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Que o tempo cristalizou. 

 

Desvendar o segredo do cofre, 

Há muito tempo fechado, 

Ler as tramas do destino, 

Traduzir os enigmas deixados.  
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RESUMO 
 

O tema desta dissertação é a intertextualidade em redações de vestibular. Temos como objetivo 
analisar o modo de constituição do fenômeno intertextual em redações com boas notas no 
vestibular, focalizando o intertexto em sua relação com o projeto argumentativo de tais 
produções escritas. Esta pesquisa justifica-se porque a prova de redação vestibular desempenha 
papel de impacto no ensino e na aprendizagem que antecedem esses exames. Para cumprir 
nosso fito investigativo, somos orientados pelas seguintes perguntas de pesquisa: (1) O que 
redações de vestibular revelam acerca da intertextualidade stricto sensu com os textos 
fornecidos nas provas de redação? (2) Quais tipos dessa intertextualidade são mobilizados 
nessas redações e o que revelam sobre a argumentatividade? A pesquisa encontra-se ancorada 
em estudos do texto e da intertextualidade como realizados no campo da Linguística Textual, 
em sua abordagem sociocognitiva e interacional. O corpus da pesquisa é composto por sessenta 
redações produzidas por candidatos ao Vestibular da Universidade Estadual de Campinas (VU) 
edições 2019 e 2020.  A opção pelo estudo do contexto do VU deu-se em virtude de a instituição 
atualmente aplicar, em seu vestibular, provas de redação cujas propostas de escrita incentivam 
relações intertextuais em seus comandos e solicitem a escrita de gêneros discursivos diversos.  
A análise das produções escritas deu-se em duas etapas: descrição e classificação dos elementos 
intertextuais stricto sensu que compõem as redações; análise da relação desses elementos com 
a argumentatividade. Os resultados indicam que a função argumentativa da intertextualidade é 
mobilizada tendo em vista diferentes camadas de interlocução: a primeira determinada pela 
situação de prova, em que o candidato antevê o avaliador de sua redação; e a segunda 
determinada pela interlocução orientada pela tarefa de escrita da proposta da prova.  Além disso, 
os resultados indicam que o domínio das estratégias intertextuais – com os textos fornecidos na 
proposta de redação e com textos extra prova – é condição sine qua non para que o candidato 
ao VU seja exitoso em sua redação porque tais relações mantêm estrita ligação com pelo menos 
três dos quatro critérios avaliados pela banca do exame, a saber Proposta Temática; Gênero e 
Leitura. 
 

Palavras-chave: Intertextualidade. Argumentatividade. Redação. Vestibular. 
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ABSTRACT 

The theme of this dissertation is the intertextuality within university entry exams, 
“Vestibulares” as named in Portuguese. We have as our main goal to analyse the constitutional 
method of this intertextual phenomenon in essays with good grades on Vestibulares, focusing 
the intertext in its relation with the argumentative project of such written productions. This 
research is justified because the essay for vestibulares play an impactful role on the learning 
methods taught beforehand. In order to fulfil our investigative sense, we were oriented by the 
following research questions: (1) What do Vestibular essays reveal about intertextuality stricto 
sensu with the texts provided within the essays? (2) What types of this intertextuality are 
mobilized in these essays and what do they reveal about argumentative aspects? In our 
trajectory during this study, we were anchored by the field of Textual Linguistics, and its social-
interactive base - especially by the research related to the principle of intertextuality. For the 
composition of the corpus of research, we have selected sixty essays written by Vestibular 
candidates to Universidade Estadual de Campinas (VU), in 2019 and 2020 editions. The option 
by the study of this context happened due to the fact that the institution annually applies in its 
exams, essays in which its proposals make incentive of intertextual relations in its commands 
and ask the production of a variety of discursive genres. The analysis of such written 
productions happened in two steps: description and classification of the intertextual stricto 
sensu elements in which the essays are based upon; analysis of the relation between these 
elements with argumentative acts. Results imply that the argumentative function of 
intertextuality is mobilized having different interlocution layers in sight: the first one being 
determined by the situation of the test itself, in which the candidate anticipates the evaluator of 
its essay; the second one determined by the interlocution oriented by the written task on the 
exam proposal. Besides that, results imply that the control over intertextual strategies - in the 
support texts provided on the essay proposal and extra ones - is a sine qua non for the VU 
candidate to be successful on the test, because such relations keep a strict connection with at 
least three of the four criteria evaluated by the exam staff, knowing the Theme Proposal; Genre 
and Reading.  
 

