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Resumo: Querendo contribuir para não apenas promover a 

democratização do conhecimento da língua portuguesa a alunos do 

ensino médio de escolas públicas, mas, além disso, possibilitar o 

engajamento de alunos do Curso de Letras em atividades extensionistas 

com vista a oportunizar-lhes ambiência favorável à construção de 

conhecimentos para sua formação profissional, foi elaborado o projeto 

"Língua Portuguesa e Inclusão Social". O que levou a se pensar na 

realização desse projeto foi o fato de serem comprovadas, na produção 

textual escrita e oral de grande contingente de estudantes do ensino 

médio, em especial, de escolas públicas que se submetem a exames do 

ENEM ou de outros certames seletivos, realizações linguísticas que se 

julga, em parte, decorrentes da falta de leitura de textos escritos. A 

metodologia adotada seguiu preceitos interacionistas da linguagem. 

Assim foram realizadas atividades sobre fatos de linguagem 

considerando esses como escolhas feitas para fins interlocucionais. 

Avalia-se que se as atividades de leitura e produção textuais 

desenvolvidas tem sido bastante promissora. A participação, os 

depoimentos favoráveis tanto dos professores como dos alunos e a 

solicitação para que se volte à escola são o termômetro do efeito positivo 

alcançado, o que leva, a cada vez que se finaliza uma atividade, impor-se 

ainda mais a tarefa de se persistir na busca de meios que possibilitem 

contribuir mais e mais com a escola na tarefa de desenvolver a 

capacidade de leitura e produção do alunado da realidade estudantil 

paraense. 

                                                 
7
 Alunas do Curso de Letras da Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA). 
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Palavras-Chave: Leitura. Produção textual. Ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

 

"Língua Portuguesa e Inclusão Social" é o nome de um projeto de 

extensão desenvolvido na Faculdade Integrada Brasil Amazônia - 

FIBRA, desde o início do no ano de 2012, sob minha coordenação. 

Conta com a participação de alunas extensionistas
8
 do Curso de Letras da 

instituição. 

O que levou a se pensar na realização desse projeto foi o fato de 

serem comprovadas, na produção textual escrita e oral de grande 

contingente de estudantes do ensino médio, em especial, de escolas 

públicas que se submetem a exames do ENEM ou de outros certames 

seletivos, realizações linguísticas que revelam em grande parte: 

- inconsistência pragmático-semântica, morfossintática e 

discursivo-textual; 

- inadequação de realizações linguísticas concernentes ao 

português culto (concordância, regência, colocação pronominal, emprego 

inadequado de palavras ao registro de língua); e 

- descumprimento às regras ortográficas e de pontuação, no que 

se refere especificamente ao texto escrito. 

Diante disso, a FIBRA, por ser uma instituição de ensino superior 

consciente de que deve engajar-se socialmente promovendo ações 

                                                 
8
 Deste projeto participaram os alunos Luiza Moreno Carvalho, Maria Suely dos 

Santos Souza, João Paulo Seabra Nascimento, Andréa Monteiro e Elivânia 

Pereira. 
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subsidiadas no ensino e na pesquisa, com o intuito de estabelecer, assim, 

a relação transformadora entre a faculdade e a sociedade, com esse 

projeto vem dar mãos à escola pública no sentido de contribuir, também, 

para o desenvolvimento da capacidade de leitura e produção de textos 

daqueles estudantes e, consequentemente, para sua inclusão mais efetiva 

desses na sociedade. 

O objetivo, assim, é contribuir para não apenas promover a 

democratização do conhecimento da língua portuguesa a alunos do 

ensino médio de escolas públicas, mas, além disso, possibilitar o 

engajamento de alunos do Curso de Letras em atividades extensionistas 

com vista a oportunizar-lhes ambiência favorável à construção de 

conhecimentos para sua formação profissional. 

