre os materiais datados com o ano de 2009. 

Vemos, pela leitura das referências bibliográficas do primeiro módulo (RABIN, 2008) e do 
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segundo módulo (RABIN, 2009), que suas publicações foram realizadas em anos 

distintos. Contudo, mesmo com essa diferença, foram desenvolvidos para utilização a 

partir desse momento, o ano de 2009. Mais adiante apresentamos os sumários desses 

materiais. 

 

Imagem 16: Sumário da apostila de redação – módulo 1 

 
Fonte: RABIN (2008, p.3) 

 



96 
 

 

Imagem 17: Sumário da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN (2009, p.3) 

 

Pela observação dos sumários anteriores, percebemos que o primeiro volume da 

apostila (RABIN, 2008) possui oito capítulos e três anexos, enquanto o segundo volume 

(RABIN, 2009) tem nove capítulos e dois anexos.  

A seguir, realizamos a apresentação das apostilas para utilização no ano de 

2012. Disponho dos exemplares impressos dos dois módulos, uma vez que fui aluno do 

PVS no mesmo ano de implementação das edições desse período. Também tive contato 

com tais materiais (impressos e digitais), a partir do momento em que me tornei professor 

do projeto, em 2014. Todavia, as imagens a serem exibidas a seguir são de capas das 

apostilas físicas usadas, de fato, no ano de 2012 no PVS. Vejamos: 
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Imagem 18: Capa da apostila de redação – módulo 1 

 
Fonte: RABIN e PINNA (2012a) 

 

Imagem 19: Capa da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN e PINNA (2012b) 

 

Nessas versões de que lançamos mão (RABIN e PINNA, 2012a; 2012b), 

verificamos, agora, como coordenadores da disciplina de Redação, Rafael Pinna e Liana 
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Biar12. Além de tal alteração, vemos que Rafael Pinna é incluído aos elaboradores do 

conteúdo do material didático, além de Bruno Rabin. Essas duas informações foram 

obtidas por meio dos dados bibliográficos na segunda página das apostilas (RABIN e 

PINNA, 2012a, p.2; 2012b, p.2). Adiante, há ilustração dos sumários dessas edições.  

 

Imagem 20: Sumário da apostila de redação – módulo 1

 
Fonte: RABIN e PINNA (2012a, p.3) 

                                                           
12

 Liana de Andrade Biar é doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde 
atualmente também é professora da graduação e da pós-graduação em Letras. Em seu Currículo 
Lattes, não há menção ao PVS como atividade anteriormente realizada.  
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Imagem 21: Sumário da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN e PINNA (2012b, p.3) 

 

Na análise dos sumários dessas versões, percebemos que o primeiro volume da 

apostila (RABIN e PINNA, 2012a) contém oito capítulos e três anexos, enquanto o 

segundo volume (RABIN e PINNA, 2012b) tem seis capítulos e três anexos.  

As versões mais atuais das apostilas (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015) foram 

adotadas a partir do ano de 2015 e ainda são os materiais usados no ano de 2019 pelo 

PVS. Esses exemplares foram obtidos, por conta da minha atuação, enquanto professor 

do pré-vestibular, até o ano de 2017. Ilustramos a seguir as capas dessas apostilas. 

Vejamos: 
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Imagem 22: Capa da apostila de redação – módulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014) 

 

Imagem 23: Capa da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015) 
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Nessas apostilas, (RABIN, PINNA, e BIAR, 2014; 2015), permanecem, como 

coordenadores, Rafael Pinna e Liana Biar. O segundo nome é acrescido também aos 

elaboradores do conteúdo do material didático, juntamente a Bruno Rabin e a Rafael 

Pinna, como se pode perceber até nos dados bibliográficos do livro.  

Podemos perceber, também, valendo-nos da busca do ISBN (2019), que não 

houve publicação de novo material de 2016 a 2019. No primeiro capítulo desta 

dissertação (na seção 1.2.2) conferimos que a intenção da instituição é renovar o material 

apenas a partir de 2020. Contudo, essa atualização é apenas um planejamento, como 

afirma Bielschowsky (2018) e até o momento de elaboração desta dissertação, ainda não 

havia ocorrido. 

A falta de materiais novos não implica dizer que o conteúdo das apostilas de 

Redação (RABIN, PINNAR e BIAR, 2014; 2015) não tenha alguma validade para o 

ensino de produção textual voltado para provas de vestibular. Não obstante, pela leitura 

da cartilha do participante do ENEM (BRASIL, 2018), verificamos, por exemplo, 

comentários a respeito do que se espera atualmente do candidato na dissertação 

argumentativa desse exame.  

Sabendo que não há uma revisão dos materiais didáticos de 2015 até o 

momento atual, faz-se necessária atualização para melhor auxílio dos estudantes, uma 

vez que o próprio PVS admite a missão de prepará-los para exames, como o ENEM, cujo 

foco é ingresso no ensino superior. Adiante, expomos os sumários dos exemplares de 

2015.  
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Imagem 24: Sumário da apostila de redação – módulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.3) 
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Imagem 25: Sumário da apostila de redação – módulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p.3) 

 

Na análise dos sumários dessas edições, percebemos que o primeiro volume da 

apostila (RABIN, PINNA e BIAR, 2014) contém oito capítulos e três anexos, enquanto o 

segundo volume (RABIN, PINNA e BIAR, 2015) possui seis capítulos e dois anexos.  

Para sistematizar as informações sobre as apostilas encontradas ao longo da 

pesquisa, apresentamos a tabela a seguir. 
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Tabela 09: Dados bibliográficos das apostilas impressas encontradas 
Apostila Autoria Ano Editora Organização Páginas 

Módulo 1 Bruno Rabin 2008 Fundação Cecierj 
Oito capítulos e 

três anexos 
120 

Módulo 2 Bruno Rabin 2009 Fundação Cecierj 
Nove capítulos e 

dois anexos 
120 

Módulo 1 Bruno Rabin e Rafael Pinna 2012 Fundação Cecierj 
Oito capítulos e 

três anexos 
120 

Módulo 2 Bruno Rabin e Rafael Pinna 2012 Fundação Cecierj 
Seis capítulos e 

três anexos 
116 

Módulo 1 
Bruno Rabin, Rafael Pinna 

e Liana Biar 
2014 Fundação Cecierj 

Oito capítulos e 

três anexos 
128 

Módulo 2 
Bruno Rabin, Rafael Pinna 

e Liana Biar 
2015 Fundação Cecierj 

Seis capítulos e 

dois anexos 
128 

Fonte: Rabin (2008; 2009), Rabin e Pinna (2012a; 2012b), Rabin, Pinna e Biar (2014; 2015). 

 

Os dados que mensuramos foram obtidos tanto dos impressos, quanto das 

versões digitais das apostilas (RABIN, 2008; 2009; RABIN e PINNA, 2012a; 2012b; 

RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). Indicamos que não dispomos de materiais didáticos 

anteriores aos que mencionamos até agora, embora eles sejam mencionados pelo ISBN 

(2019). 

 

3.2.2. Modificações 

Pressupomos algumas modificações nas apostilas a partir da análise de suas 

propriedades.  A primeira das alterações diz respeito à extensão do material. Isso fica 

visível pelo número de páginas presentes nas versões consultadas, como se pode 

verificar na tabela 09, na página anterior. A segunda se refere aos elaboradores do 

conteúdo. Ao longo das edições, vemos que Rafael Pinna e Lina Biar – que, em alguns 

momentos, eram referidos somente como coordenadores de Redação do PVS – tornam-

se autores também. 

Com base na leitura dos sumários das seis apostilas que portamos, é possível 

perceber uma terceira mudança. Ora há inserção, ora há ausência de capítulos e de 

anexos, assim como se nota uma reorganização das unidades. Para exemplificar as 

transformações, mensuraremos algumas dessas últimas observações a respeito dos dois 

módulos. 

 Ressalta-se que o foco, nesta seção, é compreender as mudanças que levaram 

à composição das apostilas mais recentes do PVS (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). 

Fazemos referência a outros materiais, mas os livros em uso pelo pré-vestibular em 2019 
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constituem nosso principal objeto análise, tendo em vista o objetivo geral desta 

dissertação.  

Concernente ao primeiro módulo, notamos que a apostila ainda em vigor 

(RABIN, PINNA e BIAR 2014) e sua antecessora (RABIN e PINNA 2012a) apresentam a 

mesma organização dos sumários. Isto é, os títulos dos capítulos são os mesmos e estão 

dispostos em semelhante ordem.  

Já o material mais antigo que possuímos (RABIN, 2008) tem o capítulo 2 com 

nome diferente do que se apresenta na versão de 2014. Mesmo assim, uma análise 

holística para essas partes da apostila permite notar que o conteúdo abordado é o 

mesmo. Além disso, na edição de 2008, inverte-se a ordem dos temas dos capítulos 6 e 

7, se contraposta às mais recentes (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; RABIN e PINNA, 

2012a). 

 A apostila de módulo 1 de 2009 (RABIN, 2008) apresenta um oitavo capítulo 

chamado de “Preparação para o ENEM”, que não aparece no primeiro módulo do 

material nas edições de 2014 e de 2012 (RABIN e PINNA, 2014; RABIN, PINNA e LIAR, 

2012a). Essa parte, nas apostilas mais novas, está presente no segundo módulo (RABIN 

e PINNA, 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 2015). 

 A apostila de módulo 1 mais antiga (RABIN, 2008) contém, ainda, um anexo 

intitulado “Esclarecimento sobre a dissertação”, que, nas edições mais atuais (RABIN, 

PINNA e BIAR, 2014; RABIN e PINNA, 2012a), não existe. Nas duas edições recentes, 

esse conteúdo é mencionado apenas no capítulo 2, do primeiro módulo 1 do material 

didático. Ademais, o livro de 2008 não possui o anexo de “Redações exemplares”, como 

aparece nas outras versões do módulo 1. 

Quanto ao segundo módulo das apostilas, nas três versões de que dispomos 

(RABIN, 2009; RABIN e PINNA, 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 2015), vemos 

dissonâncias entre si, mais ainda que nos materiais do primeiro módulo. O livro mais 

recente (RABIN, PINNA e BIAR, 2015) tem seis capítulos e dois anexos; o antecessor 

(RABIN e PINNA, 2012b), seis capítulos e três anexos; o mais antigo (RABIN, 2009), 

nove capítulos e dois anexos. A questão do quantitativo capitular é um indicador de que 

houve alterações nos materiais didáticos do PVS ao longo dos anos. Contudo, outros 

aspectos ainda podem ser apontados. 