Key-words: Intertextuality.   Argumentation.  Essay.   University entry writing exams. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta dissertação, contextualizada na linha de pesquisa Linguagem em Novos 

Contextos e na área de concentração de Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-Graduação 

em Letras da Universidade Federal de São Paulo, temos como objetivo investigar a relação 

construída entre os diferentes tipos de intertextualidade e a argumentatividade em redações 

produzidas por candidatos ao vestibular da Universidade Estadual de Campinas, edições 2019 

e 2020. 

 A pesquisa justifica-se pelas seguintes razões principais: 

 1) no cenário científico de nosso país, os estudos sobre os tipos de intertextualidade em 

sua relação com a argumentatividade ainda são escassos e, por isso, esse fenômeno carece de 

compreensão. Entendemos, assim, que nossa pesquisa pode contribuir sobremaneira para o 

campo;  

 2) no Brasil, as provas de redação aplicadas em contexto de seleção para o ensino 

superior, desde o século XIX e até os dias atuais, possuem papel significativo na vida escolar 

dos estudantes. Isso porque tais instrumentos avaliativos não apenas regulam o acesso à vida 

universitária, mas também desempenham papel de impacto no ensino e na aprendizagem que 

os antecede. Desse modo, esperamos que nossa investigação possa também auxiliar alguns dos 

agentes envolvidos nesse processo: professores a ampliarem seu contato com a pesquisa 

científica sobre a linguagem, com o fito de criar pontes entre seu conhecimento teórico e sua 

prática pedagógica; e instituições elaboradoras e avaliadoras de provas a compreender melhor 

a aplicação, a recepção e a compreensão de suas propostas de redação; 

 3) no contexto brasileiro, a maior parte dos exames vestibulares solicita de seus 

candidatos a produção de textos dissertativos. Nesse sentido, acreditamos que nossa pesquisa - 

ao se propor a estudar um contexto de prova em que os candidatos são chamados a escrever 

variados gêneros discursivos – é um convite à reflexão sobre como se tem estabelecido o 

diálogo entre os avanços teóricos das ciências da linguagem, produzidos pelas universidades, e 

o perfil de aluno desejado por essas mesmas instituições; 

 4)  nos corredores das escolas de nosso país, muito se especula sobre os “segredos” das 

melhores redações dos vestibulares, todavia, pouco é pública e oficialmente divulgado a esse 

respeito. Desse modo, compreendemos que esta pesquisa, cujo objeto de estudo são redações 

de destaque nas edições 2019 e 2020 do Vestibular Unicamp, é uma tentativa de legitimar ações 

que visam à transparência dos vestibulares, bem como de desconstruir mitos sobre o universo 
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da avaliação textual. Reforçamos, dessa forma, nosso compromisso com a construção de 

ponte(s) entre a teoria e a prática da linguagem, em que uma via acessa a outra e vice-versa.  

  Para a composição do corpus da pesquisa, selecionamos 60 redações, produzidas por 

candidatos ao vestibular: 15 textos do gênero abaixo-assinado, referentes à Proposta 1 do VU 

2019; 15 textos do gênero postagem, referentes à Proposta 2 do VU 2019; 15 textos do gênero 

podcast, referentes à Proposta 1 do VU 2020; e 15 textos do gênero crônica, referentes à 

Proposta 2 do VU 2020. Todas essas redações encontram-se publicadas em duas obras distintas, 

“Vestibular Unicamp: redações 2019” e “Vestibular Unicamp: redações 2020”: anualmente, a 

Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas, instituição 

responsável pela elaboração, execução e avaliação do VU, publica tais coletâneas – com o 

intuito principal de valorizar os esforços das escolas em ensinar a escrita de gêneros discursivos 

diferentes –, em que são reunidos os melhores textos de cada edição do vestibular.  

 A seleção desse corpus teve por critério a escolha de redações bem avaliadas pela banca 

avaliadora do Vestibular da Universidade Estadual de Campinas, nas quais houvesse uso 

variado de estratégias de intertextualidade restrita. A opção pelo estudo do contexto do 

vestibular da Unicamp deu-se em virtude de a instituição atualmente aplicar, em seu vestibular, 

provas de redação cujas propostas de escrita incentivam relações intertextuais em seus 

comandos e solicitem a escrita de gêneros discursivos diversos, fato ainda pouco comum em 

processos seletivos brasileiros.    