 

PÚBLICO-ALVO 

 

Em um primeiro momento, pensamos em contemplar alunos de 

escolas públicas, no contraturno de suas aulas, do terceiro ano do ensino 

médio. Restringimos a alunos desse nível de escolaridade por 

considerarmos que esses precisavam de uma contribuição mais imediata, 

no que se refere ao ensino da leitura e produção de textos, haja vista 

estarem prestes a se submeterem a exames seletivos ao nível superior ou 

a concursos para fins empregatícios. A realidade, no entanto, mostrou-

nos, em grande parte, o desinteresse desses alunos que se atribui a 

diferentes motivos: 
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- uns não dariam continuidade à sua formação escolar, por razões 

de ordem econômica e social, pois já trabalhavam ou estavam em busca 

de trabalho; 

- outros já constituíram família, ou já tinham filho(s); 

- alguns mais faziam cursinhos para concorrerem a uma vaga no 

ensino superior ou no mercado de trabalho, então, assim, mostravam-se 

interessados apenas em obter informações sobre assuntos diretamente 

voltados ao ensino normativo de língua portuguesa por entenderem, 

como muitas pessoas assim entendem, que, apenas com esses 

conhecimentos, e não por meio de leitura de produção de textos, 

poderiam ser bem sucedidos em algum processo seletivo. 

Considerando todos esses fatores, o projeto redirecionou seu 

público-alvo, indo em busca, dessa vez, de alunos do segundo ano do 

ensino médio, por ter em mente que esses, por serem mais novos e não 

estarem concluindo o ensino médio, estariam mais disponíveis e mais 

afeitos à proposta metodológica do projeto. Essa providência, no entanto, 

não deixou de contemplar também, quando se fazia oportuno, alunos do 

primeiro e do terceiro ano do ensino médio. 

 

LOCAL DAS ATIVIDADES 

 

As atividades, conforme primeiramente foi pensado no projeto, 

seriam realizadas na FIBRA, uma vez por semana, no horário das 8 às 

12h. Contávamos com a certeza de que teríamos uma demanda muito 

além da estimada, que fora de termos por volta de 50 alunos do turno da 
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tarde, por semestre, ou seja, em torno de 100 por ano. Qual nossa 

surpresa, poucos alunos compareciam e muitos desses não eram assíduos 

nem pontuais. Suspeitamos que isso se devia a, pelo menos, três razões: 

ou os alunos se envolviam com afazeres domésticos; ou acordavam tarde 

por ficarem até alta hora entretidos com lazeres; ou não dispunham de 

dinheiro para o transporte. 

Resolvemos, então, mudar a estratégia, não mais realizarmos as 

atividades na FIBRA, mas, sim, nas escolas. Para isso, solicitamos à 

direção geral das escolas permissão para desenvolvermos as atividades 

em horários de aulas conjugadas de Língua Portuguesa. Assim 

resolvemos o problema. Conseguimos, inclusive, extrapolar a meta de 

atendimento prevista no projeto, que fora a de contemplar cerca de 100 

alunos no ano de 2012, haja vista termos atingido cerca de 300 alunos. 

 

 ESCOLAS CONTEMPLADAS 

 

 Com a permissão da coordenadora da USE (Unidade da 

Secretaria de Educação) 5, percorremos, em 2012, seis escolas de ensino 

médio pertencentes a essa USE: Deodoro de Mendonça, Dr. Freitas, 

Ulysses Guimarães, Pinto Marques, Vilhena Alves, Orlando Bitar. A 

escola Benjamin Constant, que também é de ensino médio, não foi 

contemplada porque o tempo não permitiu. Embora não pertencendo à 

USE 5, fomos à escola Mário Barbosa pelo fato de a FIBRA  ter uma 

parceria com essa escola por meio de outro projeto de extensão 

Mediando a Violência nas Escolas Públicas de Belém. 
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ESCOLA ESTADUAL MÁRIO BARBOSA 
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ESCOLA ESTADUAL ORLANDO BITAR 

 

 



 
42 

 

 

ESCOLA ESTADUAL ORLANDO BITAR 
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ESCOLA ESTADUAL VILHENA ALVES 
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ESCOLA ESTADUAL DEODORO DE MENDONÇA 

 

 
 

ESCOLA ESTADUAL DR. FREITAS 
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ESCOLA ESTADUAL PINTO MARQUES 
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ESCOLA ESTADUAL ULYSSES GUIMARÃES 

 

 

 
 

METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada seguiu preceitos interacionistas da 

linguagem (BRONCKART, 2006; BRITO, 2011). Assim, foram 

realizadas atividades sobre fatos de linguagem considerando esses como 

escolhas feitas para fins interlocucionais. Partindo-se do pressuposto de 

que compete ao professor ler textos individual e conjuntamente com os 

alunos; discutir ideias; tecer considerações sobre os referentes que um 

texto apresenta; comentar a respeito de aspectos linguísticos pertinentes à 

grafia das palavras, à pontuação, a mecanismos de textualização 

(conexão e coesão), a mecanismos de enunciação (vozes e modalizações) 

e a outros aspectos mais que o texto oportunize a ser observado, para que 

os alunos possam ler e produzir textos coerentes, foram realizadas 
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atividades pela coordenação do projeto e alunos extensionistas sobre 

fatos de linguagem, observando o que os textos apresentam em função de 

seus propósitos interlocucionais. 