Além da questão da quantidade de capítulos, notamos modificação na 

disposição dessas partes. Na comparação das apostilas de 2015 e 2012 (RABIN, PINNA 

e BIAR, 2015; RABIN e PINNA, 2012b), troca-se a ordem dos temas que são 

apresentados nos capítulos 1 e 2 (“Coesão textual” e “Preparação para o ENEM”), como 

também nos 5 e 6 (“Texto narrativo” e “Carta argumentativa”). Os anexos 1 e 3 na 
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apostila de 2012 (“Temas de vestibulares” e “Redações exemplares”) passam a compor o 

que, com a união dos títulos, representa o anexo 1, do material de 2015. 

Ao compararmos as apostilas de 2015 e de 2009 do segundo módulo, notamos, 

nesta versão, alguns capítulos não presentes naquela. Como exemplo, temos os 

capítulos 2 e 5: “Análise de textos argumentativos” e “Recursos de criatividade na 

dissertação”. Elas só aparecem no material didático menos atual (RABIN, 2009). 

Não apenas no plano dos capítulos há essas distinções. Os anexos do material 

didático também não são idênticos. Se na primeira versão (RABIN, 2009) havia uma 

seção para “Temas” e outra para “Exercícios de argumentação”, a partir da segunda não 

encontramos mais tais anexos (RABIN e PINNA, 2012; RABIN, PINNA e BIAR, 2015). 

Na apostila mais atual (RABIN, PINNA e BIAR 2015), tem-se, como anexo 2, 

“Propostas Inéditas Modelo ENEM”. Essa seção não estava presente na versão mais 

antiga (RABIN, 2009). Já o anexo 1, da edição de 2009, chamado por “Exercícios de 

argumentação”, não aparece no módulo 2 de 2015 dessa maneira. O anexo se tornou o 

capítulo 4 dos materiais mais recentes (RABIN e PINNA, 2012; RABIN, PINNA e BIAR, 

2015). 

Ainda que em partes distintas, convém mencionarmos que as apostilas 

apresentam um trabalho com propostas temáticas – na apostila de 2015, há o anexo 1, 

intitulado por “Enem: Temas Anteriores e Redações Exemplares”; na apostila de 2012, há 

o anexo 1, cujo título é “Temas de vestibulares”; e na apostila de 2009, o anexo 2 é 

designado pelo termo “Temas”. Porém, além da mudança no título nessas versões do 

módulo 2, notamos que o assuntos desses anexos não foram mantidos integralmente ao 

longo dos anos. Assim, é possível verificar que o tal volume do material didático sofreu 

alterações não só nos títulos dos capítulos e dos anexos, mas também nos conteúdos 

didáticos que expõe, no decorrer das atualizações das edições do material didático de 

Redação. 

Apresentamos, nesta etapa, algumas das modificações relativas à composição 

das apostilas, as quais inferimos pela observação dos dados bibliográficos, dos sumários 

dos materiais e da leitura dos capítulos. Reafirmamos que trabalhamos com a 

comparação dos materiais didáticos do PVS a que conseguimos ter acesso (RABIN, 

2008; 2008; RABIN e PINNA, 2012a; 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). A 

seguir, discutiremos sobre os pré-textuais dos livros de Redação mais recentes, pois 

ainda serão considerados para análise do objeto de pesquisa. 

 

3.2.3. Pré-textuais  

Nesta subseção, iremos analisar os pré-textuais presentes nas apostilas de 

módulo 1 e de módulo 2 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), que são os materiais 
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didáticos ainda utilizados no ano de 2019 no PVS. O primeiro roteiro de análise (tabela 

08) contém as ideais que buscamos perceber na leitura dessas partes dos livretos de 

Redação. 

 Ainda, precisamos indicar quais serão as partes do material didático a ser 

analisadas. Quanto ao primeiro volume (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), observaremos 

sumário, texto de apresentação da apostila e carta ao aluno. Já no segundo volume 

(RABIN, PINNA e BIAR, 2015) a ser investigado, encontramos sumário e carta ao aluno 

como pré-textuais.  

No que tange ao primeiro módulo das apostilas (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), 

ao considerarmos o sumário, observamos oito capítulos e três anexos. Conforme a 

imagem 25, presente na primeira seção deste capítulo da dissertação, podemos perceber 

que as unidades do material didático apresentam conteúdo a respeito da redação de 

vestibular de modo segregado. Isso acontece porque a redação não é adequadamente 

apresentada enquanto gênero discursivo, enquanto enunciado concreto com um formato 

específico. De outro modo, o material didático divide o texto em partes básicas, como 

introdução, desenvolvimento e conclusão, para ensinar “técnicas de escrita”.  

Considerando a organização do material do módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 

2014), notamos que os capítulos 1 e 8 parecem ser unidades auxiliares para o estudo da 

redação. No capítulo 1, o título é “Conceitos iniciais sobre texto: linguagem e 

conhecimento de mundo”. Pela leitura do material, é possível percebermos discussões 

bem rasas a respeito do conceito de língua e de linguagem, que tocam até em aspectos 

de norma culta. Já o capítulo 8, denominado por “Revisão de textos: identificação de 

falhas”, apresenta exercícios de revisão gramatical e lexical de fragmentos de textos. Em 

síntese, não há uma abordagem à produção de texto nessas partes das apostilas.   

No capítulo 2, verificamos a designação “Características da dissertação”. Nesse 

momento, há uma discussão sobre aspectos relativos à dissertação argumentativa, 

porém o texto didático não fornece exemplos do gênero.  No capítulo 3, discute-se 

“Interpretação do tema”. A essa parte, incumbe-se a missão de explicar ao estudante 

como deve interpretar propostas de escritas. Notamos, no capítulo 4, o título 

“Planejamento de texto”. Nessa unidade, há “métodos e técnicas” relacionadas à 

organização do aluno durante a produção de texto. Já do capítulo 5 ao 7, destina-se o 

propósito de estudar introdução, conclusão (título também) e desenvolvimento, 

respectivamente. 

 Com base nos títulos desses capítulos da apostila, somos levados a pensar que 

o trabalho com a produção escrita é realizado de modo a fragmentar o texto. Isso se dá, 

pelo fato de não se apresentar o gênero, de as orientações de escrita se voltarem para 

sugestão de técnicas e de a própria organização do material dividir o texto em partes não 
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conectadas. Essa indagação é algo que queremos observar melhor. Investigaremos esse 

tópico na próxima seção deste capítulo da dissertação, cuja análise se volta propriamente 

para os capítulos que compõem o material didático. 

Ainda sobre os capítulos 5, 6 e 7, queremos comentar a respeito do título. Essas 

partes são chamadas de “Estrutura da dissertação: introdução”, “Estrutura da 

dissertação: conclusão e título” e “Estrutura da dissertação: desenvolvimento”. Tais 

expressões, em especial, indicam que o formato da dissertação argumentativa é 

estudado em partes fragmentadas.  

Nossa hipótese é a de que a divisão desse gênero em três partes possa 

dificultar a compreensão do estudante no que concerne ao reconhecimento da escrita 

enquanto processo e do texto como produção. O modo proposto nos parece perpetuar o 

ideal de que escrever seja uma conexão de frases e de técnicas, em vez de uma tomada 

de posição, uma resposta ativa do estudante a algum enunciado concreto que lhe seja 

anterior. Isso é reforçado, porque o gênero não é apresentado adequadamente em 

nenhum capítulo anterior por meio dos textos didáticos.  

Mais além, o título apresentado no material faz alusão à visão sistêmica da 

língua. O termo “estrutura” remonta a uma corrente linguística arcaica, desconsiderando 

o texto como gênero do discurso, como uma resposta a um enunciado existente no 

mundo. Antes, é tido como combinação de códigos linguísticos. Tentaremos observar 

como essa escolha lexical se relaciona ao restante do capítulo na próxima seção, 

momento em que, mais detalhadamente, analisaremos os capítulos.  

Quanto aos três anexos presentes no módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), 

os nomes dos dois primeiros títulos são “Proposta de interpretação e redação” e 

“Redações exemplares”. Pela leitura do sumário, dão a entender que são coletâneas, 

com exemplos de textos e de temas para seus leitores. Caso essa afirmação esteja 

coerente ao conteúdo desenvolvido nesses segmentos, percebemos que atividades de 

leitura e de produção de texto são acionadas também – ou somente – nos anexos. 

Já o terceiro anexo é chamado de “Exercícios de construção frasal e 

normatização”. Por meio do título, sugere-se que aspectos relacionados aos recursos 

linguísticos, como fraseológicos, por exemplo, são abordados. Essa última seção do 

primeiro módulo da apostila instiga a curiosidade, no que tange a como se dá a 

abordagem de aspectos estilísticos da dissertação argumentativa. Notaremos se é dada 

na reflexão sobre o gênero ou se é feita de maneira desassociada do texto.   

No que se refere ao sumário do segundo módulo das apostilas (RABIN, PINNA e 

BIAR, 2015), encontrado na imagem 26, da dissertação de mestrado, notamos a 

presença de seis capítulos e dois anexos. Sobre esse pré-textual também temos algumas 

observações. 
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Dos seis capítulos que contém, o segundo volume do material didático do PVS 

(RABIN, PINNA e BIAR, 2015) apresenta dois sobre os quais faremos uma ressalva. Os  

capítulos 5 e 6 têm seus títulos, respectivamente, “Carta argumentativa” e “Texto 

narrativo”. Uma vez que nosso enfoque é discutir sobre a redação dissertativa 

argumentativa, tais seções não vão compor os objetos desta pesquisa.  

Atendo-nos aos capítulos que consideraremos para análise nesse módulo, do 

um ao quatro (RABIN, PINNA e BIAR, 2015), pela leitura dos títulos empregados, 

podemos inferir os conteúdos a serem abordados. O capítulo 1 se chama “Preparação 

para o Enem”. Acreditamos que essa seção pretenda fornecer aos estudantes mais 

informações sobre a prova de redação do exame. Entretanto, somente com a análise do 

material poderemos afirmar o que se propõe em tal unidade.  

Ainda vale apontarmos que não há uma seção de “preparação”, nem no primeiro 

módulo, tampouco no segundo, para outras provas de acesso ao ensino superior. Pelo 

PVS se tratar de um projeto da Fundação Cecierj e por ser uma iniciativa pública do 

estado do Rio de Janeiro, esperávamos que houvesse uma atenção às provas do 

vestibular CEDERJ e UERJ. Não obstante, conferimos que não há trabalho específico 

para tais concursos. 

O capítulo 2 intitula-se “Coesão textual”. A seção parece dar conta de 

mecanismos linguísticos para os alunos aplicarem aos seus textos. Contudo, é intrigante 

a aparente escolha de se trabalhar esse conteúdo à parte, no volume 2 das apostilas. 

Esses procedimentos coesivos não deveriam ser discutidos isoladamente. 