 Teoricamente, a pesquisa está fundamentada em estudos do texto como realizados pela 

Linguística Textual em sua abordagem sociocognitiva e interacional. Pressupostamente, 

assumimos nesta dissertação que o texto é uma construção que envolve conhecimentos da 

língua, de textos e de mundo; que todo texto se constitui na relação com outro(s) texto(s) e isso 

pode acontecer de diferentes modos e atender a variadas funções; e que as relações intertextuais 

atendem a um projeto de dizer e, como tal, assumem importante função argumentativa.     

 Do ponto de vista de sua organização, esta dissertação é composta por três capítulos, 

além da Introdução, Considerações Finais e Referências: 

 No capítulo 1, contextualizamos a proposta de investigação e apresentamos o corpus da 

pesquisa; 

 No capítulo 2, apresentamos a base teórica da pesquisa, construída em torno das noções 

de texto, intertextualidade e argumentatividade, como desenvolvidas no âmbito da 

Linguística Textual; 

 No capítulo 3, procedemos à análise do corpus da pesquisa, considerando o objetivo da 

pesquisa que é o de analisar modos pelos quais a intertextualidade stricto sensu se 
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constitui e como esses modos se relacionam com a argumentatividade, em produções 

textuais no contexto específico do vestibular.  
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CAPÍTULO 1 

CORPUS DA PESQUISA: CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO 

 

Considerando o objetivo desta investigação, que é realizar um estudo sobre o fenômeno 

da intertextualidade em redações de vestibular, com foco na função argumentativa do intertexto, 

este capítulo apresenta, contextualiza e descreve o corpus da pesquisa. Antes, porém, situa 

historicamente a prova de redação dos vestibulares quanto ao ensino e à aprendizagem que os 

antecede no contexto educacional brasileiro.  

 

1.1 A influência da prova de redação em contexto vestibular 

 

Anualmente, milhares de brasileiras e de brasileiros - sobretudo a parcela jovem da 

população - sonham com o ingresso no Ensino Superior, uma vez que, em nosso país, existe a 

crença de que o acesso a esse nível de ensino garanta, necessariamente, melhores projeções de 

vida profissional e financeira. Todavia, sabemos que o caminho a se percorrer entre os portões 

das escolas de Ensino Médio (EM) e os das faculdades e universidades pode se revelar estreito 

e sinuoso, na medida em que os exames vestibulares regulam o acesso dos indivíduos aos cursos 

de graduação.  

Acreditamos que, no cenário nacional, os vestibulares são exames de alta relevância 

(high stakes), assim como define Scaramucci (2005), porque decisões importantes são tomadas 

com base em seus resultados. Contudo, tais exames, mais do que provas de acesso ao Ensino 

Superior (ES, doravante), vêm revelando-se como instrumentos norteadores do ensino que os 

antecede, ao longo do tempo: no século XIX - por meio dos Exames Preparatórios, que 

precederam o sistema de ingresso vestibular -, e nos séculos XX e XXI. E as provas de redação1 

desses processos seletivos, por sua vez, não fugiram à regra.  

A seguir, apresentaremos um breve escrutínio desse percurso histórico, mais 

especificamente no que concerne à influência de tais provas de redação no ensino-aprendizagem 

da escrita. Com isso, buscamos mostrar que ainda é necessária a ruptura de práticas pedagógicas 

cristalizadas do ensino tradicional, para que o desenvolvimento da competência escrita dos 

 
1Neste trabalho, empregaremos o termo “redação” em referência aos textos produzidos pelos candidatos em 
situação de exame vestibular. Trata-se, pois, de uma terminologia amplamente usada pelas bancas elaboradoras, 
aplicadoras e avaliadoras dessas provas. Faremos, todavia, considerações, ao longo deste capítulo, sobre as 
concepções de ensino-aprendizagem que ancoram o emprego dos termos “composição”, “redação escolar”, 
“redação de vestibular” e “produção textual”.  
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alunos seja permeado por um ensino voltado ao contexto de produção e de recepção dos textos, 

dentro, portanto, de uma perspectiva interacional da linguagem.  