- leitura dos textos feita em voz alta em três momentos: pela 

coordenação, pelos extensionistas e pelos alunos juntamente com a 

coordenação e os extensionistas, realçando a pronúncia explícita e 

adequada das palavras, bem como a linha melódica dos enunciados, 

sinalizando a entonação de início e fim de cada qual; 

- comentários sobre a proposta interlocucional dos textos em 

causa e sobre sua contextualização (representação social do produtor, do 

leitor, do tempo e espaço de produção); 

- informações relativas ao intertexto e ao hipertexto (informação 

extratextuais sobre referentes textuais); 

- considerações sobre realizações linguísticas escolhidas pelo 

produtor para seus fins interlocutivos. 

 

 ILUSTRAÇÃO DE UMA ATIVIDADE 

 

 A atividade, a seguir, foi realizada com base na crônica UM 

CÍRIO QUE DISPENSA PALAVRAS produzida por João Carlos 

Pereira, publicada em O Liberal, Magazine, p. 2, Belém, 22 de outubro 

de 2012. 

 

UM CÍRIO QUE DISPENSA PALAVRAS 
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 Se há coisa que me põe em pânico é perder a hora de acordar. 

Não no dia a dia, porque me levanto cedo, independente do horário em 

que tenha me deitado. É uma relação natural que tenho com o raiar do 

dia. Seis, seis e meia e já estou de pé. Tanto faz ser segunda, sábado ou 

domingo. A dificuldade surge quando, de fato, preciso acordar cedo, 

muito cedo, seja para viajar, seja para ir ao Círio. Todo segundo domingo 

de outubro vivo a angústia de me perder na hora e não chegar a tempo 

para a transmissão da TV Liberal. Este ano não foi diferente. 

 Habituado a me recolher sempre depois de meia-noite, precisava 

estar de pé às 4 da manhã. A questão é que havia trabalhado sábado de 

manhã e enfrentado – a palavra é esta: enfrentado – a trasladação que, de 

ano para ano, se parece mais com o próprio Círio. Como tivemos o 

cuidado de deixar o carro perto do antigo cinema Palácio, não foi difícil 

voltar para casa. Mas cadê sono? Foram tantas emoções, tanta correria, 

que o corpo cansado não dava conta de relaxar. Ajustei um dos celulares 

para quatro horas e outro para quatro e cinco. Se um falhasse, o outro me 

salvaria. O de quatro, modelo novo, falhou. O outro, bem velhinho, me 

salvou. Às cinco, eu já estava na televisão para o 30º Círio de minha vida 

de jornalista. 

Dia do Círio é especial. Não há Natal, não há nada que se 

compare à data que, para nós, de Belém, virou marco no calendário. As 

coisas acontecem aqui antes ou depois do Círio. Na minha alma, esse é o 

calendário que funciona. Este ano, o Círio de seis horas marcou, 

definitivamente, os limites de seu próprio ritmo. Não há porque correr ou 
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parar demais. Com hora para sair, a procissão pode chegar a qualquer 

hora. Nesse dia, está todo mundo por conta de Nossa Senhora de Nazaré. 

Não reclamo de procissão longa, como a do ano dois mil, que só 

acabou por volta de quatro e meia da tarde. Foi um teste de força e de fé. 

Mas não passou de uma exceção. Do que não gosto é de Círio curtinho, 

que acaba onze horas, porque resta a sensação de que ficou faltando 

alguma coisa no próximo Círio. O ritmo do cortejo é dado pelo pulsar do 

povo. Ninguém diz a um rio para ele correr mais depressa ou para ir mais 

mansamente. Ele vai conforme a natureza determina. No Círio, a 

natureza humana que dita a velocidade. Vai nas mãos de cada 

promesseiro da corda a disposição para o tempo certo. 