Ao capítulo 3, é designado o nome “Correção de erros comuns”. Quando nos 

deparamos com o sumário, não conseguimos identificar de que se tratam esses “erros” 

recorrentes. Se considerarmos, porém, a versão mais antiga da apostila de Redação, 

módulo 2 (RABIN, 2009), veremos que seu sumário apresentava outros capítulos com 

conteúdo, aparentemente, similar. Os títulos empregados eram “Modalidade escrita (I):: 

Problemas mais comuns” e “Modalidade escrita (II):: Vírgula e crase”, capítulos 

associados a aspectos lexicais, gramaticais e fraseológicos. 

O capítulo 4 se chama “Exercícios de estruturação e argumentação”. A seção 

nos desperta curiosidade, pois o título leva à inferência de que a argumentação pode ser 

aprendida por meio de exercícios e não na produção textual, atrelada ao discurso. Além 

disso, novamente, emprega-se o léxico “estrutura”, agora no sumário do módulo 2, tendo 

em vista aspectos composicionais (formato) da dissertação argumentativa. 

Quanto aos dois anexos, o primeiro traz o nome “Enem: Temas Anteriores e 

Redações exemplares”. O segundo é “Propostas Inéditas Modelo Enem”. Pela 

observação dos títulos de ambas as seções, questionamo-nos sobre a origem dessas 
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propostas temáticas, ditas “padrão ENEM”. Não ficam explícitos, na apostila, os critérios 

para seleção dessas situações comunicativas que podem nortear produções.  

Também ratificamos a suposição de que as apostilas do PVS se inclinam 

somente para uma prova de acesso ao ensino superior, em face dos outros exames de 

vestibular do estado do Rio de Janeiro. Isso porque só reúnem temas para o Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

Além dos sumários que compõem as apostilas, outros pré-textuais devem ser 

analisados. Identificamos a presença de um texto intitulado por “Apresentação” (RABIN, 

PINNA e BIAR, 2014, p.5) e de cartas ao aluno (RABIN, PINNA e BIAR, 2014, p.6; 2015, 

p.6) nos materiais. Acerca das correspondências destinadas aos estudantes, notamos 

que são idênticas. Logo, uniformizaremos nossa análise, dedicando-nos apenas a uma 

delas. Consideramos os pré-textuais contidos no primeiro volume das apostilas (RABIN, 

PINNA e BIAR 2014). 

Na quinta página do módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), encontramos o 

texto de apresentação. Há uma epígrafe nele, na qual conferimos uma citação atribuída a 

Othon Moacyr Garcia: “Aprender a escrever é aprender a pensar”. Com base no 

referencial teórico desta pesquisa, percebemos aí uma concepção de língua.  

A perspectiva linguística que notamos na citação entende a língua escrita como 

organização do pensamento, o que pressupõe a elaboração textual enquanto 

representação mental (GERALDI, 2011). Desse modo, tal corrente linguística se afasta 

da concepção de língua como fator social e do conceito de gênero do discurso, o que 

pode ser pouco produtivo para ensino de escrita. Isso porque, a partir dos estudos 

bakhtinianos, a linguagem ocorre dialogicamente, e o enunciado concreto deve ser 

refletido pelo enunciador. 

Posteriormente às justificativas de se dividir o ensino de português em duas 

disciplinas da grade curricular no PVS, Língua Portuguesa e Redação, o texto de 

apresentação, produzido por Bruno Rabin, permanece associando escrita à expressão do 

pensamento. Vejamos a seguir: 

 

Imagem 26: Fragmento do texto de apresentação da apostila 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 5) 

 

O segundo parágrafo revela a concepção de que ler e escrever, ambas redigidas 

em caixa-alta, vagamente associadas ao advérbio “bem”, que assume um papel de 



111 
 

 

elemento de entonação expressiva (VOLÓSCHINOV, 2009), são tarefas que dependem 

apenas do pensar, também associado ao elemento entonacional “bem” e redigido em 

caixa-alta. Despreza-se a ideia de que cada enunciado é único, pertence a um 

determinado gênero discursivo e, portanto, está relacionado a uma esfera da atividade 

humana. Mais além, não se considera a natureza dialógica da linguagem (BAKHTIN, 

2011), que consiste na interação social entre os indivíduos. Em virtude disso, para o 

material, escrever não é um ato interativo.  

Conforme afirma Bakhtin (2011, p.284): “Muitas pessoas que dominam 

magnificamente uma língua sentem amiúde total impotência em alguns campos da 

comunicação precisamente porque não dominam na prática as formas de gênero de 

dadas esferas”. Ou seja, dominar uma língua não garante leitura ou escrita em todos os 

gêneros discursivos. Indo mais além: correlacionar pensamento à competência leitora e 

escrita, pressupõe que povos sem escrita e pessoas que não tiveram acesso à 

alfabetização em sociedades letradas possuem problemas cognitivos, o que não é um 

posicionamento aceitável. 

Assim, buscando compreender mais sobre a concepção de língua presente no 

material do PVS, conferimos a afirmação a seguir, percebendo também o olhar dado à 

produção escrita. Vejamos:  

 

Imagem 27: Fragmento do texto de apresentação da apostila 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 5) 

 

O quarto parágrafo do texto de apresentação da apostila reproduz a ideia de que 

o ensino é “transmitido” ao aluno. Parte-se do pressuposto de que o professor é o 

detentor de conhecimentos que serão, metaforicamente, “depositados” na mente dos 

estudantes. Essa é uma concepção de educação “bancária”, segundo o educador e 

estudioso Paulo Freire (1996), a qual corrobora a manutenção de relações opressoras e 

a alienação dos indivíduos (FREIRE, 1971). 

Nessa direção, a noção veiculada pela apostila exclui o aluno do processo de 

aprendizagem, uma vez que o educador é tido como o único que porta o saber. Já o 

educando é designado como aquele quem recebe o conhecimento, dando a entender que 

esse último integrante não possua noções prévias dos conteúdos escolares. Esse ideal, à 
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luz do nosso arcabouço teórico, perpetua uma (con)formação do estudante, impedindo-

lhe de se constituir um produtor autônomo de textos.  

Além disso, nesse fragmento, menciona-se que “técnicas são ensinadas”. Nesta 

pesquisa, buscamos entender a redação de vestibular como um gênero discursivo. Um 

material didático que apresente fórmulas e modos de escrita parece desconsiderar a 

natureza dialógica da linguagem e o enunciado concreto em sua completude, além da 

subjetividade do indivíduo, uma possibilidade em projetos de discurso, em produções de 

texto, em se tratando de alguns gêneros discursivos.  

A dissertação e os demais gêneros discursivos, dos mais variados campos da 

atividade humana, uns mais do que outros, podem permitir, ao seu enunciador, liberdade 

para conferir ao texto aspectos pessoais. Isso se relaciona ao fato de que os enunciados 

concretos, embora apresentem uma estabilidade, são flexíveis a mudanças (BAKHTIN, 

2011). Por exemplo, um gênero carta, produzido por escritores diferentes, não terá 

necessariamente o emprego do mesmo vocabulário e/ou assunto abordado. 

Não podemos deixar de considerar que a dissertação argumentativa, elaborada 

para provas de acesso ao ensino superior, é construída, pelo estudante, sob uma série 

de critérios estabelecidos pelos regimentos dos órgãos recrutadores, geralmente 

explicitados em grades de correção públicas. Ainda que essa produção seja norteada por 

limites e regras, acreditamos que o conhecimento de mundo, o vocabulário e a sintaxe 

particulares dos alunos são alguns dos exemplos a serem citados, no que diz respeito da 

tomada da atitude do estudante ao produzir um texto dissertativo-argumentativo para o 

vestibular.  

Uma efetiva proposta educativa não deveria induzir o estudante à reprodução de 

técnicas, mas antes precisa estimular os educandos a aprendizagens produtivas, como a 

leitura do gênero para reflexão dos aspectos que o constituem e, assim, fomentar a 

escrita do estudante. Tendo em vista as observações acerca desse pré-textual, adiante 

destacamos o último fragmento dele. Vejamos:  

 
 

Imagem 28: Fragmento do texto de apresentação da apostila 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 5) 
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No sexto parágrafo da carta de apresentação, indicam-se as expectativas que se 

têm dos alunos. Espera-se que “cada aluno tenha aprimorado seu raciocínio, sua 

capacidade argumentativa, seu domínio do idioma, suas técnicas de organização lógicas” 

(RABIN, PINNA e BIAR, 2014, p.5). O fragmento acima, em tom conclusivo, parece 

sugerir que o estudante se comprometa com seu processo educativo.  

A postulação, no entanto, confronta o fato de que o aluno é tido, no segundo 

parágrafo desse texto, como mero depósito de informações transmitidas pelo professor. 

Nessa parte, então, contradiz-se a visão de que se tem do estudante.  Ao final, ainda, 

reforça-se outra vez que a escrita – e inclui a leitura – está associada à expressão do 

pensamento.  

O texto de apresentação presente na apostila de Redação do PVS, 

aparentemente, é uma tentativa de engajar o estudante com a tarefa da escrita. Todavia, 

nessa produção, perpetuam-se ideias inconsistentes teoricamente, em se tratando de 

ensino e aprendizagem e de ensino de escrita, especificamente.  

Ademais, nesse texto, não se apresenta ao estudante como o material é 

organizado, nem como o estudante poderia fazer uso dele. É somente na carta ao aluno, 

em texto sucessor à apresentação, que encontramos algum direcionamento nesse 

sentido. Vejamos a seguir tal texto.  

 

Imagem 29: Carta ao aluno 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 6) 

 

Ao lermos a carta, produzida pela equipe diretiva do PVS, percebemos que o 

comentário feito sobre as apostilas é vago. Apenas diz-se que elas são elaboradas tendo 

em vista “as necessidades e a lógica” do projeto, sem especificação de que condições 

seriam essas. Não há uma instrução a respeito dos conteúdos a serem encontrados, nem 

da organização aplicada ao material didático.  
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Ademais, conferimos, nessa carta, algo que defendemos no primeiro capítulo 

desta dissertação. As atividades do PVS chamadas por tutoria são aulas. É a própria 

direção que se utiliza do termo “aula” na carta ao aluno. Logo, não há uma justificativa 

para que o professor não seja reconhecido como tal, considerando-se também direitos 

trabalhistas e remuneração adequada às funções desempenhadas. 

Outro fator importante a ser comentado é a ausência de um livro do professor, 

com orientações pedagógicas específicas. Tanto discentes, quanto os docentes dispõem 

da mesma apostila. Em decorrência disso, o profissional da educação está restrito a um 

material que lhe sirva somente como coletânea de textos para serem lidos em sala de 

aula. Priva-se o educador de fonte de pesquisa e de orientação complementar. 

