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RESUMO: Apresenta-se mais um momento da trajetória do 

projeto de extensão “Língua Portuguesa e Inclusão Social”, 

cujo objetivo é promover a democratização do ensino da leitura 

e produção de textos em língua portuguesa a alunos do ensino 

médio de escolas públicas. O artigo propõe um procedimento 

de leitura aliada ao aprendizado da produção textual. Expõe 

sobre a metodologia aplicada para esse fim, com respaldo em 

preceitos interacionista da linguagem, assim considera que as 

realizações linguísticas são fruto de escolhas feitas para 

incursões interlocutivas. Como ilustração das ações 

empreendidas, o artigo lança mão de um dos textos trabalhados 

no projeto; relaciona os passos dados na condução da leitura 

visando ao aprendizado da produção de texto, com o propósito 

de apresentar possíveis encaminhamentos de se promover a 

leitura comprometida com a produção de texto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interacionismo. Leitura e Produção 

textual. Língua Portuguesa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2013, deu-se prosseguimento ao projeto de extensão 

"Língua Portuguesa e Inclusão Social", desenvolvido na 

Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, em 2012 (cf. 

BRITO et al., 2014), sob minha coordenação, que contou com a 

participação das alunas extensionistas
8
 do Curso de Letras da 

instituição. 

Lembra-se que o projeto foi pensado considerando o 

fato de estudantes do ensino médio em suas produções textuais 

escritas e orais, em especial, de escolas públicas, descumprirem 

preceitos discursivo-textuais, morfossintáticos, ortográficos, de 

pontuação, além de não seguirem orientações concernentes ao 

português culto, com o intuito de contribuir com a promover da 

democratização do ensino da língua portuguesa a alunos do 

ensino médio do ensino público. 

Depois, encaminhou-se para o ensino da leitura 

associada à produção de texto e, consequentemente, à produção 

de texto associada à leitura, concebendo-se a hipótese de que se 

aprende a produzir textos lendo textos e vice-versa, e que, para 

isso, necessário se faz trabalhar as realizações linguísticas como 

escolhas feitas pelo produtor para esse alcançar efeitos de 

sentido pretendidos em relação ao leitor em uma determinada 

                                                 
8
 Luiza Moreno Carvalho, Maria Suely dos Santos Souza e Elivânia 

Pereira. 
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situação de comunicação. Segue-se, assim, a orientação de que 

o aluno não deve aprender a produzir textos “em geral”, mas as 

particularidades da língua relacionadas a diferentes de situação 

de seu uso, como convencer, divertir, explicar; ao papel social 

do destinatário e do lugar onde será usado (PASQUIER; 

DOLZ, 1996, 2, pp. 31-41). 

Este artigo informa o local em que foram realizadas as 

atividades e o público-alvo; discorre sobre a metodologia 

seguida; sugere passos a serem dados no desenvolvimento da 

atividade de leitura, que envolve ao mesmo tempo orientações 

para a produção de texto, com base em uma crônica publicada 

no jornal O Liberal, Belém, Pará. 

Parte-se do princípio de é preciso que o professor leia 

textos individual e conjuntamente com os alunos, discuta 

ideias, teça considerações sobre referentes textuais, comente a 

respeito de aspectos linguísticos relativos a mecanismos 

enunciativos (voz e modalização) e de textualização (conexão e 

coesão), à linguagem figurada, a registros de linguagem, à 

grafia de palavras, à pontuação, e a outros expedientes que o 

texto propicie observar, para que os alunos possam ler de modo 

mais efetivo e, ao mesmo tempo, aprendam a produzir textos. 
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LOCAL DAS ATIVIDADES E PÚBLICO-ALVO 

 

No período de 2013 e 2014, o projeto percorreu oito 

escolas públicas de ensino médio de Belém: Dr. Freitas, 

Ulysses Guimarães, Pinto Marques, Vilhena Alves, Orlando 

Bitar, Mário Barbosa, Ruth Passarinho e Brigadeiro Fontenele, 

e as atividades de leitura e produção se direcionaram a alunos 

da segunda e da terceira séries, apenas. Seguem registros das 

atividades desenvolvidas nas escolas. 
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METODOLOGIA 

 

Ratifica-se a metodologia adotada em 2012, partindo-se 

do pensamento de que o produtor do texto escolhe uma forma 

linguística, em detrimento de outra, (mais)adequada aos efeitos 

de sentido que pretende surtir ao leitor; e de que, assim, para se 

aprender a produzir textos, é necessário, como primeiro passo, 

ler atentando para esses efeitos visando não apenas a 

depreender mais possivelmente a intenção interlocutiva do 

produtor como também a aplicar as estratégias discurivo-

textuais observadas, no momento em que precisar produzir 

textos. 