Na época do delegado Orlando, que comandava a procissão 

usando apenas a agilidade dos braços e a tecnologia de um apito, era 

mais ou menos fácil ditar um ritmo. Mas hoje, com tanta gente na corda, 

com tanta gente nas calçadas, com tanta gente à frente e atrás da 

berlinda, com tanta homenagem bonita para Nossa Senhora, fica 

complicado determinar pressa ou vagar. Felizmente os responsáveis pelo 

Círio já entenderam isso e se preocupam apenas com o bom andamento 

do evento. O ritmo é gosto de Deus. E de Nossa Senhora. 

Talvez por uma tendência natural, própria do nosso paraensismo, 

somos levados a achar que o Círio deste ano foi mais bonito que o do ano 

anterior. Mas o deste ano – dê licença – foi um espetáculo. Bem que o 

padre Antônio Maria diz que não tem como explicar e quando, em São 

Paulo, lhe perguntam o que é o Círio. Nem ele nem ninguém. Eu iria 

enrolar, dizendo que é a coisa mais bonita que se pode fazer para 
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homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Mas trataria de abreviar a 

conversa com um convite. Não há como definir o que encanta os olhos 

com uma beleza rara e deixa o coração tonto de tanta felicidade. Tem 

que vir para ver. 

 

PROCEDIMENTOS SEGUIDOS 

 

Do texto acima, foram realizadas leituras em voz alta, 

apresentado o contexto situacional de produção; tecidas considerações 

sobre dados hipertextuais e comentados aspectos discursivo-textuais 

como: inferências; pronúncia; tempo presente relacionado ou não com a 

1ª pessoa do discurso; tempo presente relacionado ou não com a 3ª 

pessoa do discurso; tempo passado relacionado com a 1ª e 3ª pessoas do 

discurso; estratégia de  progressão textual; discurso narrativo; discurso 

interativo; antítese; este, esse e isso; repetição; português culto/português 

não culto; linguagem metafórica, figurada, conotativa; voz do autor; voz 

de personagem; voz social; posicionamento do produtor em relação a 

certos enunciados 

 

 LEITURA DO TEXTO 

 

 Realiza-se a leitura do texto em voz alta, em três momentos: pela 

coordenação do projeto; pelos alunos extensionistas; pelos alunos 

juntamente com a coordenação do projeto e os alunos extensionistas. O 

objetivo é levar os alunos primeiramente a perceberem a linha 



 
51 

entonacional dos enunciados bem como a pronúncia clara e adequada das 

palavras para em seguida lerem o texto observando as orientações 

passadas. 

 

CONTEXTO SITUACIONAL DE PRODUÇÃO 

 

Antes de se fazerem considerações sobre aspectos linguísticos e 

do conteúdo que o texto permite discutir, comenta-se sobre elementos da 

situação de produção do texto: gênero a que pertence, objetivo da 

interlocução, papel social dos interlocutores; espaço e tempo em que foi 

publicado. 

 

HIPERTEXTO 

 

Antes também de se adentrar ao texto, procura-se explorar dados 

do hipertexto, fornecendo informações e ilustrações à parte sobre 

referentes mencionados, conhecidos ou não dos alunos, com o intuito de 

ampliar o conhecimento de mundo desses, como é o caso do antigo 

cinema Palácio‖ (2º parágrafo) e do delegado Orlando (5º parágrafo). 
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INFERÊNCIAS 

 

 Orienta-se o aluno a inferir sobre o antigo cinema Palácio e sobre 

quem foi o delegado Orlando, antes de esses referentes serem 
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informados como dados do hipertexto, ressaltando a importância de se 

fazer inferência como estratégia de leitura, quando não se tem 

conhecimento de referentes que são apresentados como informação 

conhecida (dada) no texto, como é o caso dos referentes acima 

mencionados 

 

 ―Como tivemos o cuidado de deixar o carro perto do antigo 

cinema Palácio.‖ (2º parágrafo); 

 ―Na época do delegado Orlando, que comandava a procissão 

usando apenas a agilidade dos braços e a tecnologia de um apito, 

era mais ou menos fácil ditar um ritmo.‖ (5º parágrafo). 

 

 PRONÚNCIA 

 

 O texto apresenta palavras como trasladação, próprio e própria, 

que, muitas vezes, são pronunciadas de forma não condizente ao 

português culto. Aproveita-se, então, a deixa para confrontar com as 

respectivas pronúncias do português não culto: 'transladação', 'própio' e 

'própia', realçando a pronúncia do português culto. 