 

 

3.3. Análise dos capítulos e das atividades 

 

Nesta seção da dissertação de mestrado, pretendemos analisar os capítulos da 

apostila de Redação que abordam especificamente a dissertação argumentativa. Valemo-

nos do roteiro de análise 2 (tabela 09), em que destacamos alguns questionamentos 

coerentes às nossas perspectivas sobre língua, gênero do discurso e ensino da escrita. 

Analisaremos cada uma das unidades do material didático, no intuito de apreender 

informações sobre o material didático. Nossas observações, entretanto, serão dispostas 

em tópicos. 

Concernente à ordem desta seção, escolhemos dividi-la em cinco partes. 

Explicitaremos, na primeira subseção, os conteúdos que são abordados em cada capítulo 

das apostilas mais recentes (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). Em uma segunda 

subseção, apontaremos as concepções de língua que vão sendo adotadas pelo material 

didático.  

Na terceira subseção, procuraremos discutir sobre a noção de gênero, tendo em 

vista a dissertação argumentativa. Na quarta subseção, comentaremos a respeito das 

possíveis estratégias de auxílio à produção escrita. Por fim, na quinta subseção, 

comentaremos a respeito das atividades de escrita e de outros exercícios presentes 

nessas apostilas. 

 

3.3.1. Concepção de língua  

Algumas observações devem ser feitas a partir do objeto de pesquisa, no que 

diz respeito à concepção de língua. Nesta subseção, pretendemos discutir acerca desse 

aspecto de nosso objetivo geral. É importante salientar que os materiais didáticos não 

explicitam sua visão de língua em alguma unidade específica, como ocorre nos Manuais 
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do Professor de livros didáticos aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), por exemplo.  

Inferir a noção comentada anteriormente é um trabalho que fazemos a partir dos 

pré-textuais, como no último item da segunda seção deste capítulo (3.2.3), e a partir da 

análise de capítulos da apostila. Nesse sentido, agora, iniciamos a terceira etapa com o 

intuito de investigar como os conceitos indicados no nosso objetivo geral de pesquisa 

aparecem no material do PVS.  

Embora encontremos em uma ou outra unidade aspectos relativos à noção de 

língua, o primeiro capítulo do módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014)  é muito produtivo 

para essa análise. Designado por “Conceitos iniciais sobre texto: linguagem e 

conhecimento de mundo”, esse capítulo aponta uma série de definições e comentários 

sobre texto, linguagem e língua. Um primeiro fragmento que nos parece interessante  de 

evidenciar, tendo em vista os conceitos sobreditos, está a seguir:  

 

Imagem 30: Texto didático do Capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 8) 

 

Nota-se que o texto didático aborda a redação de vestibular enquanto 

materialidade textual, destacando para o leitor de que essa ideia deva ser uma premissa 

e de que, para o estudo do texto, haja outros desdobramentos sobre o assunto. A 

expressão “conjunto de palavras, de frases escritas” é como as apostilas afirmam que o 

senso comum considera por texto, sem apresentar um referencial que dê base para essa 

afirmação.  

Além disso, o texto didático apresenta uma crítica à definição de texto que 

destaca no fragmento. Por essa postulação, subentende-se que o material considere a 

existência da corrente de língua como instrumento de comunicação, mas a avalie como 

inadequada. Podemos inferir, portanto, que a apostila aparenta se afastar da noção de 

língua apenas como sistema de organização fraseológica e gramatical. Vemos que esse 

ideal está apresentado em uma seção denominada “Conceito de texto”, o que nos sugere 
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– e ainda vamos investigar – uma perspectiva textual da língua. Vejamos outro fragmento 

da mesma seção:  

 

Imagem 31: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 8) 

 

Por meio da imagem 31, acreditamos que o texto não seja considerado apenas 

como materialidade textual, conforme a imagem 30. O aspecto interacional até é 

subentendido quando se pensa que o texto é produzido para alguém, que ainda interfere 

na construção de sentidos. Porém, ao se empregar o termo “receptor”, bem como 

considerar que, em uma produção de texto, haja uma mensagem a ser “decodificada”, o 

material didático reproduz a própria noção de língua como instrumento de comunicação, 

a qual, no fragmento anterior, critica. Assim, vamos percebendo a presença de 

incoerências teóricas no texto didático da apostila.  

 Mais adiante, podemos conferir outro fragmento que nos permite entender 

concepções linguísticas do material didático. Vejamos:  

 

Imagem 32: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 8) 

 

Nos primeiros períodos desse trecho do material didático, mencionam-se 

algumas modalidades de linguagem. Logo em seguida, no terceiro período, há 

exemplificação de alguns gêneros do discurso, sem que esse conceito teórico, relativo a 

uma noção de língua, tenha sido detalhado ao leitor anteriormente. Observamos que, 

nessa seção do capítulo 1, “Conceito de texto”, ao tentar abordar conceitos linguísticos 

diretamente relacionados à língua e ao texto, há um entrelace entre duas das grandes 

perspectivas linguísticas – língua como instrumento de comunicação e como forma de 

interação – (GERALDI, 2011), as quais não são correspondentes. Logo, essa relação 

ocorre de forma ineficaz e contraditória, uma vez que o material já havia firmado críticas 

àquela corrente linguística. 
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Nesse mesmo capítulo ainda, há outros elementos que corroboram a 

inconsistência teórica a respeito do que se entende por língua do material didático do 

PVS. A seguir, expõe-se um esquema estruturalista acerca dos elementos integrantes e 

básicos da comunicação. Conferimos adiante:  

 

Imagem 33: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 9) 

 

Há aqui um esquema básico da comunicação. Tal recurso está relacionado à 

teoria da comunicação (JAKOBSON, 2010, p.122). Por meio desse quadro, pressupõe-se 

a noção de língua como instrumento. Nela o “receptor do texto” é um mero decodificador 

de uma mensagem. A interação entre os sujeitos da linguagem, portanto, não ocorre para 

essa perspectiva teórica. Queremos salientar, então, que mais uma vez o material do 

PVS faz uso de elementos constitutivos da primeira grande corrente linguística, apesar de 

já ter tecido comentários negativos a respeito dela.  

Adiante conferimos outras postulações sobre língua e texto. Vejamos: 

 

Imagem 34: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 9) 

 

Nesse fragmento do material didático, no último período, podemos conferir uma 

exemplificação coerente, no que diz respeito à distinção da competência oral e da escrita. 

No entanto, atendo-nos ao primeiro período, novamente conferimos que o texto didático 

do capítulo 1 retoma elementos de cunho estruturalista. Isso é nítido pelo uso das 

expressões “receptor” e “mensagem a ser transmitida”. Notamos que a apostila do 

PVS,no fornecimento de explicações, contradiz-se no que tange às noções de língua 

difundidas. 

Vejamos agora dois exercícios presentes no primeiro capítulo: 
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Imagem 35: Exercício do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014. p. 12) 

 

Imagem 36: Exercício do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 16) 

 

Nessas atividades, presentes na seção de exercícios do capítulo 1, predomina-

se um enfoque em questões simplificadas de variação linguística e de norma padrão de 

escrita. O que se destaca principalmente é o fato de tais conteúdos serem abordados por 

meio de frases soltas e, no caso do segundo exercício, criadas para fins didáticos.  

Não há uma discussão sobre norma padrão, sobre adequações e inadequações 

quanto a esse aspecto, refletidas a partir de um texto e do seu gênero discursivo. Além 

disso, não há uma reflexão acerca de usos linguísticos na modalidade falada e sua 

distinção com a escrita, o que pode levar a um entendimento de que algumas variações 

da língua são erradas.  

Nosso procedimento de pesquisa foi observar cada um dos capítulos da apostila 

que tematizam o texto dissertativo, comumente a redação de vestibular, considerando o 

roteiro de análise (tabela 9). Contudo, nem todos os capítulos do material didático, nosso 
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objeto de investigação, apresentam discussões sobre as noções que enfocamos no 

objetivo geral deste trabalho acadêmico. 

 Por esse motivo, traçamos os temas que dão título à terceira seção do terceiro 

capítulo da dissertação de mestrado. Assim, como não encontramos elementos 

produtivos para discutir sobre a noção de língua no volume 1 do material didático 

analisado, partiremos para as considerações no que tange ao volume 2.  

O segundo módulo do material (RABIN, PINNA e BIAR, 2015), como já 

evidenciamos ao longo desta pesquisa, possui menos capítulos que o primeiro. Tendo 

em vista aqueles que discutem sobre aspectos relacionáveis à dissertação 

argumentativa, trabalharemos, então, só com as quatro primeiras unidades. Dessas, 

apenas a segunda e a terceira nos trazem elementos para propiciar, ainda, alguma 

reflexão sobre noção de língua. Prosseguimos a análise.  

No segundo capítulo, “Coesão textual”, notamos que o conteúdo central se 

baseia na apresentação de recursos para estabelecimento de conexão entre as partes do 

texto. Isso é feito por meio de definições, tópicos explicativos, apresentação de 

elementos coesivos e exemplificação dos conceitos em frases curtas, sem destacá-las 

em textos dissertativo-argumentativos exemplares. Vejamos um fragmento desse 

capítulo: 

 

Imagem 37: Texto didático do capítulo 2

 
Fonte RABIN, PINNA e BIAR (2015, p. 16) 

 

No primeiro parágrafo, notamos novamente a definição de texto como “unidade 

linguística e semântica” no material didático do PVS, agora no volume 2. Corrobora-se, 

mais uma vez, a noção de língua como instrumento de comunicação, como podemos 

inferir. Logo depois, é evidenciada a etimologia do termo textum, com o intuito é 

relacioná-lo ao conteúdo de coesão textual apresentado no capítulo 2 da apostila.  

No segundo parágrafo do fragmento, conferimos que o texto didático desenvolve 

conteúdos relacionados aos “mecanismos de coesão”. Também podemos identificar uma 
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inconsistência teórica, quando generaliza que um “texto” deve possuir elementos entre as 

partes para estabelecer coesão. O poema, por exemplo, é um gênero discursivo que 

caminha na contramão desse pensamento. Por meio de tais posicionamentos iniciais, 

então, e pela existência de um capítulo sobre coesão textual, pressupomos que o 

material se relaciona a alguns ideais de um primeiro momento da Linguística Textual. 

Isso se explica, porque tal ramo das ciências da linguagem, inicialmente, centrou-se em 

“relações referenciais, em particular a correferência, que é considerada como um dos 

principais fatores de coesão textual” (FÁVELO e KOCH, 2000, p.13). 

 Inferimos, assim, que a compreensão de texto e uso da língua implicitamente, 

nesse fragmento (imagem 37), estão relacionados aos estudos primórdios da Linguística 

Textual, cuja visão de língua não pressupunha ainda a natureza interacional da 

linguagem, noção relacionada à terceira grande corrente linguística (GERALDI, 2011). 