Na escola, percebe-se que, embora assuntos pertinentes 

ao estudo da linguística do texto e da análise do discurso sejam 

do conhecimento de professores de português, muito pouco se 

tem avançado em função de uma metodologia mais efetiva de 

se conduzir o ensino da leitura e produção de texto. Esses 

assuntos ficam como que à parte da prática e, assim sendo, dá 

até para se pensar que ensinar a produzir texto ainda se resume 

a ver aspectos linguísticos relacionados apenas ao nível da frase 

e que ensinar a ler textos consiste em elaborar questões de 

interpretação, somente, sobre passagens pontuais do texto ou 

desse como um todo, deixando, dessa forma, de contemplar 
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aspectos cognitivos, discursivos, textuais e pragmáticos que se 

relacionam propriamente com a produção do textual. 

Para embasar a metodologia proposta, buscou-se o 

aporte teórico que segue preceitos interacionistas da linguagem 

(BRONCKART, 2006; SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, 

PASQUIER; DOLZ, 1996). Desenvolver uma orientação 

metodológica que relaciona a produção de texto à leitura e essa 

àquela significa dizer que se promove uma prática de ensino da 

produção e leitura de texto, concebendo a leitura e a produção 

como atividades que visam, respectivamente, não unicamente 

ao conteúdo pelo conteúdo veiculado pelo texto, mas também, 

como já dito, à observação das escolhas das realizações 

linguísticas feitas pelo produtor para esse conseguir os efeitos 

de sentido que deseja alcançar na ação de linguagem que 

realiza em relação ao leitor no momento da interlocução e, 

assim, aprender a produzir texto ao mesmo tempo em que  lê. 

Por se acreditar, então, que o falante, para produzir 

textos coerentes, precisa primeiramente desenvolver as 

capacidades de ação, discursivas e linguísticas (DOLZ & 

SCHENEULY, 2004), por meio da leitura de textos escritos (cf. 

BRITO, 2012), as atividades tiveram sempre como ponto de 

partida leitura de textos escritos, dos quais eram pinçadas 

ocorrências que refletiam aquelas capacidades do produtor, 

dando realce a escolhas que mereciam ser ressaltadas pelo fato 
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de, em paralelo a essas, outras escolhas poderem ser feitas, 

aceitas ou não, do ponto de vista linguístico e/ou da norma 

padrão, em determinados contextos de comunicação escrita ou 

oral. 

Conforme visto, não se explora a leitura por meio de 

questões que ponham em foco o autor ou o texto, pois, se assim 

fosse, a prática de leitura revelaria conduções teórico-

metodológicas que fogem aos princípios interacionistas, 

manifestas na maneira comumente observada de se elaborarem 

perguntas relativas à leitura de um texto, como: Que o autor 

quer dizer com essa ou com aquela expressão, frase ou trecho? 

ou Que ideias o autor apresenta ou defende no texto? ou Que o 

texto expressa? ou De que o texto trata? 

As atividades de leitura que propõem ao aluno 

responder a questões formuladas como essas não têm surtido o 

efeito positivo desejável quanto ao desenvolvimento do aluno 

em relação à leitura e produção de texto. Pelo contrário, é 

possível até que sejam responsáveis por muitas vezes o levarem 

a ver a leitura e a produção de textos como atividades 

enfadonhas e cansativas, realizadas mais para fins de avaliação 

da forma escrita das respostas dadas, no caso das atividades de 

leitura, ou da forma escrita dos textos solicitados para serem 

produzidos. 
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PASSOS A SEREM DADOS 

 

Recomenda-se que o professor, antes de tudo, apresente 

aos alunos o produtor do texto, qual a sua função social no ato 

da produção. Em seguida, primeiro sozinho e depois com os 

alunos, ou mesmo os alunos sozinhos, realize(m) a leitura do 

texto para que esses façam um exercício de leitura observando 

questões de pronúncia e da linha melódica dos enunciados, 

seguindo a pontuação proposta pelo produtor, e, assim, de 

forma mais efetiva, apreendam o conteúdo veiculado pelo 

texto. 

A preocupação de fomentar ideias dos alunos deve ser 

incumbência da escola, o que, como se sabe, tem ficado muito a 

desejar. É imprescindível que se promovam práticas que 

possibilitem a ampliação das ideias dos alunos, considerando 

que sem as quais lhes é impossível dar encaminhamento aos 

temas que lhes são solicitados para discorrem. Esse 

provavelmente seja o direcionamento a seguir para se evitar dos 

alunos desempenhos insatisfatórios e consequentes frustrações, 

tendo em vista que, quando os alunos têm sobre o que escrever, 

seu texto flui naturalmente. Quanto a esse aspecto, Garcia 

(1973, p. 273) deixa claro que 

“Aprender a escrever é, em grande 

parte, se não principalmente, aprender a 

pensar, a aprender a encontrar ideias e a 
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concatená-las, pois, assim, como não é 

possível dar o que não se tem, não se 

pode transmitir o que a mente não criou 

ou não aprovisionou.” 