Razzini (2010) explica que, no século XIX, antes mesmo da criação oficial do 

vestibular, as escolas secundárias (correspondentes, atualmente, ao segundo ciclo do Ensino 

Fundamental e ao EM) do país já tinham função propedêutica, ou seja, já visavam a preparar 

alunos, nesse caso da elite, para os chamados exames preparatórios, como eram conhecidas as 

provas de acesso aos cursos superiores da época2. A esse respeito, a pesquisadora esclarece que: 

 

Além da legislação e dos programas do ensino secundário, os “Exames Preparatórios”, 
como eram chamados os exames de acesso aos cursos superiores, exerceram forte 
influência sobre a trajetória das disciplinas escolares neste nível de ensino [...]. Com 
isso, as escolas secundárias acabavam cumprindo a função de cursos especializados 
no treinamento de candidatos aos Exames Preparatórios [...]. Inaugurado em 25 de 
março de 1838, o Colégio Pedro II deveria servir de modelo ao ensino secundário [...]. 
Na prática, no entanto, verifica-se a longa subordinação do curso secundário aos 
Exames Preparatórios, cujos currículos acabavam cedendo aos padrões impostos por 
esses exames, concentrando nos primeiros anos do curso as disciplinas exigidas nos 
Preparatórios, inclusive no colégio modelo (RAZZINI, 2010, p. 45-47).  

 

O Decreto nº 4.430, de 30 de outubro de 1869, inseriu a exigência do exame de 

português para a entrada em todos os cursos superiores, medida que passaria a vigorar a partir 

de 1871; e, no ano de 1886, o Decreto nº 9.647, de 02 de outubro, estabeleceu a importância do 

exame de português sobre os demais. Tais leis, conforme o estudo de Razzini mostra, fizeram-

se sentir, à época, no Colégio Pedro II, que, em decorrência desses decretos, aumentou a carga 

horária da disciplina Português, “cujas aulas passaram a incluir também novos conteúdos, antes 

presentes nas aulas de Retórica e Poética, como redação e composição” (RAZZINI, 2010, p. 

11, grifo nosso). 

Vale a pena explanar que, nesse período, conforme nos demonstra Bunzen (2006), 

subjazendo ao termo “composição” - usado como referência aos textos escritos pelos alunos - 

havia uma concepção de ensino da escrita estritamente atrelado às disciplinas Retórica e 

Poética, ou melhor, à “imitação” dos clássicos: os estudantes deveriam ser expostos a bons 

textos (notadamente a escrituras literárias portuguesas e brasileiras, em prosa e verso) e à norma 

culta. Para isso, os professores incentivavam exercícios de leitura, recitação, análise sintática e 

composição. Este último exercício, por sua vez, consistia na tarefa de escrever, ou seja, imitar, 

 
2Segundo a estudiosa, como ainda não havia universidades formadas, visto que a primeira universidade brasileira 
fora criada em 1920, eram de três tipos os cursos superiores, para os quais se realizavam exames de ingresso: os 
militares (da marinha e do exército), os seminários episcopais (os quais eram exigência para o ingresso na carreira 
eclesiástica) e, finalmente, os cursos de carreiras liberais, tais como Direito e Medicina. 
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“a partir de figuras ou títulos dados, tendo como base textos-modelo apresentados pelo 

professor” (BUNZEN, 2006, p. 142). A esse respeito Fiorin (1999, p. 154) esclarece: 

 

Lê-se para fazer composições dos textos lidos. Identificam-se as características do 
texto, a partir dos elementos de produção dados pela retórica clássica (inventio: 
escolha do tema, e de seus componentes; dispositio: ordem de apresentação das ideias; 
elocutio: expressão linguística propriamente dita). De certa forma, o ensino pela 
imitação dá ao estudante um conjunto de lugares-comuns (tópoi), para escrever sobre 
os diversos temas. [...] A originalidade não está na expressão da subjetividade, mas na 
maneira de organizar diferentemente os lugares-comuns. 