 

 ―A questão é que havia trabalhado sábado de manhã e enfrentado 

— a palavra é esta: enfrentado — a trasladação‖ (2º parágrafo); 

 ―(...) porque fica a sensação de que ficou faltando alguma coisa 

no próprio Círio‖ (2º parágrafo); 
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 ―Talvez por uma tendência natural, própria do nosso 

paraensismo...‖ (6º parágrafo). 

 

 TEMPO PRESENTE RELACIONADO OU NÃO COM A 1ª 

PESSOA DO DISCURSO 

 

Mostram-se trechos em que o texto apresenta formas verbais no 

presente não pontual relacionadas à 1ª pessoa do discurso expressando 

modos de ser, de agir e de sentir do personagem. 

 

 "Se há coisa que me põe em pânico é perder a hora de acordar. 

Não no dia a dia, porque me levanto cedo, independente do 

horário em que tenha me deitado. É uma relação natural que 

tenho com o raiar do dia. Seis, seis e meia e já estou de pé. Tanto 

faz ser segunda, sábado ou domingo. A dificuldade surge quando, 

de fato, preciso acordar cedo, muito cedo, seja para viajar, seja 

para ir ao Círio. Todo segundo domingo de outubro vivo a 

angústia de me perder na hora e não chegar a tempo para a 

transmissão da TV Liberal. Este ano não foi diferente." (1º 

parágrafo) 

 "Na minha alma, esse é o calendário que funciona." (3º 

parágrafo) 

 "Não reclamo de procissão longa, como a do ano dois mil, que só 

acabou por volta de quatro e meia da tarde." (4º parágrafo) 
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 TEMPO PRESENTE RELACIONADO OU NÃO COM A 3ª 

PESSOA DO DISCURSO 

 

 Mostram-se trechos em que o texto apresenta formas verbais no 

presente relacionadas à 3ª pessoa do discurso para expressar fatos que 

ocorrem num tempo não pontual. 

 

 "Dia do Círio é especial. Não há Natal, não há nada que se 

compare à data que, para nós, de Belém, virou marco no 

calendário. As coisas acontecem aqui antes ou depois do Círio. 

Na minha alma, esse é o calendário que funciona. Este ano, o 

Círio de seis horas marcou, definitivamente, os limites de seu 

próprio ritmo. Não há porque correr ou parar demais. Com hora 

para sair, a procissão pode chegar a qualquer hora. Nesse dia, 

está todo mundo por conta de Nossa Senhora de Nazaré." (3º 

parágrafo) 

 

 TEMPO PASSADO RELACIONADO COM A 1ª E 3ª 

PESSOAS DO DISCURSO 

 

 Em determinados trechos apresentam-se formas verbais no 

passado relacionadas com a 1ª e 3ª pessoas do discurso para expressar 

fatos que ocorrem num tempo passado pontual. 
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 "Habituado a me recolher sempre depois de meia-noite, precisava 

estar de pé às 4 da manhã. A questão é que havia trabalhado 

sábado de manhã e enfrentado – a palavra é esta: enfrentado – a 

trasladação que, de ano para ano, se parece mais com o próprio 

Círio. Como tivemos o cuidado de deixar o carro perto do antigo 

cinema Palácio, não foi difícil voltar para casa. Mas cadê sono? 

Foram tantas emoções, tanta correria, que o corpo cansado não 

dava conta de relaxar. Ajustei um dos celulares para quatro horas 

e outro para quatro e cinco. Se um falhasse, o outro me salvaria. 

O de quatro, modelo novo, falhou. O outro, bem velhinho, me 

salvou. Às cinco, eu já estava na televisão para o 30º Círio de 

minha vida de jornalista." (2º parágrafo) 

 

 ESTRATÉGIA DE  PROGRESSÃO TEXTUAL 

 

 Identifica-se como estratégia de progressão textual o uso de um 

enunciado para fazer a transição entre partes do texto apresentadas em 

primeira pessoa do discurso, mas, respectivamente, no presente e 

passado. 

 

 ―Este ano não foi diferente.‖ (1º parágrafo) 
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 DISCURSO NARRATIVO 

 

 Assinalam-se características de segmentos narrativos em um 

trecho expresso em 1ª pessoa do discurso, como itens temporais e 

espaciais, referentes de 3ª pessoa do discurso, uso de pretérito perfeito e 

imperfeito, e anáforas. 