 

Outro passo a ser dado é conduzir os alunos a 

observarem referentes que não sejam de seu conhecimento, 

orientando-os a inferirem de que se trata com base no contexto 

verbal para, na medida do possível, por si, chegarem a deduzir 

o que sejam esses referentes, e, assim, o não conhecimento 

desses não lhes seja entrave para a compreensão do conteúdo 

do texto. 

Dando prosseguimento, o professor deverá aproveitar a 

deixa para trabalhar a hipertextualidade suscitada pelo texto, 

considerando os referentes desconhecidos dos alunos, com o 

intuito de lhes ampliar a visão de mundo. 

A partir de então, deverá fazer os alunos observarem: 

- os efeitos de sentido das escolhas de expedientes 

discursivo-enunciativos (voz e modalização) e textuais 

(conexão e coesão) feitas; 

- as realizações linguísticas que dizem respeito à grafia 

ou à pronúncia de uma determinada palavra de que se tenha 

conhecimento de que muitas vezes não seja corretamente 

grafada ou pronunciada segundo a ortoepia da língua 

portuguesa; 
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- os casos de pontuação que necessariamente precisam 

ser seguidos, mas que comumente não são observados pelos 

produtores de textos; 

- os usos linguísticos que estejam em processo de 

mudança no português atual; 

- as ocorrências de expressões figuradas e de torneios 

frasais. 

 

EXPOSIÇÃO DE UMA ATIVIDADE DE LEITURA COM 

BASE INTERACIONISTA 

 

O texto que servirá de instrumento de proposta 

metodológica do ensino da leitura, realizada em paralelo com 

estratégias de produção textual, trata-se da crônica "Coração 

Brisa", produzida por Raimundo Sodré, publicada em O 

Liberal, Magazine, p. 2, Belém, 22 de 2013, que se transcreve a 

seguir. 
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                                    Coração Brisa 

 

Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’. Mas foi bem cedinho mesmo, antes das 

seis. Pelo que os jovens nos mostram a cada dia, a alvorada não é, 

exatamente, um espetáculo natural da preferência deles. Pelo 

comum, o dia se realiza para a garotada, agora nas férias, após as 

10, 11 da manhã. Mas naquele dia, a ordem foi subvertida e até 

com muito fervor e ânimo. Palmilhamos os canais da Pedreira, 

contemplamos o prateado do sol nascendo bem no declive da 

Itororó com a Pedro Miranda, ziguezagueamos pelo traçado triplo 

da grande avenida e baixamos para as docas do Ver-o-Peso, ainda 

com um vento friozinho do amanhecer nos tocando a pele e a 

alma. 

 Cumprimos o rito, no Veropa. Fizemos o desjejum com 

um completo de salgado e suco no JR, uma tapioquinha com café 

na tia, corremos à pedra pra ver a chegada de uns peixões pra lá de 

Tebas, nos perdemos pelos corredores aromatizados das erveiras, 

descobrimos escondidinhos charmosos na Ocidental do Mercado, 

serpenteamos na escada de ferro dos talhos restaurados, nos 

equilibramos caminhando bem na beirinha do calçadão que limita 

a doca do Piry. 

Os barcos encostados, encalhados no seco da maré. 

 Adiante, no largo da Sé, nos solidarizamos com as 

mangueiras remanescentes e prestamos uma homenagem àquelas 

árvores maravilhosas que não resistiram ao último vendaval e nos 

deixaram apenas uma cratera entulhada de lembrança. 

Lamentamos, ainda, a ausência do cruzeiro, na parte central da 

fachada da igreja, também subtraído dali, pelo temporal. 

Descemos para o Forte e, depois de tantos anos com essa vontade, 

satisfizemos a curiosidade de chegarmos bem pertinho da grande 

parede. Mirei de palmo em cima os encaixes das pedras e a 

imensidão da muralha. Naquele momento, nos fizemos bem 

pequeninos, simétricos demais (nós que somos tão assimétricos), 

diante daquela construção de pedras quinadas e 

descompromissadas, na gênese, de coincidências angulares. É 

como a edificação das gentes, pensei: sem pré-determinações 
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fáceis, confortáveis. Há de se ter o gênio, a audácia, a oportuna 

oficina da natureza para que se forje a construção humana. Somos 

quase muro, quase parede. Quase fortaleza, quase ponte, quase 

correntes, quase mar, quase terra, quase canhões, quase portões, 

quase rochas sobrepostas, quase pólvora, quase silêncio, quase 

explosão. A ordem nos diz que se nos construímos robustos para 

conquistar, também nos construímos arrogantes, para sermos 

conquistados. 