 

Paralelamente a essa concepção de ensino da escrita, infere-se a avaliação dos alunos 

centrada, sobretudo, no olhar e na correção do bom escrever da língua culta e da boa imitação 

dos clássicos literários: a ênfase recorria muito mais no produto final entregue pelo aluno, sendo 

o texto entendido como tradução do pensamento lógico: quem pensa bem, escreve bem 

(BUNZEN, 2006). Trata-se, pois, de uma concepção beletrista da linguagem, que delegava à 

composição lugar de pouco destaque na vida escolar, conforme Bunzen elucida. À época, 

portanto, tendo em vista tais objetivos de ensino, conforme Antunes (2006, p. 165) explica,  

 

[...] o erro ganhou no universo escolar um lugar de relevo. Dessa forma, avaliar 
passou a ser tarefa identificada como tarefa de ‘correção’. [...] De fato, o ato de corrigir 
implica, naturalmente, o erro. Ninguém corrige o que está certo. Ou seja, professor e 
aluno já assumiram, mesmo que tacitamente, o contrato de se fixarem no erro, naquilo 
que precisa ser corrigido. [...] É assim que, na correção dos textos, cada um só tem 
olhos para os erros, para aquilo que constitui alguma violação. 

 

Somente no início do século XX foram fixadas, pela primeira vez, diretrizes para o 

concurso de ingresso no ES, por meio da promulgação do Decreto n° 8.659, de 05 de abril de 

1911, que oficializou o concurso vestibular, como observam Lima e Silva (2000). Ainda assim, 

com relação à prova de redação, observam-se as mesmas dinâmicas e práticas pedagógicas dos 

anos anteriores.  

Todavia, as estudiosas apontam que, após meados dos anos 1960 e início da década de 

1970, com a expansão do acesso popular ao ensino, o concurso vestibular ganhou contornos de 

problema de massa. Isso porque, como assinalam, houve o significativo aumento do número de 

candidatos aos exames, em relação desproporcional às vagas criadas dentro das universidades 

e faculdades, o que levou, por exemplo, à adoção, por parte das instituições preparadoras dos 

exames vestibulares, de provas em formato múltipla escolha. 

 

De 1960 a 1974, o ensino superior cresceu muito mais rapidamente do que qualquer 
outro dos segmentos de ensino, principalmente no que se refere ao ensino privado 
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caracterizado, sobretudo, por pequenos estabelecimentos isolados (Brasil/Souza, 
1975). A seleção de candidatos aos cursos universitários ganhou contornos de um 
problema de massa, causando profundas transformações nos métodos tradicionais de 
seleção, introduzindo os testes objetivos (LIMA; SILVA, 2000, p. 2).  

 

Nesse período histórico brasileiro, de tal modo eram significativos a popularização do 

ensino e o seu caráter propedêutico, que foi promulgado o Decreto n° 79.2983, de 24 de 

fevereiro de 1977, cuja alínea d tornou obrigatória a inserção da prova de redação nesses 

exames.  

À guisa de elucidação, Bunzen (2006) também elucida que, em meados da década 1970, 

algumas mudanças começaram a ocorrer com o advento das concepções de ensino ancoradas 

na produção da “redação escolar”. O estudioso, sobre isso, revela que, nas escolas, professores 

passaram a valorizar a criatividade na escrita de seus alunos, todavia o ensino de escrita ainda 

se tratava de “um mero exercício escolar, cujos objetivos principais seriam observar e apontar, 

através de uma correção quase estritamente gramatical, os ‘erros’ cometidos pelos alunos” 

(BUNZEN, 2006, p. 147).  

Desse modo, os textos de leitura agora eram utilizados, em aula, como “estímulos” para 

os estudantes escreverem sobre diversos temas que os circundavam. Bunzen ainda mostra que 

essa prática de ensino, em que o aluno devolvia a palavra que lhe fora dita pelas escolas, 

denominada “pedagogia da exploração temática”, era fortemente influenciada pelas propostas 

de redação dos vestibulares. Segundo o autor: 

 

Essa prática de ensino, constantemente legitimada pelas propostas de escrita da 
maioria dos concursos vestibulares e de algumas avaliações de rede, configura a 
pedagogia da exploração temática. São propostas de produção de texto que solicitam 
aos alunos que escrevam uma redação sobre determinado tema, sem definir objetivo 
específico, sem preocupação sociointerativa explícita (BUNZEN, 2006, p. 148). 
 

De modo análogo a essa concepção de ensino de escrita, temos a de avaliação escolar, 

tal qual aclara Bunzen, como a verificação de aspectos normativos do texto, sendo que o olhar 

do professor ainda recai, quase exclusivamente, para o produto final entregue pelo aluno. 