Convém ressaltar que a Linguística Textual, no decorrer do tempo, apresentou avanços 

significativos, no que tange à concepção de língua e de linguagem concebida, passando 

a aproximar-se da corrente linguística interacional. Entretanto, as apostilas se voltam 

para elementos coesivos do primeiro momento dessa área.  

 A noção de coesão textual é trazida, especialmente em um capítulo do material 

didático, somente no módulo 2 das apostilas de Redação. Antes o conteúdo aparecia em 

alguns exercícios (a conferir na imagem 47), mas não desenvolvido em texto didático. 

Assim, vamos percebendo que as apostilas vão acoplando teorias linguísticas distintas, 

contudo, sem que essas perspectivas sejam bem explicitadas e relacionadas harmônica 

e coerentemente.  

 A seguir, há outro trecho, da mesma seção, que apresenta alguns conceitos que 

ainda queremos elucidar. Vejamos: 

 

Imagem 38: Texto didático do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p. 16) 

 

Pelo fragmento acima, ratificamos nossa compreensão a respeito da noção de 

língua adotada no capítulo de coesão. Enfatizam-se recursos coesivos, de modo que fica 

subentendido que o texto é apenas uma junção dessas partes da língua para compor 

ideias. Não se levam em consideração aspectos discursivos, pois se enfoca uma visão da 

língua enquanto sistema. 
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Além disso, é preciso ressaltar que novamente o material didático generaliza que 

a elaboração de um texto, ou seja, na produção de qualquer gênero discursivo, requer 

uso de elementos coesivos. Em contrapartida, como já comentamos, há alguns 

enunciados concretos que não necessariamente exigem mecanismos de conexão entre 

frases e outras partes. Inconsistentemente, ainda se afirma que, com o uso de recursos 

coesivos, atingem-se a coesão e a coerência textual. Porém, esse último conceito não 

está diretamente está relacionado àquele, já que a congruência na produção textual 

depende não só de aspectos formais, mas também discursivos e textuais.   

 Adiante, escolhemos analisar um exercício que apresenta alguns conteúdos 

dessa unidade. 

 

Imagem 39: Exercício do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p. 23) 

 

Pela leitura da atividade 8, vemos que o estudante tem uma tarefa relacionada à 

coesão textual e à pontuação. Deve estabelecer “conexão” entre frases isoladas. Cobra-

se do aluno a aplicação de ferramentais em frases soltas. Percebemos que a atividade 

não promove reflexão sobre uso da língua atrelada ao gênero discursivo.   

Nessa seção, intentamos discutir a respeito da concepção de língua que se 

veicula no material didático do PVS. Percebemos algumas inconsistências tanto de 

ordem teórica, quanto prática, ao observamos os exercícios propostos. Os pontos de 

vista, no que se refere à língua, são diversos e são acionados sem uma organização 

prévia.  

 

3.3.2. Conceito de gênero discursivo 

Em consonância à concepção de língua enquanto elemento social do círculo 

bakhtiniano (BAKHTIN, 2011; VOLOSHINOV, 2009), neste trabalho, adotamos também 

desse grupo o conceito ao gênero do discurso. Almejamos conferir, agora, como essa 

perspectiva teórica – bastante referenciada nas pesquisas atuais sobre ensino de escrita, 
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como evidenciamos no segundo capítulo da dissertação – é abordada no material. 

Observemos a ilustração a seguir. 

 

Imagem 40: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.9) 

 

No primeiro capítulo do módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), como já 

comentamos, apresentam-se noções inerentes a visão de língua como código, ao se 

discutir a questão da produção textual, conforme o parágrafo lido. Não podemos deixar 

de comentar também que, frente a expressões que se reportam à teoria da comunicação, 

gêneros como conversa e dissertação sejam citados, bem como se infere que elementos 

extralinguísticos interfiram na produção de texto. Logo, partimos para análise de outras 

partes do material que seguem nessa direção. 

 
Imagem 41: Texto didático do capítulo 1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.10) 

 

Fica nítido, para nós, que a noção de gênero do discurso é acionada pelo 

material do PVS, quando se trata das ideias linguísticas para propiciar a produção escrita. 

No fragmento, podemos conferir não só a exemplificação de gêneros, como também a 

menção a algumas propriedades relativamente estáveis dele: “‘regras’ e identidades que 

as tornam próprias”. Continuemos investigando essas aparições nas apostilas.  

O segundo capítulo do módulo 1 é “Características da dissertação”. Notamos 

que o conteúdo central dele se baseia na apresentação dos aspectos do gênero 

dissertação argumentativa. Por meio de tópicos desenvolvidos de perguntas objetivas, 

são discutidas partes constituintes de uma redação de vestibular, tendo em vista 

peculiaridades temáticas, composicionais e estilísticas. Vejamos alguns fragmentos: 
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Imagem 42: Texto didático do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.20) 

 

Nesse momento, o material direciona-se ao aluno, indicando-lhe as supostas 

principais dificuldades apresentadas pelos estudantes. Introduzem-se comentários acerca 

da construção composicional e do tema, elementos constituintes do gênero. Mais adiante, 

apresenta-se uma justificativa para dissertação argumentativa ser um objeto de estudo. 

Vejamos o fragmento: 

 

Imagem 43: Texto didático do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.20) 

 

No fragmento acima, retomam-se aquelas duas partes do gênero discursivo 

mencionadas anteriormente: o tema e a construção composicional. Inclusive, indica-se a 

questão da articulação de ideias e da referenciação de dados, por exemplo, 

características da dissertação argumentativa. Agora, aponta-se a relevância delas, tendo 

em vista o vestibular enquanto prova de acesso ao ensino superior.  

Dentro do capítulo 2, ainda, há alguns aspectos da dissertação argumentativa 

que são comentados. Queremos destacar dois tópicos da seção “Características da 

dissertação”. Dos sete, esses, para nós, mais se adequam ao conceito de gênero 

discursivo: “Modalidade escrita/Padrão culto” e “Estrutura lógica”. A seguir apresentamo-

nos: 
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Imagem 44: Texto didático do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p. 20) 

 

Nesse tópico, no primeiro parágrafo, discorre-se sobre o estilo linguístico do 

gênero discursivo dissertação argumentativa. Diferencia-se fala de escrita, como também 

se discute a respeito de dêitico e de elemento de coesão referencial. Ademais, aborda-se 

a questão da repetição de palavras e seu grau de pertinência em uma daquelas 

modalidades sobreditas. Ao segundo parágrafo, reserva-se o momento de sintetização 

das informações anteriores, de modo a indicar que a dissertação argumentativa possui 

características específicas no que diz respeito ao seu estilo, atribuindo a ela a 

necessidade de seguir a “norma culta” e ser “sem erros gramaticais”. Percebe-se uma 

incompreensão do conceito de norma culta, que é usada no sentido de língua ou de 

norma padrão (BAGNO, 2002; LUCCHESI, 2002).  

Tendo em vista que o gênero discursivo também é constituído de aspectos 

composicionais, vamos conferir a próxima imagem que ilustra sobre tais aspectos: 

 

Imagem 45: Texto didático do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.21) 

 

Nesse tópico, cujo título traz o termo “estrutura”, enfoca-se um elemento da 

construção composicional da dissertação de vestibular: o formato.  Verificam-se as partes 

básicas do texto, assim como o efeito de sentido que produz, o qual está relacionado a 
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argumentar e fornecer informações a respeito de um tema. Essa seção não desenvolve 

outros elementos da construção composicional do gênero dissertação argumentativa, 

apenas discute sobre características do formato desse tipo de enunciado.  

O capítulo 2 não só abarca textos didáticos explicativos sobre a dissertação 

argumentativa, como também realiza, na seção de exercícios, a apresentação do gênero, 

destacando algumas de suas características ao estudante. A seguir, expomos tarefas que 

queremos comentar. Vejamos: 

 

Imagem 46: Exercício do capítulo 2 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 24) 

 

A partir do comando da atividade, vemos que é solicitada a leitura de uma 

redação de vestibular. Após a disposição do texto, são propostos seis exercícios aos 

estudantes. Adiante apresentamos alguns deles. Vejamos:  

 

Imagem 47: Exercício do capítulo 2

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 24) 

 

Os exercícios do capítulo 2 pretendem promover uma reflexão acerca das 

características do gênero dissertação argumentativa. Nesse ínterim, demandam a leitura 
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de um texto por parte do aluno, para que consiga perceber os recursos estilísticos, como 

“ganchos semânticos”, e os aspectos composicionais, como “posicionamento do autor”, 

especificamente desse enunciado concreto. Notamos também que são polemizados 

aspectos relativos ao conteúdo temático do gênero.  

Os demais capítulos do módulo 1 apresentam uma discussão que muito se 

aproxima do que temos até agora comentado, no que se refere à abordagem ao gênero. 

Já o módulo 2 não apresenta uma discussão a respeito de aspectos do gênero, senão a 

exploração de questões de nível gramatical e coesivo, geralmente feita de forma isolada 

do texto. Em decorrência disso, porque já destacamos pontos nesse sentido do material 

1, pouparemos de repetir muitas dessas ocorrências em nossa análise. Apresentamos, a 

seguir, apenas mais uma atividade. Vejamos:  

 

Imagem 48: Exercício do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p.42) 

 

Na imagem acima, podemos encontrar duas tarefas. No exercício 5, o aluno 

precisa ler um fragmento de um texto dissertativo (parágrafo de desenvolvimento) com 
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dois intuitos: identificar um elemento no que tange ao formato do gênero dissertação 

argumentativa (tópico frasal) e recriá-lo, corrigindo supostos problemas. Além disso, 

podemos conferir o exercício 6. Nele, propõem-se a leitura também de um parágrafo de 

desenvolvimento, para que sejam explicadas algumas inadequações, relativas às 

características da linguagem e do gênero solicitado.  

Considerando os exercícios presentes nas apostilas, tendo como exemplo as 

ilustrações 47 e 48, inferimos que o material didático focaliza, em demasia, o formato e 

os recursos linguísticos do gênero discursivo dissertação argumentativa. Outros aspectos 

da construção composicional, relativos ao discurso – endereçamento, situação 

comunicativa, suporte, etc. –, bem como elementos relacionados ao conteúdo temático 

não ganham destaque nos textos didáticos. Assim, notamos que a noção de enunciado 

concreto, ou seja, do gênero do discurso, poderia ser mais bem explorada nas apostilas 

do PVS. 

 

3.3.3. Estratégias e atividades de produção escrita 

Tendo em vista as estratégias para uma produção textual mencionadas ao longo 

desta dissertação, seguimos as perspectivas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), no 

que se refere às etapas importantes para a escrita: planejamento e organização de 

ideias, revisão e reelaboração textual. Assim, queremos investigar como se compõem as 

apostilas de redação nesse quesito. Ademais, também iremos analisar as atividades de 

escrita com as quais nos deparamos nesse material didático.  