A nossa volta para casa se deu pelo comércio. Resolvemos 

atravessar aquele mar de gente que se espalhava pela via dos 

Mercadores, para sentir de perto como acontece o fenômeno 

consumista do Natal. Não compramos nada. Não que não 

tenhamos nos entusiasmado com os pulsares pregoeiros. Eles são 

conquistadores. Dá até vontade de levar algo que a gente não 

precisa mesmo. Mas é que não rezamos na cartilha consumista. 

Resistimos, e reconhecemos que os espetáculos de convencimento 

do comércio são poderosíssimos. 

 Meu coração brisa saiu cedinho na véspera de Natal, para 

celebrar. Saiu acompanhado da minha filha, que é portadora e 

herdeira de mim. Quis que ela percebesse como eu me entrego pra 

esta cidade, como sou feliz com ela. E entendesse que, se vivo 

mais e melhor agora, ainda ela pode me ajudar na remissão dos 

meus pecados, na supressão da minha pavulagem. Sei que tenho 

débitos. Por eles peço perdão. Sei que com o meu charme e que 

engolindo uns grãozinhos de superamendoins, posso vencer outras 

batalhas mesmo sem os perdões que me faltam, mas, 

reverentemente, rogo por eles. Para o ano, meu coração vai sair de 

novo ‘a andar’ Belém. Oxalá, mais leve, mais brisa. Feliz ano 

novo. 
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QUEM É RAIMUNDO SODRÉ? 

 

Como o leitor precisa se apoiar no contexto enunciativo, 

é imprescindível que se identifique a função social do produtor 

do texto bem como o contexto de produção. Buscou-se, assim, 

no blog do autor do texto a descrição que o próprio cronista faz 

de si: 

 

“Raimundo Sodré. Operário da indústria de 

transformação, sedimentado e diagenizado no 

quinto semestre de Geologia, escritor de jornal e 

de livros, entusiasmado tocador de uns 

quadrados no violão, paraense do Acre, nascido 

no seringal São Miguel, no Xapuri, e abrigado, 

por ora, na emergente Barcarena.” 

 

Quanto ao contexto de produção, pode-se dizer que 

Raimundo Sodré escreve aos sábados no Jornal de maior 

tiragem do Estado do Pará, “O Liberal”, que suas crônicas são 

bastante apreciadas e isso se deve, acredita-se, à forma 

despojada e descontraída de conduzir a linguagem em seus 

textos, a exemplo do modo como se apresenta em seu blog. 
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IDENTIFICAÇÃO DO GÊNERO A QUE O TEXTO 

PERTENCE 

 

Ressalta-se a necessidade de dar a conhecer aos alunos 

características do gênero em que o texto se insere, que, no caso, 

se trata do gênero crônica, identificando-se, assim, a ação de 

linguagem que o produtor pretende realizar em função dos 

leitores. 

 Apresenta assuntos do dia a dia, temas do cotidiano, 

que, de acordo com o texto supracitado, se entende ser o 

passeio que fez com sua filha bem cedo, na véspera de 

Natal, por Belém com intenção de apreciar a cidade, 

conforme palavras suas: “Na véspera de Natal, saímos, 

eu e minha filha, bem cedinho, a ‘andar Belém’”. 

 

 Geralmente é um texto curto. 

 

 É um texto de planificação narrativa. 

 

LEITURA EM VOZ ALTA DO PROFESSOR E DESSE COM 

OS ALUNOS 

 

Deverão ser realizadas leituras do texto em voz alta, 

primeiramente somente pelo professor e, depois, por esse com 



 

70 

os alunos, e, ainda, outra mais, que poderá ser feita apenas 

pelos alunos. Todas deverão primar por articular precisamente 

as palavras, emitindo os enunciados com a entonação adequada, 

respeitando o ritmo de sua linha melódica para que, dessa 

forma, os propósitos do produtor do texto sejam 

(mais)efetivamente apreendidos. No decorrer das leituras, 

sendo necessário, deve haver interrupção para efeito de algum 

esclarecimento sobre a pronúncia de uma palavra ou a forma de 

encaminhar de outro modo a entonação da linha melódica do 

texto. 

 

CONHECIMENTO DE MUNDO/INFERÊNCIA 

 

Os lugares por onde passam em seu passeio o produtor e 

sua filha, caso não sejam do conhecimento do leitor, podem ser 

inferidos e, assim, o possível desconhecimento não 

inviabilizará a compreensão do texto. No entanto, podem ser 

tecidas considerações hipertextuais a seu respeito, e é bom que 

assim se faça, para que se amplie a visão de mundo dos leitores, 

no texto em pauta, sobre lugares de Belém. Nos enunciados, a 

seguir, os itens grifados dizem respeito a referentes que podem 

ser apontados para ratificação ou ampliação do conhecimento 

de mundo do leitor. 
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“Palmilhamos os canais da Pedreira, contemplamos o 

prateado do sol nascendo bem no declive da Itororó com 

a Pedro Miranda, ziguezagueamos pelo traçado triplo da 

grande avenida e baixamos para as docas do Ver-o-

Peso, ainda com um vento friozinho do amanhecer nos 

tocando a pele e a alma.” (1º parágrafo) 

 

“Fizemos o desjejum com um completo de salgado e 

suco no JR, uma tapioquinha com café na tia, corremos 

à pedra pra ver a chegada de uns peixões pra lá de 

Tebas, nos perdemos pelos corredores aromatizados das 

erveiras, descobrimos escondidinhos charmosos na 

Ocidental do Mercado, serpenteamos na escada de ferro 

dos talhos restaurados, nos equilibramos caminhando 

bem na beirinha do calçadão que limita a doca do Piry.” 