Antunes (2003, p. 158) revela que: 

 
3O artigo 1º determina que “o concurso vestibular das instituições federais e particulares que compõem o sistema 
federal de ensino superior reger-se-á, a partir de 1º de janeiro de 1978, pelo Decreto número 68.908, de 13 de julho 
de 1971, com as seguintes alterações: a) introdução, a critério da instituição, de provas de habilidades específicas 
para Cursos que, por sua natureza, as justifiquem; b) possibilidade de realização do concurso vestibular em mais 
de uma etapa; c) utilização de mecanismos de aferição que assegurem a participação, na etapa final do processo 
classificatório, apenas dos candidatos que comprovem um mínimo de conhecimento a nível de 2º grau e de aptidão 
para prosseguimento de estudos em curso superior; d) inclusão obrigatória de prova ou questão de redação em 
língua portuguesa; e) fixação, pelo Ministério da Educação e Cultura, de data para início da realização do 
concurso vestibular nas instituições federais, e de período em que será realizado o das particulares”. (grifo nosso) 
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Restringindo-se às atividades de produção de textos, a avaliação atual das produções 
dos alunos não tem se afastado muito das práticas tradicionais de destacar (quase 
sempre em vermelho) os erros (que erros se destacam?) cometidos com acréscimo da 
alternativa correta ao lado. O aluno, sem ser levado a pensar a inadequação de sua 
escolha ou o porquê da substituição apontada, recebe passivamente esta interferência 
do professor e parte para a próxima experiência, sem ter ampliado sua própria 
capacidade de avaliar o que lê, o que diz ou o que escreve. 
 

Ou, ainda, como concebe Luckesi (2008, p. 32): 
  

A prática da avaliação escolar, dentro do modelo liberal conservador, terá de, 
obrigatoriamente, ser autoritária, pois esse caráter pertence à essência dessa 
perspectiva de sociedade, que exige o controle e enquadramento dos indivíduos nos 
parâmetros previamente estabelecidos de equilíbrio social, seja pela utilização de 
coações explícitas seja pelos meios sub-reptícios das diversas modalidades de 
propaganda ideológica. A avaliação educacional será, assim, um instrumento 
disciplinador não só das condutas cognitivas como também das sociais, no contexto 
da escola.  

 

A reflexão de Soares (1978), com relação à obrigatoriedade da prova de redação no 

vestibular, aponta a iniciativa como política pública educacional implantada com o objetivo de 

influenciar o ensino que antecedia o vestibular. Tal medida, de acordo com a professora, foi 

implementada como reação às discussões que vinham sendo feitas sobre a baixa proficiência 

de estudantes quanto ao domínio do português-padrão em modalidade escrita.  

Além disso, segundo a pesquisadora, essa política pública, ao partir do pressuposto de 

que o ensino brasileiro tinha caráter essencialmente propedêutico, visava à inclusão sistemática 

do ensino de redação escolar nas escolas do país, de modo a diminuir os impactos gerados pela 

adoção, nos exames vestibulares, de provas de múltipla escolha e de maneira a melhorar o 

desempenho linguístico escrito dos estudantes do ensino básico. Assim, de acordo com Soares 

(1978, p. 53-54): 

 
Sejam quais forem, porém, os argumentos utilizados, a verdade é que o uso exclusivo 
de provas múltipla-escolha e a ausência da redação nos exames vestibulares foram 
apontados como causas principais do fracasso dos jovens no uso do português escrito. 
A inclusão da prova de redação no vestibular surgiu, pois, como a medida mais 
imediata de correção do problema. [...] Não se pode negar que a inclusão da prova de 
redação terá como efeito - e já se vem mesmo observando o fato - a inclusão do ensino 
sistemático de redação nas escolas. Não se pode, porém, afirmar que tal efeito 
conduzirá forçosamente a um melhor desempenho linguístico, a ser demonstrado em 
prova de redação, ou a uma melhor ou mais adequada seleção de candidatos ao ensino 
superior. 

   

 

Outros estudos acadêmicos, a partir da década de 1980, também tecem reflexões a 

respeito do ensino propedêutico de redação escolar. O trabalho de Pereira (1989) explica que 

os vestibulares criados em 1911 já tinham, em seu conteúdo programático, as provas de redação 
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e afirma que a criação do Decreto n° 79.298 procurava, na verdade, corrigir falhas 

sistematicamente apontadas de que o uso de questões de múltipla escolha era o responsável por 

piorar consideravelmente a capacidade de expressão escrita dos jovens.  