No que tange às ferramentas para ensino de escrita, conferimos que, em uma 

análise geral das apostilas, há um capítulo específico em que se abordam tais aspectos 

para auxílio do estudante. É o quarta capitulo, “Planejamento de texto”, presente no 

volume 1 do material didático (RABIN, PINNA e BIAR, 2014). Começaremos nossa 

análise a partir desse segmento, mas observaremos outras partes dos dois livretos de 

Redação.  

Na investigação do capítulo 4, notamos que o conteúdo principal é o 

fornecimento de estratégias para elaboração de um texto dissertativo argumentativo.  

Isso é feito por meio de desenvolvimento dos tópicos, como “Considerações iniciais” e 

“Métodos e técnicas”, respectivamente. A segunda seção está dividida em quatro partes, 

designadas, em ordem, por “Interpretação do tema”, “Criação de ideias”, “Organização e 

seleção de ideias” e “Roteiro final”. Além disso, há três exercícios nas páginas finais do 

capítulo, antecedidos do gabarito. 

Em se tratando da seção conceitual do capítulo, aborda-se bastante a questão 

da interpretação do tema. São apresentadas táticas para que o estudante não tangencie 

a temática proposta, bem como se sugere como gerir as informações e as ideias para 
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construir um texto dissertativo argumentativo. Destacamos um fragmento do material que 

diz respeito ao que se designa por última etapa do planejamento textual, o “roteiro final”.  

 
Imagem 49: Texto didático do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.37) 

 

Como podemos observar, o material do PVS tenta apresentar aos alunos formas 

para planejar seu texto. Por meio do segundo parágrafo, notamos elementos integrantes 

da dissertação sendo indicados como cruciais para esquematização de uma produção 

textual. Conferimos, mais uma vez, que a redação de vestibular é vista como um 

enunciado concreto, com características básicas a serem desenvolvidas. Isso porque, as 

partes constituintes do formato do gênero são explicitadas ao estudante, como por 

exemplo, as funções e a forma de organização dos parágrafos.  

Tentando perceber se tal ideia se mantém nas atividades do capítulo 4, 

selecionamos dois dos três exercícios que se apresentam nessa seção. A seguir, 

observaremos essas tarefas, a fim de compreender são construídas. 
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Imagem 50: Exercício do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 37) 

 

Nessa atividade, o aluno é direcionado a elaborar “roteiros” de textos para a lista 

de temas que lhe são impostos. A tarefa, além de não ter uma continuidade que reporte o 

aluno à produção textual, apenas apresenta frases entre aspas e espera que o estudante, 

sem um trabalho prévio com as temáticas, ou até mesmo uma instrução para realização 

de pesquisa, consiga criar um planejamento de texto. Se o material articulasse a lógica 

que apresenta no texto didático aos exercícios – compreendendo o ato de escrever como 

um processo –, talvez as tarefas propostas fossem mais bem construídas, de modo a 

orientar e instrumentalizar o estudante na produção escrita. 

Querendo, ainda, investigar as atividades que são propostas nesse capítulo, a 

seguir, apresentamos outra tarefa que compõe a seção de exercícios. 

 

Imagem 51: Exercício do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 37) 

 

Diferentemente da atividade anterior, essa sugere que o estudante analise uma 

produção textual exemplar. A proposta é leitura e identificação de elementos constitutivos 

da dissertação argumentativa. A atividade não se relaciona muito com a proposta do 
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capítulo, que é o planejamento textual. Antes, é uma tarefa de leitura, que mais tem a ver 

com o conteúdo que se aborda no capítulo 2 da apostila, que tematiza os aspectos 

constitutivos do gênero dissertação argumentativos. Há um terceiro exercício no capítulo. 

Contudo, pelo objetivo ser similar ao da questão 2, resguardamo-nos de apresentá-lo. 

Inferimos que, embora não explicitamente e em um capítulo especificamente, 

sugere-se a noção de gênero e de ferramentas em atividades de leitura e compreensão 

de gênero discursivo nessas apostilas. No entanto, uma análise atenta a todos os 

capítulos do material didático que tematizam a dissertação argumentativa, por meio do 

roteiro de pesquisa (tabela 09), permite-nos dizer que não se propiciam atividades de 

escrita aos estudantes. Instrui-se a elaborar partes do texto, em vez de produções 

textuais completas e relacionadas a uma situação comunicativa.  

A seguir, apresentamos questões que envolvem a produção de fragmentos de 

textos, com intuito de refletir sobre elas.  

 

Imagem 52: Exercício do capítulo 5 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 48) 

 

Na questão 4, conduz-se o aluno à leitura de um parágrafo de introdução 

relacionado a duas palavras, chamadas de “palavra-chave” e “associação”. Em seguida, 

propõe-se que o estudante “faça o mesmo com os itens propostos”. Pressupomos que a 
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atividade deseja estimular a elaboração de parágrafos de introdução. Todavia, 

acreditamos que existam algumas falhas nessa solicitação.  

Em primeiro lugar, não existe um trabalho aprofundado com a temática, nem ao 

longo do capítulo 5, nem na própria questão. Em segundo lugar, não há uma situação 

comunicativa que a produção deva assumir. Ou seja, o estudante não sabe quem seria 

seu interlocutor, tampouco em que contexto sua produção circularia (Vestibular UERJ? 

Vestibular Cederj? ENEM?).  

Em um terceiro lugar, notamos que a questão não desenvolve os aspectos da 

construção composicional e do estilo do gênero dissertação argumentativa. Apresentam-

se apenas palavras-chave para que se escreva sobre elas. Em quarto lugar, ferramentas 

para organização, revisão e reelaboração do texto não são mencionadas. A atividade, 

portanto, não propicia desenvolvimento de uma produção escrita. Vejamos o próximo 

exercício verificado na apostila. 

 

Imagem 53: Exercício do capítulo 5 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 48) 

 

Na questão 5, pede-se ao estudante que “procure utilizar as técnicas 

exemplificadas no exercício anterior”, para compor introduções. A atividade, como a 

analisada anteriormente, não solicita a produção de um texto. Agora, em vez de palavras-

chaves para nortear a “escrita”, o aluno recebe expressões, similares a temas de 

redação, mas sem desenvolvimento do conteúdo temático para auxiliar o aluno na 

produção.  

Não há uma situação comunicativa, nem interlocutores definidos nessa 

atividade. Os aspectos da construção composicional e do estilo do gênero não são 

trabalhados. Menos ainda são apresentadas ferramentas de organização, de revisão e de 

reescrita do texto. Com base nos exercícios verificados, até então, no capítulo, 

verificamos que o material didático não instrumentaliza o estudante, tendo em vista as 

noções de língua, de gênero do discurso e de ferramentas para escrita, para a 

elaboração de uma produção escrita. 

A seguir, observamos outra atividade que compõe o mesmo capítulo. 
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Imagem 54: Exercício do capítulo 5 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014 p. 48-49) 

 

Se as tarefas propostas no exercício 4 e 5 apresentam inadequações e 

inconsistências teóricas, na questão 7, temos a manutenção desse problema. 

Recomenda-se ao estudante elaborar teses para expressões que funcionam como tema 

de redação. Não se solicita produção de texto, mas criação frases que representem a 

opinião do estudante. Inexiste situação comunicativa e interlocutores nessa atividade. 

Além disso, o aspecto relacionado ao gênero dissertação (tese, nesse caso) é trabalhado 

de modo isolado do texto. Estratégias de organização, de revisão e de reescrita 

tampouco são cogitadas nessa atividade. 

Os exercícios do capítulo 5 não solicitam, efetivamente, uma produção escrita ao 

estudante. Percebemos até a presença de atividades que se propõem ao reconhecimento 

das características da redação. Todavia, encontramos outras que, apesar de 

demandarem o ato de escrever, não se configuram uma atividade de escrita, de fato. 

Nesse ínterim, o capítulo não propicia uma produção do aluno. 

Em síntese, percebemos, por meio dessas atividades, que existem alguns 

problemas, no que tange à adequação da temática do próprio capítulo. Um olhar para os 

outros capítulos do módulo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), notamos que a construção 

de partes da redação isoladas (introdução ou desenvolvimento ou conclusão) ainda são 

solicitadas. Não há atividade que solicite produção escrita do estudante, com uma 

situação comunicativa.  Ora se pede planejamento de texto, ora se requerem leitura de 

textos dissertativos argumentativos. Ainda, as questões também se relacionam à ordem 

de normatização de língua e de coesão textual. 

Analisando o módulo 2 (RABIN, PINNA e BIAR, 2015), notamos que o material 

aborda predominantemente questões estilísticas, no que tange aos quatro capítulos que 

tratam da dissertação de vestibular. O quarto capítulo, “Exercícios de estruturação e 

argumentação”, possui cinco seções, não enumeradas, chamadas “Conceito”, 

“Estruturação”, “Análise de texto argumentativo”, “Redação exemplar” e “Atividades”, 
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respectivamente. Cabe salientar que embora seção “Atividades” apresenta nove tarefas, 

há, ainda, dezenove exercícios nas páginas finais do capítulo, antecedidos do gabarito. 

Ao analisarmos o capítulo, percebemos que não apresenta conteúdo inédito. 

Considerando as três primeiras seções, reúnem-se explicações e atividades para revisão 

de assuntos abordados na apostila de primeiro volume, como abordagem ao tema, à 

elaboração de tese e à construção de argumento. Na seção atividades, há algumas 

tarefas a serem realizadas pelo estudante, assim como ao longo do capítulo se 

apresentam os exercícios.  

Em se tratando da seção “Atividades”, o capítulo apresenta algumas que 

pressupõem a escrita. Logo, iremos analisar tais solicitações. A seguir, expomos algumas 

tarefas desse primeiro segmento de exercícios. 

 

Imagem 55: Atividade do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p.37) 

 

A partir da leitura da atividade, vemos que o estudante precisa dar conta três 

objetivos: definir o significado de uma palavra; em seguida, desenvolver uma postulação, 

aplicando o termo anterior a qualquer contexto relacionado a ele; e, por último, produzir 

um argumento, dadas as motivações da questão.  

 Ao analisarmos tal tarefa, observamos que não se solicita a produção de um 

texto, antes, apenas se pede, no terceiro objetivo, a elaboração de um argumento, sem 

uma situação comunicativa, tampouco outros aspectos relacionados ao gênero 

dissertação argumentativa e ao seu endereçamento. Ou seja, no capítulo não a uma 

atividade de escrita que especifique a que contexto a produção se relacionara. Além 

disso, não há um trabalho bem desenvolvido com a temática a ser explorada. A respeito 

da questão, o segundo objetivo é uma tarefa vaga. A seguir, veremos outra questão 

presente no capítulo. 
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Imagem 56: Atividade do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015 p.38) 

 

Observando a tarefa, podemos perceber que não solicita a produção de um 

texto, deve-se criar apenas um argumento, sem uma situação comunicativa, nem 

aspectos relacionados ao gênero e ao seu endereçamento. A temática a ser explorada 

também não é desenvolvida. A seguir, analisaremos outra atividade. 