(2º parágrafo) 

 

EXPEDIENTES DISCURSIVOS 

 

As realizações linguísticas selecionadas para serem 

comentadas devem dizer respeito às que deixam bem clara a 

escolha feita de uma forma de expressão em detrimento de 

outra, estabelecendo confronto com outra(s) possível(eis) 

escolha(s) para que, pela oposição de uma por outra, se tentar 
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alcançar os efeitos de sentido que possivelmente o produtor 

tenha querido suscitar do leitor. 

 

EFEITOS DE SENTIDO DE MECANISMOS 

ENUNCIATIVOS 

 

Como mecanismos enunciativos, o produtor, além de 

sua voz como narrador, em primeira pessoa do discurso, 

introduziu, no texto, voz do autor, ou seja, do narrador 

enquanto alguém que não está produzindo o texto, e voz social, 

ou seja, de instâncias externas ao texto (BRONCKART, 2006, 

327); bem como se valeu de modalizadores para expor sua 

posição de certeza ou incerteza ou de probabilidade sobre 

aquilo que expressa. 

 

Voz do autor 

A voz do autor se apresenta no texto como forma de 

reflexões que deixa entrever sobre algo: 

 

“Naquele momento, nos fizemos bem pequeninos, 

simétricos demais (nós que somos tão assimétricos), 

diante daquela construção de pedras quinadas e 

descompromissadas, na gênese, de coincidências 

angulares.” (4º parágrafo) 
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“É como a edificação das gentes, pensei: sem pré-

determinações fáceis, confortáveis. Há de se ter o gênio, 

a audácia, a oportuna oficina da natureza para que se 

forje a construção humana. Somos quase muro, quase 

parede. Quase fortaleza, quase ponte, quase correntes, 

quase mar, quase terra, quase canhões, quase portões, 

quase rochas sobrepostas, quase pólvora, quase silêncio, 

quase explosão. A ordem nos diz que se nos 

construímos robustos para conquistar, também nos 

construímos arrogantes, para sermos conquistados.” (4º 

parágrafo) 

 

“Quis que ela percebesse como eu me entrego pra esta 

cidade, como sou feliz com ela. E entendesse que, se 

vivo mais e melhor agora, ainda ela pode me ajudar na 

remissão dos meus pecados, na supressão da minha 

pavulagem. Sei que tenho débitos. Por eles peço perdão. 

Sei que com o meu charme e que engolindo uns 

grãozinhos de superamendoins, posso vencer outras 

batalhas mesmo sem os perdões que me faltam, mas, 

reverentemente, rogo por eles.” (8º parágrafo) 
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Voz social 

O produtor se vale da intertextualidade, parodiando a 

voz social do texto “Creio em Deus Pai”, do catolicismo: 

“[Creio...] na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na 

vida eterna. Amém”. 

 

“E entendesse que, se vivo mais e melhor agora, ainda 

ela pode me ajudar na remissão dos meus pecados, na 

supressão da minha pavulagem.” (6º parágrafo) 

 

Modalizações 

 Como exemplo de modalizações que o texto apresenta, 

transcrevem-se os trechos abaixo em que em mais de um 

momento o produtor do texto deixa patente a avaliação que faz 

sobre o que expressa. Os itens grifados são os modalizadores 

das ideias que lhes vêm a seguir, avaliadas pelo produtor do 

texto. 

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’. Mas foi bem cedinho mesmo, 

antes das seis. Pelo que os jovens nos mostram a cada 

dia, a alvorada não é, exatamente, um espetáculo natural 

da preferência deles.” (1º parágrafo) 
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“É como a edificação das gentes, pensei: sem pré-

determinações fáceis, confortáveis. Há de se ter o gênio, 

a audácia, a oportuna oficina da natureza para que se 

forje a construção humana. Somos quase muro, quase 

parede. Quase fortaleza, quase ponte, quase correntes, 

quase mar, quase terra, quase canhões, quase portões, 

quase rochas sobrepostas, quase pólvora, quase silêncio, 

quase explosão.” (4º parágrafo) 

 

“Quis que ela percebesse como eu me entrego pra esta 

cidade, como sou feliz com ela. E entendesse que, se 

vivo mais e melhor agora, ainda ela pode me ajudar na 

remissão dos meus pecados, na supressão da minha 

pavulagem. Sei que tenho débitos. Por eles peço perdão. 