 

 "Habituado a me recolher sempre depois de meia-noite, [eu] 

precisava estar de pé às 4 da manhã. A questão é que [eu] havia 

trabalhado sábado de manhã e enfrentado – a palavra é esta: 

enfrentado – a trasladação que, de ano para ano, se parece mais 

com o próprio Círio. Como tivemos o cuidado de deixar o carro 

perto do antigo cinema Palácio, não foi difícil voltar para casa. 

Mas cadê sono? Foram tantas emoções, tanta correria, que o 

corpo cansado não dava conta de relaxar. [eu] Ajustei um dos 

celulares para quatro horas e outro [celular] para quatro e cinco. 

Se um [celular] falhasse, o outro [celular] me salvaria. O 

[celular] de quatro, modelo novo, falhou. O outro [celular], bem 

velhinho, me salvou. Às cinco, eu já estava na televisão para o 

30º Círio de minha vida de jornalista." (2º parágrafo) 
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 DISCURSO INTERATIVO 

 

 Diz-se aos alunos que o produtor do texto, por meio de um 

enunciado interrogativo, se dirige ao leitor como se esse estivesse 

presente na situação de comunicação. 

 

 ―Mas cadê sono?‖ (2º parágrafo) 

 

 ANTÍTESE 

 

 Ressalta-se a escolha de palavras de sentidos opostos como forma 

de surtir efeito discursivo. 

 

 ―... fica complicado determinar pressa ou vagar.‖ (5º parágrafo). 

 

 ESTE, ESSE E ISSO 

 

 Aproveita-se o emprego apropriado dos pronomes este, esse e 

isso para orientar quando esses apontam para fora (função exofórica: os 

três primeiros trechos) e para dentro (função endofórica: os três últimos 

trechos) do texto. 

 

 ―Este ano não foi diferente.‖ (1º parágrafo) 

  "Este ano, o Círio de seis horas marcou, definitivamente, os 

limites de seu próprio ritmo.‖ (3º parágrafo) 
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 ―Talvez por uma tendência natural, do nosso paraensismo, somos 

levados a achar que o Círio deste ano _ dê licença _ foi mais 

bonito que o do ano anterior.‖ (6º parágrafo) 

 

 "... a palavra é esta: enfrentado‖ (2º parágrafo) 

 ―As coisas acontecem aqui antes ou depois do Círio. Na minha 

alma esse é o calendário que funciona." (3º parágrafo) 

 "Mas hoje, com tanta gente na corda, com tanta gente nas 

calçadas, com tanta gente à frente e atrás da berlinda, com tanta 

homenagem bonita para Nossa Senhora, fica complicado 

determinar pressa ou vagar. Felizmente os responsáveis pelo 

Círio já entenderam isso..." (3º parágrafo) 

 

 REPETIÇÃO 

 

 Não se deixa de observar a escolha feitas de palavras, de 

estruturas, de fonemas iguais ou semelhantes para fins discursivos. 

 

 ―A dificuldade surge quando, de fato, preciso acordar cedo, seja 

para viajar, seja para ir ao Círio.‖ (1º parágrafo) 

 ―Foram tantas emoções, tanta correria, que o corpo cansado não 

dava conta de relaxar.‖ (2º parágrafo) 

 ―O de quatro, modelo novo, falhou. O outro, bem velhinho, me 

salvou.‖ (2º parágrafo) 
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 ―O de quatro, modelo novo, falhou. O outro, bem velhinho, me 

salvou.‖ (2º parágrafo) 

  ―Não há Natal, não há nada que se compare à data que, para nós, 

de Belém, virou marco no calendário.‖ (3º parágrafo) 

 ―Foi um teste de força e de fé.‖ (4º parágrafo) 

 ―Mas hoje, com tanta gente na corda, com tanta gente nas 

calçadas, com tanta gente à frente e atrás da berlinda, com tanta 

homenagem bonita para Nossa Senhora, fica complicado 

determinar pressa ou vagar.‖ (5º parágrafo) 

  ―Não há como definir o que encanta os olhos com uma beleza 

rara e deixa o coração tonto de tanta felicidade.‖ (6º parágrafo); 

 ―Tem que vir para ver.‖ (6º parágrafo) 

 

 PORTUGUÊS CULTO/PORTUGUÊS NÃO CULTO 

 

 Comenta-se que ao lado de expressões que caracterizam o 

português culto foram usadas expressões que refletem o português não 

culto. 