 
Imagem 57: Atividade do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p. 38) 

 

Nessa tarefa, podemos conferir a solicitação de uma produção escrita, uma lista. 

Embora não haja uma finalidade para a produção, pela primeira vez, em um capítulo da 

apostila, encontramos uma atividade de escrita. Essa atividade destoa da finalidade do 

material didático, uma vez que propósito principal dele é ensino da dissertação 

argumentativa, enunciado concreto que, incoerentemente, não tem sido tema de alguma 

atividade de escrita dos capítulos das apostilas (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015).   

Em suma, as tarefas da seção “Atividades” ora pedem ao estudante que produza 

parágrafos isolados – como nas questões 1 e 2 –; ora demandam do estudante a leitura 

de textos argumentativos, a fim de se realizar uma análise de suas características – é o 

caso da questão 6. Essa última atividade, como vimos, ainda solicita produção de gênero 

alheio ao propósito das apostilas de Redação. 

No que concerne à parte em que aparecem os exercícios do capítulo 4, 

verificamos que não solicita nenhuma produção escrita do estudante. Pretendemos 

ilustrar, pelo menos, uma questão desse segundo segmento de atividades.  
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Imagem 58: Exercício do capítulo 4 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015 p.42) 

 

Na atividade 8, o estudante não é instigado a produzir nem mesmo um parágrafo 

de argumento, como se solicitou em exercícios anteriormente discutidos nesta 

dissertação de mestrado. O aluno deve completar uma lacuna, tendo em vista a leitura de 

um fragmento de dissertação argumentativa, sem especificação do tema do texto. 

Ademais, precisa-se comentar sobre a eficácia do ultimo período do parágrafo, sem que 

se estipulem critérios para essa analise. As demais atividades do segmento de exercícios 

seguem com propósito similar.  

Em síntese, considerando a análise das duas partes do capítulo 4 sobre as quais 

nos debruçamos, refletimos que não há proposição, de fato, de atividade de escrita de 

dissertação argumentativa. A justificativa que percebemos para isso, talvez seja o fato de 

que os dois módulos do material possuam anexos com temas anteriores de outras provas 

de seleção. Entretanto, consideramos que deveria haver efetivas atividades de produção 

escrita ao final dos capítulos. A seguir, comentamos melhor sobre os anexos.  

Na leitura do anexo 1 (RABIN, PINNA e BIAR, 2014), é possível conferir que há 

doze propostas de redação do Vestibular Cederj. Além desses temas, compõem esse 

anexo oito temas de redação do Vestibular UERJ – do Vestibular 2014 ao 2007, 

respectivamente.  

Cabe explicitarmos que não realizaremos análise dessas propostas temáticas, 

uma vez que elas são desenvolvidas pelos exames de vestibular, e não pela apostila de 

Redação do PVS. Não há uma intervenção realizada nesses temas. Pressupomos, 

apenas, que sejam utilizados pelos professores para solicitar produção dos alunos. A 

seguir, ilustramos um exemplo dessas propostas de redação, dentre as vinte encontradas 

no anexo. 
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Imagem 59: Proposta de redação do Vestibular Cederj 2009/1 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2014, p.84) 

 

Seguida de um texto motivador, a “proposta 1” é retirada do Vestibular do Cederj 

(2009/1). O tema abordado nessa proposta é o acordo ortográfico e as vantagens e 

desvantagens a seu respeito. Essa é uma das propostas temáticas – não presente em 

capítulos regulares, mas anexos – que, provavelmente, é utilizada para motivar a 

produção escrita dos alunos. Adiante, observamos outros anexos, agora da apostila 2, 

que também apresenta temas de redação.  

Em se tratando do anexo 1, chamado “Enem: Temas Anteriores e Redações 

Exemplares”, notamos que é dividido em dois momentos: “Provas anteriores” e 

“Redações exemplares”. O primeiro segmento do capítulo apresenta quinze temas do 

Enem do ano de 1999 a 2013. O segundo segmento exibe vinte redações produzidas 

para as provas do mesmo exame, dos anos de 2001 a 2014, excetuando os temas de 

2011, 2012 e 2013.  

Refletimos que, ao longo do volume 2, assim como no volume 1 das apostilas de 

Redação, não se propõem atividades de escrita, que demandem a produção de uma 

dissertação argumentativa, nos próprios capítulos do material. Nos anexos, encontram-se 

propostas temáticas de provas de acesso ao ensino superior de anos anteriores, as 

quais, por sua vez, recebem a função de propiciar a elaboração de textos pelos alunos. A 

seguir, evidenciamos uma dessas propostas. 

 

Imagem 60: Proposta de redação do Enem 2011 

 
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015, p.86) 

  
Seguida de textos motivadores, a proposta de redação do Enem 2012 é 

apresentada no anexo. Indica o gênero a ser produzido, tal como apresenta 

sinteticamente algumas estratégias para auxiliar na produção de uma dissertação 
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argumentativa. O comando apresentado segue o modelo da própria prova de acesso ao 

ensino superior de que foi extraído. 

Percebemos, assim, que as atividades de escrita que tematizam a redação de 

vestibular, nos anexos do material didático do PVS (RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015), 

limitam-se a temas de exames já ocorridos. Isso evidencia que boa parte do material que 

o professor dispõe para solicitação de produção escrita, além de estar presente em 

anexos, restringe-se a temas já apresentados em provas de acesso ao ensino superior.  

Considerando o anexo 2, chamado “Propostas Inéditas Modelo Enem”, contém 

trinta páginas. Nele, são apresentados trinta e seis temas de redação, tidos como inéditos 

e padrão do exame mencionado no capítulo. Ao final do anexo, exibe-se a grade de 

correção das redações do Enem. Vejamos uma dessas propostas: 

 

Imagem 61: Propostas Inéditas Modelo Enem 

  
Fonte: RABIN, PINNA e BIAR (2015 p.114) 

 

Apresentada antes dos textos motivadores, a “proposta 22” compõe o segundo 

anexo do volume 2. Indica o gênero a ser produzido, tal como apresenta sinteticamente 

algumas estratégias para auxiliar na elaboração de uma dissertação argumentativa. A 

elaboração do comando dessa proposta de produção escrita é bem similar aos temas de 

redação do Enem.  

Pela análise dessa proposta, podemos perceber que o anexo 2 precisa de uma 

revisão, uma vez que alguns assuntos não são mais tão inéditos. Embora retrate um 

problema de extrema gravidade e de debate urgente na sociedade brasileira, o assunto 

da proposta 22 (como se confere na imagem 61) já foi abordado no Enem, no ano de 

2015, mesmo ano para que essas apostilas foram produzidas. 

Como verificamos nesta subseção, os capítulos das apostilas não propiciam a 

escrita de dissertação argumentativa. Isso fica restrita aos anexos, que suportam temas 

(não inéditos no módulo 1 e parcialmente inéditos no módulo 2) para que os estudantes 

produzam suas redações de vestibular. Finalizamos a análise das atividades presentes 

no material didático do PVS, percebendo que há variedade de tarefas sobre aspectos dos 

gêneros dissertação argumentativa e sobre produção de fragmentos de textos em 
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detrimento de uma atividade completa de produção de textos. Consideramos uma falta 

não haver tarefas de escritas nos próprios capítulos das apostilas de Redação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação de mestrado se comprometeu em analisar apostilas de 

Redação do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), a fim de 

observar as concepções de língua, de gênero do discurso e de produção escrita, por 

meio das atividades propostas e dos textos didáticos presentes no material didático. Além 

disso, a investigação também buscou polemizar trajetória, metodologia e condições do 

trabalho docente no âmbito do PVS. Nesse sentido, para completar nosso quadro de 

objetos de pesquisa, recorremos ao site oficial da instituição, bem como editais de 

seleção de alunos e de professores, manual do tutor e livro da Fundação Cecierj.  

Na construção da pesquisa, no primeiro capítulo, podemos conhecer melhor a 

história não só do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), mas 

também da própria fundação, o órgão que o gere. Assim, verificamos que sua 

constituição foi propiciada por incentivos oriundos do exterior do país, frente ao cenário 

da Guerra Fria. Conferimos também que, além da Fundação Cecierj, outros centros de 

ciências foram desenvolvidos no Brasil, todavia nos pautamos nesse segmento, uma vez 

que engloba nosso âmbito de interesse: o PVS.  

A respeito do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj), 

fomos capazes de percorrer o caminho desde a criação à delimitação das funções que o 

projeto deveria assumir. De início, notamos que foi programado para atender a população 

interiorana do Rio de Janeiro. Anos depois, estendeu-se à região metropolitana desse 

mesmo estado. Diante da dimensão que tomou o curso, apresentamos dados sobre o 

número de matrículas ao longo dos anos, previsões da Fundação Cecierj para o PVS nos 

próximos anos e perfis do alunado, delimitado por meio da produção acadêmica que 

referencia o pré-vestibular em questão. Também procuramos mensurar a metodologia da 

instituição, tendo em vista o formato de aulas e os recursos que são (e os que eram) 

propiciados aos estudantes.  

Comentamos, ainda no primeiro capítulo, acerca dos profissionais que atuam no 

Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj (Consórcio Cederj). Sistematizamos dados a 

respeito da equipe diretiva e das coordenações de disciplina – demos ênfase à de 

redação, pois um dos atuais coordenadores também é autor do material didático que 

analisamos nessa dissertação de mestrado. Ademais, discutimos com profundidade 

sobre os indivíduos que dão vida ao PVS nas salas de aula e na central de atendimentos 
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às dúvidas, chamados por tutores, em vez de professores, com suas atividades sendo 

designadas por tutoria, quando, na verdade, são aulas.  Na senda desse debate, 

inferimos que a remuneração do professor, além da banalização da função trabalhista por 

causa do termo “tutor”, não é condizente com o acúmulo de tarefas que deve 

desempenhar.  

 Nesse capítulo, ainda, expomos os recursos didáticos de que o PVS se utiliza 

para a formação do aluno. Nessa etapa, polemizamos o termo “tutoria”, utilizado para 

aulas presenciais e a distância. Outrossim, a orientação acadêmica, reunião entre 

professor e alunos de sua responsabilidade; a orientação acadêmica especial, debates 

temáticos; e o livro de orientação acadêmica, material produzido pelo PVS, são pautas 

levantadas para discussão.  

No segundo capítulo da dissertação de mestrado, discorremos sobre nossos 

referenciais teóricos para fundamentar as investigações sobre o material didático. 