Sei que com o meu charme e que engolindo uns 

grãozinhos de superamendoins, posso vencer outras 

batalhas mesmo sem os perdões que me faltam, mas, 

reverentemente, rogo por eles. Para o ano, meu coração 

vai sair de novo ‘a andar’ Belém. Oxalá, mais leve, mais 

brisa. Feliz ano novo.” (8º parágrafo) 

 

 

EFEITO DE SENTIDO DE MECANISMOS TEXTUAIS 

 

Ausência da preposição por 
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Nos trechos grifados abaixo, o produtor optou pela 

ausência da preposição “por”. Com essa ausência talvez queira 

que o leitor entenda que saíram não simplesmente para passear 

por Belém, mas, sim, para sentirem, apreciarem Belém na 

véspera de Natal.  

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’.” (1º parágrafo)  

 

“Para o ano, meu coração vai sair de novo ‘a andar’ 

Belém.” (6º parágrafo)  

 

Ordem de palavras 

 Por uma questão de deferência de ordem social, em uma 

enumeração de pessoas em que a primeira esteja incluída, 

recomenda-se que essa figure em último lugar. No texto, 

observa-se que essa regra pragmática foi alterada para que, 

talvez, o leitor entenda que o pai era quem conduzia o passeio. 

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’” (1º parágrafo)  

 

Ações sequenciadas sem marcadores 
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 Observa-se que o produtor, ao sequenciar passagens de 

sua caminhada, não recorre a marcadores de situação no tempo 

e/ou no espaço, como demarcadores como depois, a seguir, em 

seguida, primeiro, segundo. Vale-se da escolha de verbos que 

expressam movimento, percepção, sentimento, para enumerar 

os lugares por onde o produtor e sua filha passam no percurso 

que fazem. 

 

“Palmilhamos os canais da Pedreira, contemplamos o 

prateado do sol nascendo bem no declive da Itororó com 

a Pedro Miranda, ziguezagueamos pelo traçado triplo da 

grande avenida e baixamos para as docas do Ver-o-

Peso, ainda com um vento friozinho do amanhecer nos 

tocando a pele e a alma.” (1º parágrafo) 

 

“Adiante, no largo da Sé, nos solidarizamos com as 

mangueiras remanescentes e prestamos uma 

homenagem àquelas árvores maravilhosas que não 

resistiram ao último vendaval e nos deixaram apenas 

uma cratera entulhada de lembrança. Lamentamos, 

ainda, a ausência do cruzeiro, na parte central da 

fachada da igreja, também subtraído dali, pelo temporal. 

Descemos para o Forte e, depois de tantos anos com 
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essa vontade, satisfizemos a curiosidade de chegarmos 

bem pertinho da grande parede.” (4º parágrafo) 

 

Aquele x Esse  

 Aproveita-se a oportunidade que o texto oferece para se 

ver o uso adequado do pronome “aquele” em função anafórica: 

“aquele” se refere ao sintagma nominal “a véspera de Natal”, 

esclarecendo que não poderia ter sido usado o pronome “esse” 

em seu lugar, tendo em vista que há enunciados intercalando o 

enunciado em que se encontra o referente “a véspera de Natal” 

e o pronome anafórico “aquele”. 

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’. Mas foi bem cedinho mesmo, 

antes das seis. Pelo que os jovens nos mostram a cada 

dia, a alvorada não é, exatamente, um espetáculo natural 

da preferência deles. Pelo comum, o dia se realiza para a 

garotada, agora nas férias, após as 10, 11 da manhã. 

Mas naquele dia, a ordem foi subvertida e até com 

muito fervor e ânimo.” (1º parágrafo) 

 

Esta X Essa 

Também é oportuno observar no texto o uso adequado 

da forma pronominal “esta”, dizendo que, em seu lugar, não 
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deveria ter sido usada a forma “essa”, pelo fato de que o 

pronome “esta” está em função exofórica, apontando para um 

referente que se encontra fora do texto, a cidade de Belém. Não 

se deve perder a oportunidade de dizer que é muito comum as 

pessoas usarem inadvertidamente, na função exofórica, a forma 

“este” (e variações) por esse (e variações). 

 

“Quis que ela percebesse como eu me entrego pra esta 

cidade, como sou feliz com ela.” (1º parágrafo) 

 

EFEITO DE SENTIDO DA LINGUAGEM INFORMAL 

 

É importante realçar o fato de que não é ao acaso que o 

autor escolheu termos da linguagem informal, conforme se 

encontram sinalizados. Teria o produtor a intenção de fazer seu 

texto chegar ao leitor revestido de um tom de informalidade tal 

como o passeio realizado com sua filha? Ou, então, de se 

aproximar mais do leitor? São possíveis conjecturas a serem 

feitas. 