 

 ―Se há coisa que me põe em pânico é perder a hora de acordar.‖ 

(1º parágrafo) 

 ―A dificuldade surge quando, de fato, preciso acordar cedo, seja 

para viajar, seja para ir ao Círio.‖ (1º parágrafo) 

 ―A questão é que havia trabalhado sábado de manhã...‖ (2º 

parágrafo) 
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  ―Mas cadê sono?‖ (2º parágrafo) 

 ―Eu iria enrolar, dizendo que é a coisa mais bonita que se pode 

fazer para homenagear Nossa Senhora de Nazaré.‖ (6º parágrafo) 

 ―Tem que vir para ver.‖ (6º parágrafo) 

 

 LINGUAGEM METAFÓRICA, FIGURADA, CONOTATIVA 

 

 Aponta-se o trecho em que verbos, substantivos, adjetivos e 

advérbios são usados em sentido metafórico, figurado, ou conotativo. 

 

 ―O ritmo do cortejo é dado pelo pulsar do povo. Ninguém diz a 

um rio para ele correr mais depressa ou para ir mais 

mansamente. Ele vai conforme a natureza humana que dita a 

velocidade. Vai nas mãos de cada promesseiro da corda a 

disposição para o tempo certo.‖ (4º parágrafo). 

 

 VOZ DO AUTOR 

 

 Comenta-se que, em mais de um enunciado, o autor do texto 

interrompe o fluxo do texto ou o finaliza para apresentar um aparte, 

expressar alguma consideração. 

 

 ―A questão é que havia trabalhado sábado de manhã e enfrentado  

–  a palavra é esta: enfrentado – a trasladação que, de ano para 

ano, se parece mais com o próprio Círio.‖ (2° parágrafo) 
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 "Mas cadê sono?" (2° parágrafo) 

 "Mas o deste ano – dê licença! – foi um espetáculo.‖ (6º 

parágrafo) 

 "Tem que vir para ver." (6º parágrafo) 

 

 VOZ DE PERSONAGEM 

 

 Identifica-se, que, num enunciado, além da voz do produtor do 

texto, é introduzida a voz de um personagem, o padre Antônio Maria. 

 

 ―Bem que o padre Antônio Maria diz que não tem como explicar 

quando, em São Paulo, lhe perguntam o que é o Círio.‖ (6º 

parágrafo) 

 

 VOZ SOCIAL 

 

 Em um enunciado, vê-se que, além da voz do produtor do texto e 

de personagem, é introduzida uma voz atribuída a pessoas da sociedade 

em geral. 

 

 "Talvez por uma tendência natural, própria do nosso 

paraensismo, somos levados a achar que o Círio deste ano foi 

mais bonito que o do ano anterior." (6º parágrafo) 
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 POSICIONAMENTO DO PRODUTOR EM RELAÇÃO A 

CERTOS ENUNCIADOS 

 

 Comenta-se que, nos três primeiros enunciados, o produtor 

posiciona-se assumindo o que diz e, no quarto, deixa transparecer 

dúvida. 

 

 ―A dificuldade surge quando, de fato, preciso acordar cedo, seja 

para viajar, seja para ir ao Círio‖ (1º parágrafo) 

 ―Felizmente os responsáveis pelo Círio já entenderam isso e se 

preocupam apenas com o bom andamento do evento.‖ (5º 

parágrafo) 

 ―Bem que o padre Antônio Maria diz que não tem como explicar 

quando, em São Paulo, lhe perguntam o que é o Círio.‖ (6º 

parágrafo) 

 ―Talvez por uma tendência natural, própria do nosso 

paraensismo...‖ (6º parágrafo). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A avaliação que se faz das atividades de leitura e produção 

textuais desenvolvidas tem sido bastante promissora. Os depoimentos 

favoráveis tanto dos professores como dos alunos e a solicitação para que 

voltemos à escola são o termômetro do efeito positivo alcançado, o que 

leva, a cada vez que finalizamos uma atividade, a nos impormos ainda 



 
64 

mais a tarefa de persistir na busca de meios que nos possibilitem 

contribuir mais e mais com a escola na tarefa de desenvolver a 

capacidade de leitura e produção do alunado de nossa realidade 

estudantil. 
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