Discutimos, sobre aspectos linguísticos, tais como: correntes linguísticas, noções de 

língua e de linguagem, conceito de texto, de discurso e gênero do discurso. Ao passo que 

realizávamos a exposição de perspectivas acadêmicas sobre os ideais sobreditos, logo 

em seguida, destacávamos nosso lugar teórico frente ao conteúdo que desenvolvemos. 

Expressamos nossa forma de conceber linguagem, língua e texto, tendo em vista nossa 

orientação teórica: a Análise Dialógica do Discurso.  

Ainda sobre as noções linguísticas, promovemos uma reflexão em torno de 

pesquisas recentes sobre ensino de escrita. Por meio da bibliografia referida, fruto de 

investigações que estimamos, pudemos apontar os problemas recorrentes no trabalho 

com tal habilidade e as orientações que os documentos oficiais do governo sugerem, 

bem como destacamos as metodologias e propostas presentes na literatura acadêmica 

sobre educação linguística.  

No segundo capítulo, ainda, trazemos à tona uma discussão no que diz respeito 

à dissertação argumentativa. Conceituamos o que seria essa abstração e a 

consideramos um gênero discursivo. Essa percepção se alicerça no fato de que, como 

outros enunciados concretos, a dissertação argumentativa possui elementos 

relativamente estáveis, relativos às suas propriedades composicionais, estilísticas e 

temáticas. Além disso, há um contexto de produção por trás desse gênero, cujo campo 

de atividade humana é o meio escolar. Ao longo da seção temática acerca desse objeto, 

pautada de discussões e referências acadêmicas, polemizamos também a sua 

nomenclatura.  

No mesmo capítulo, na seção final, há um debate em torno do livro didático, o 

qual perpassa a conceituação desse objeto, não deixando de discorrer sobre sua história 

e função na sociedade. A partir desse ponto, em seguida, levanta-se a polêmica sobre o 
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uso de apostilas como ferramentas educativas, em detrimento de livros didáticos. Essa 

discussão nos fez perceber sobre a composição desse tipo de material e sobre as 

implicações que gera ao professor e ao alunado. No término do capítulo, comentam-se, 

ainda, materiais didáticos voltados para ensino de escrita, por meio de informações de 

pesquisas recentes sobre o assunto.  

No terceiro capítulo, voltamos para análise de fragmentos do material didático do 

PVS. Na primeira seção, inicialmente, delimitamos o percurso que traçamos para a 

análise, assim como explicitamos os instrumentos (roteiros) na realização desse intuito. 

Tais recursos nos auxiliaram a construir e a produzir um parecer acerca das nossas 

investigações sobre as apostilas.  

Na seção seguinte, apresentamos as edições dos materiais didáticos de 

Redação que dispomos, tanto do volume 1, quanto do 2 (RABIN, 2008; 2009; RABIN e 

PINNA, 2012a; 2012b; RABIN, PINNA e BIAR, 2014; 2015). Nessa etapa, discutimos 

sobre a composição das apostilas e comentamos sobre a autoria desses recursos 

didáticos. Também reservamos espaço para discorrer sobre as modificações ocorridas 

nesses objetos ao longo dos anos, bem como indicamos os aspectos que não sofreram 

alterações. No final dessa seção, foca-se nos pré-textuais (sumários, texto de 

apresentação do material, cartas ao aluno), a fim de explicitar os conceitos, presentes no 

objetivo geral desta pesquisa, já evidentes nos textos referidos das apostilas.   

Na última seção, por meio de atividades e de textos didáticos, comentamos a 

respeito de pontos que nos são caros nesta pesquisa. Em consonância ao objetivo geral, 

voltamo-nos à concepção de língua, ao conceito de gênero discursivo e às estratégias e 

atividades de produção escrita. A respeito desses tópicos, pretendemos externar algumas 

considerações. 

Na análise dos capítulos e das atividades, realizamos inferências para verificar 

de qual noção de língua o material partia. Conferimos que havia mais de uma concepção 

veiculada no material a respeito desse ponto teórico, pois os capítulos abordam 

conteúdos de modo isolado. Isso faz com que, por exemplo, uma unidade tenda a 

compreender o texto por meio, unicamente, de aspectos linguísticos; e com que outra 

explore aspectos do discurso, como interlocutor, situação comunicativa. É interessante 

comentar que essa percepção já fica evidente nos pré-textuais investigados. 

Inferimos também que o conceito de gênero do discurso, de certa maneira, 

aparece no material, uma vez que elementos, como recursos linguísticos e construção 

composicional, são abordados em texto didático em atividades. Tal ideal filosófico, 

contudo, não é explicitado para o leitor. Por esta pesquisa ser realizada no âmbito da 

Análise Dialógica do Discurso (BAKHTIN, 2011, VOLOSHINOV, 2009), podemos 



142 
 

 

identificar o desenvolvimento de aspectos dos gêneros do discurso. Porém, esse ideal 

deveria ser mais bem construído no material.  

Em alguns capítulos e atividades, a perspectiva do gênero do discurso ficava 

evidente pela inferência, em outros, ela sequer era acionada. Isso implica dizer que não 

só há inconstâncias teóricas nas apostilas, como também procedimentais. O estudante 

não é tão bem amparado quanto ao modelo de texto que deve elaborar, porque nem 

mesmo o material didático apresenta coerência nas informações que dispõe sobre esse 

enunciado concreto. 

Além disso, procuramos avaliar as ferramentas para auxílio da produção escrita 

propostas pelo material, visto que nossa bibliografia a respeito de ensino de escrita 

sinaliza a necessidade dessas etapas para a produção textual. Investigando o material do 

PVS, observamos que estratégias de planejamento são apresentadas em um capítulo da 

apostila, mas não são retomadas em outras unidades. Revisão de escrita e reelaboração 

textual sequer são mencionadas nas duas versões dos livretos. Assim, notamos 

ausências que comprometem o material a propiciar escrita eficaz, crítico e autônomo.   

Quanto à apresentação de atividades de produção escrita, podemos afirmar que, 

nos capítulos dos dois materiais, não se presencia nenhuma proposta. Os exercícios 

apenas solicitam a produção de partes da redação de vestibular (parágrafo de introdução, 

por exemplo), quando ainda demandam essa tarefa. Convém expressarmos, ainda, que 

há anexos com temas de redação de vestibulares já ocorridos (ENEM, UERJ, CEDERJ), 

porém não consideramos essas partes para análise, já que não são elaboradas pelos 

autores da apostila. Também há um anexo com “temas inéditos”, desenvolvidos pelos 

criadores das apostilas. Entretanto, não solicitam construção de texto, de fato; apenas 

servem de coletâneas. Logo, não realizamos análise desse segmento também.  

Deslocando-se da discussão sobre o conteúdo voltado para aprendizagem do 

gênero dissertação argumentativa, queremos questionar a falta de um material de 

Redação específico para o professor. As apostilas analisadas nesta pesquisa são as 

mesmas utilizadas tanto pelo corpo docente, como pelo discente. Além disso, 

constatamos que não há nenhuma seção, sequer um texto, que se direcione ao 

professor, no que tange ao fato de evidenciar perspectivas teóricas ou metodologias a 

serem adotadas nas aulas. 

Ademais, precisamos comentar sobre a necessidade de atualização das 

apostilas. Como referenciamos na dissertação de mestrado, o perfil de provas de acesso 

ao vestibular vem se modificando com o tempo. O material de Redação teve sua última 

utilização em 2015. Portanto, não só os textos exemplares, assim como os textos 

didáticos deveriam sofrer alterações, para, assim, enquadrarem-se às recentes 
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exigências na prova do ENEM, por exemplo, exame ao qual percebemos que o PVS 

costuma dar mais ênfase, e atenderem às novas demandas dos estudantes.  

É necessário comentarmos, ainda, a respeito da história da instituição, do seu 

funcionamento e das condições a que o professor está submetido. Compreendemos, na 

pesquisa, que PVS é uma ferramenta educativa criada, a princípio, para atender a 

demanda da população de interior, no entanto, seu objetivo, ao longo dos anos, foi-se 

modificando. Passou a ser, na atualidade, um meio de preparo para provas de acesso ao 

ensino superior para estudantes das regiões metropolitanas também, além do público 

inicial.  

Defender sua existência é um ato político, já que é uma medida, mesmo que 

paliativa, para dar conta das lacunas da educação pública. Há problemas estruturais que 

devem ser revistos, como, por exemplo, a precariedade do material didático de Redação, 

uma das contribuições que deixamos com esta pesquisa. Não obstante, não poderíamos 

deixar de enfatizar outra reflexão a respeito do PVS, calcada na análise de todos objetos 

de pesquisa, para além do material didático. A nomenclatura adotada para o professor, 

“tutor”, banaliza a atividade realizada por esse profissional, a docência, referida também 

por “tutoria”. Com isso, somam-se obrigações e deveres aos docentes, mas sem 

garantias e pagamento justo pelo trabalho desempenhado.  

Nessa perspectiva, com esta dissertação de mestrado, em que abordamos o 

ensino de escrita, procuramos evidenciar a educação linguística e ratificar sua 

importância dentro do cenário atual, em que a redação de vestibular é a produção escrita 

que os alunos almejam dominar. Na compreensão desse tema, procuramos, então, dar 

voz também àqueles que lutam por educação de qualidade: os educadores. Precisamos 

defender essa categoria, pois, considerando nossos princípios, que evidenciamos na 

nossa epígrafe, existe uma relação indissociável entre vida e língua. Consideramos 

impossível – ou até impertinente – analisar um material didático, sem nos ater ao 

professor, profissional que concebe e torna esse processo de aprendizagem exequível.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Terceiro e-mail enviado à direção do Pré-Vestibular Social da Fundação 
Cecierj (Consórcio Cederj), realizado em abril de 2019 

 
Fonte: MARTINS, 2019 (mensagem pessoal) 
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Anexo B: Primeira mensagem enviada à direção do Pré-Vestibular Social da Fundação  
Cecierj (Consórcio Cederj), via Fale com o PVS, realizada em julho de 2018. 

 
Fonte: MARTINS, 2018a (mensagem pessoal) 

 

  



154 
 

 

Anexo C: Mensagem recebida da direção do Pré-Vestibular Social da Fundação Cecierj 
(Consórcio Cederj), em julho de 2018. 

 
Fonte: BENTO, 2018 (mensagem pessoal) 
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Anexo D: E-mail enviado à coordenação de Redação do Pré-Vestibular Social 
 da Fundação Cecierj  (Consórcio Cederj), em agosto de 2018 

 
Fonte: MARTINS, 2018b (mensagem pessoal) 
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Anexo E: Segundo e-mail enviado à direção do Pré-Vestibular Social da Fundação 
Cecierj (Consórcio Cederj), realizado em agosto de 2018 

 
Fonte: MARTINS, 2018c (mensagem pessoal) 

 