 

“... corremos à pedra pra ver a chegada de uns peixões 

pra lá de Tebas,..” (2º parágrafo) 

 

“Cumprimos o rito no Veropa.” (2º parágrafo) 
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“Mas é que não rezamos na cartilha consumista.” (5º 

parágrafo) 

 

“Quis que ela percebesse como eu me entrego pra esta 

cidade, como sou feliz com ela.” (6º parágrafo) 

 

EFEITO DE SENTIDO DA REPETIÇÃO 

 

 Pode-se pensar que a repetição de termos nos dois 

segmentos abaixo foi proposital e indica, no primeiro caso, 

quão é importante enfatizar para o leitor que o passeio foi 

planejado para iniciar muito cedo; e no segundo, 

possivelmente, para deixar patente que  a natureza humana não 

é por inteiro má nem boa, e que, dessa forma, quem sabe se não 

é até passível de ser modificada. 

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a ‘andar Belém’. Mas foi bem cedinho mesmo, 

antes das seis.” (1º parágrafo) 

 

“Somos quase muro, quase parede. Quase fortaleza, 

quase ponte, quase correntes, quase mar, quase terra, 

quase canhões, quase portões, quase rochas sobrepostas, 
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quase pólvora, quase silêncio, quase explosão.” (4º 

parágrafo) 

 

 

EFEITO DE SENTIDO DA PRÓCLISE 

 

Em todas as passagens, observa-se que foi realizada a 

próclise em detrimento da ênclise, do pronome átono “nos”. 

Pode-se deduzir que o autor quer que o leitor perceba a 

preferência por essa colocação pronominal no português falado 

no Brasil como forma até de reafirmar a maneira própria, 

peculiar, da pronúncia semitônica, e não átona, dos pronomes 

oblíquos realizada no Brasil. 

 

“... corremos à pedra pra ver a chegada de uns peixões 

pra lá de Tebas, nos perdemos pelos corredores 

aromatizados das erveiras, descobrimos escondidinhos 

charmosos na Ocidental do Mercado, serpenteamos na 

escada de ferro dos talhos restaurados, nos equilibramos 

caminhando bem na beirinha do calçadão que limita a 

doca do Piry.” (2º parágrafo) 

  

“Adiante, no largo da Sé, nos solidarizamos com as 

mangueiras remanescentes e prestamos uma 
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homenagem àquelas árvores maravilhosas que não 

resistiram ao último vendaval e nos deixaram apenas 

uma cratera entulhada de lembrança.” (4º parágrafo)  

 

“Naquele momento, nos fizemos bem pequeninos, 

simétricos demais (nós que somos tão assimétricos), 

diante daquela construção de pedras quinadas e 

descompromissadas, na gênese, de coincidências 

angulares.” (4º parágrafo) 

 

“A ordem nos diz que se nos construímos robustos para 

conquistar, também nos construímos arrogantes, para 

sermos conquistados.” (4º parágrafo)  

 

EFEITO DE SENTIDO DAS ASPAS 

 

O leitor deverá ficar atento para o fato de que há algum 

motivo para que o autor, no primeiro segmento, ponha aspas 

em “andar Belém” e, no segundo, em “a andar”. Terá sido pelo 

fato de querer que o leitor entenda que, dessa vez, o pai saiu 

com a filha mais para percorrer lugares de Belém; mas que o 

pai e a filha, ao fazerem novamente esse passeio, o farão 

observando mais atentamente as belezas e peculiaridades de 



 

83 

Belém? O certo é que não se deu ao acaso assinalar ora uma ora 

outra expressão com aspas. 

 

“Na véspera de Natal, saímos, eu e minha filha, bem 

cedinho, a “andar Belém”. (1º parágrafo) 

“Para o ano, meu coração vai sair de novo ´a andar´ 

Belém.” (último parágrafo) 

 

EFEITO DE SENTIDO DO RESUMO DO TEXTO 

 

Ao final do texto, o autor faz um resumo do que fora 

relatado anteriormente, apresentando, assim, em linhas gerais 

novo relato de seu passeio, querendo, possivelmente, justificar, 

agora explicitamente, ao leitor a intenção do passeio realizado, 

movido pelo espírito da época natalina, propício a avaliações 

interiores. 

 

“Meu coração brisa saiu cedinho na véspera de Natal, 

para celebrar. Saiu acompanhado da minha filha, que é 

portadora e herdeira de mim. Quis que ela percebesse 

como eu me entrego pra esta cidade, como sou feliz 

com ela. E entendesse que, se vivo mais e melhor agora, 

ainda ela pode me ajudar na remissão dos meus 

pecados, na supressão da minha pavulagem. Sei que 
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tenho débitos. Por eles peço perdão. Sei que com o meu 

charme e que engolindo uns grãozinhos de 

superamendoins posso vencer outras batalhas mesmo 

sem os perdões que me faltam, mas, reverentemente, 

rogo por eles. Para o ano, meu coração vai sair de novo 

‘a andar’ Belém. Oxalá, mais leve, mais brisa. Feliz ano 

novo.”(6º parágrafo) 

 

EFEITO DE SENTIDO DA LINGUAGEM FIGURADA 

 

Evidenciam-se em vários momentos do texto 

ocorrências com linguagem figurada. Sabendo-se que esse tipo 

de expressão tem o poder de chamar atenção em razão do efeito 

inusitado que produz pelo estético e sensível que a envolve, é 

possível pensar que esse tenha sido o motivo de o produtor ter 

usado no texto, para alcançar a compreensão mais efetiva do 

conteúdo veiculado pelo leitor. 

 

“Somos quase muro, quase parede. Quase fortaleza, 

quase ponte, quase correntes, quase mar, quase terra, 

quase canhões, quase portões, quase rochas sobrepostas, 

quase pólvora, quase silêncio, quase explosão.” (4º 

parágrafo) 

 



 

85 

“Mirei de palmo em cima os encaixes das pedras e a 

imensidão da muralha.” (4º parágrafo) 

 

“Resolvemos atravessar aquele mar de gente que se 

espalhava pela via dos Mercadores...” (5º parágrafo) 

“Mas é que não rezamos na cartilha consumista.” (5º 

parágrafo) 

 

“Resistimos, e reconhecemos que os espetáculos de 

convencimento do comércio são poderosíssimos.”  (5º 

parágrafo.) 

 

“Não compramos nada. Não que não tenhamos nos 

entusiasmado com os pulsares pregoeiros” (5º 

parágrafo) 

 

“Meu coração brisa saiu cedinho na véspera de Natal, 

para celebrar.” (6º parágrafo) 

 

“Sei que com o meu charme e que engolindo  uns 

grãozinhos de superamendoins, posso vencer outras 

batalhas mesmo sem os perdões que me faltam, mas, 

reverentemente, rogo por eles.” (6º parágrafo) 
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EFEITO DE SENTIDO DE REFLEXÕES 

 

Há momentos no relato em que o produtor faz reflexões 

à parte da linha narrativa do texto. A intenção, talvez, foi 

propiciar ao leitor intuir com ele sobre considerações que lhe 

acorreram no momento da produção do texto (primeira 

ilustração, a seguir) ou que lhe vieram à tona ao longo do 

passeio (segunda e terceira ilustrações, a seguir). 

 

“Pelo que os jovens nos mostram a cada dia, a alvorada 

não é, exatamente, um espetáculo natural da preferência 

deles. Pelo comum, o dia se realiza para a garotada, 

agora nas férias, após as 10, 11 da manhã.” (1º 

parágrafo) 

 

“Naquele momento, nos fizemos bem pequeninos, 

simétricos demais (nós que somos tão assimétricos), 

diante daquela construção de pedras quinadas e 

descompromissadas, na gênese, de coincidências 

angulares. É como a edificação das gentes, pensei: sem 

pré-determinações fáceis, confortáveis. Há de se ter o 

gênio, a audácia, a oportuna oficina da natureza para 

que se forje a construção humana. Somos quase muro, 

quase parede. Quase fortaleza, quase ponte, quase 
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correntes, quase mar, quase terra, quase canhões, quase 

portões, quase rochas sobrepostas, quase pólvora, quase 

silêncio, quase explosão. A ordem nos diz que se nos 

construímos robustos para conquistar, também nos 

construímos arrogantes, para sermos conquistados.” (4º 

parágrafo) 

 

“Não que não tenhamos nos entusiasmado com os 

pulsares pregoeiros. Eles são conquistadores. Dá até 

vontade de levar algo que a gente não precisa mesmo. 

Mas é que não rezamos na cartilha consumista. 

Resistimos, e reconhecemos que os espetáculos de 

convencimento do comércio são poderosíssimos.” (5º 

parágrafo) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avalia-se que o projeto semeou nas escolas ideias que 

poderão frutificar no futuro. Tanto professores como alunos 

responderam positivamente à proposição das atividades 

desenvolvidas. A cada vez que se ia às escolas, percebia-se que 

essas prendiam a atenção dos alunos e, ao final, esses 

juntamente com os professores demonstravam o desejo de 

novas incursões. Ao se defender uma metodologia de ensino da 
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leitura agregando essa à produção de texto e vice-versa, 

partindo-se do princípio de que, para se ler e produzir texto, é 

preciso que se conheçam estratégias interlocutivas envolvidas, 

respectivamente, entre o produtor e o leitor, e entre o leitor e o 

produtor, procurou-se ir ao encontro da necessidade percebida 

de se alinharem caminhos que promovam (maior)desenvoltura 

de leitura e produção de texto, como forma de, assim, contribuir 

para o desenvolvimento discursivo-textual dos alunos. 
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