Desse modo, desde a promulgação desse decreto, conforme Pereira revela, muitas foram 

as discussões acerca das vantagens e das desvantagens da introdução obrigatória da prova de 

redação nos exames vestibulares. Mas, segundo a pesquisadora, ainda que não houvesse 

consenso com relação às vantagens, essa obrigatoriedade se fez sentir, ao menos, na prática dos 

professores, já que os forçaria a dar mais aulas de produção da redação escolar; e na prática dos 

alunos, que seriam estimulados a escrever:  

 

Muito se tem discutido a respeito das vantagens e desvantagens da reintrodução da 
redação nos vestibulares. Contudo, mesmo que não haja consenso na extensão de seus 
benefícios, a redação tem provocado a discussão do ensino elementar, muitas vezes 
voltado apenas para a preparação de alunos para o ingresso no curso superior 
(PEREIRA, 1989, p. 5).  

 

Na década seguinte, estudos como o de Rocco (1995) discutem a problemática da 

redação em contexto de ensino, bem como o seu papel e a sua importância nos concursos 

vestibulares. Nessa seara, a pesquisadora também analisa a questão do ensino propedêutico no 

Brasil. Para ela, se, por um lado, reduz-se a dimensão seletiva do vestibular ao atribuir-lhe a 

obrigação de promover melhorias aos graus anteriores de instrução, por outro, ao se considerar 

a realidade escolar brasileira, torna-se impossível negar e desconhecer o alto nível de influência 

- inclusive positiva - que esse concurso exerce sobre o ensino: 

 

[...] aqueles que não aceitam o fato de que o vestibular determina boa parte da direção, 
funcionamento e eficiência dos cursos de 2º grau são os mesmos a não concordar que 
a produção escrita de candidatos à universidade possa ter melhorado face à presença 
e exigência de produção de texto escrito como uma das principais provas seletivas 
(ROCCO, 1995, p. 29).  
 

É essencial lembrar, todavia, que, no final do século XX, havia seminais discussões a 

respeito de outra ancoragem das concepções de ensino da escrita. Bunzen (2006), novamente, 

a esse respeito, explicita que, à época, os professores se viam frente a uma nova concepção de 

ensino da escrita, norteada pelo incentivo à “produção textual” dos alunos: esses estudantes não 

escreveriam “redações escolares”, mas “textos diversos que se aproximassem dos usos extra-

escolares, com função específica e situada dentro de uma prática social” (BUNZEN, 2006, p. 

149). Houve, dessa forma, uma ampliação da concepção de linguagem, bem como das práticas 

comunicativas trabalhadas nas aulas, lugares, agora, de interação verbal - em que o ensino da 
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língua portuguesa se aproxime dos propósitos cívicos de formar cidadãos mais críticos e 

atuantes, política e socialmente (ANTUNES, 2003).   

Assim sendo, uma concepção sociointeracional de linguagem pressupõe também uma 

visão de avaliação que acompanhe essa seara de avanços nas ciências da linguagem. A esse 

respeito, Luckesi (2008, p. 42-43) defende a avaliação educacional humanizadora, em que:  

 

Para que a avaliação educacional escolar assuma o seu verdadeiro papel de instrumento 
dialético de diagnóstico para o crescimento, terá de se situar e estar a serviço de uma 
pedagogia que esteja preocupada com a transformação social e não com a sua conservação. 
A avaliação deixará de ser autoritária se o modelo social e a concepção teórico-prática da 
educação também não forem autoritários. Se as aspirações socializantes da humanidade se 
traduzem no modelo socializante e democrático, a pedagogia e a avaliação em seu interior 
também se transformarão na perspectiva de encaminhamentos democráticos. 
 

Nesse mesmo contexto, em consonância aos pensamentos do pesquisador, Antunes 

(2006, p. 167), ao considerar a escrita uma atividade processual e durativa, isto é “um percurso 

que se vai fazendo pouco a pouco, ao longo de nossas leituras, de nossas reflexões, de nosso 

acesso a diferentes fontes de informação”, considera que a avaliação da produção textual não 

deve ser um acontecimento pontual, localizado e determinado por um intervalo de tempo.  

Nessa esteira, elucida a pesquisadora, a avaliação possibilitaria o diálogo, de modo 

cooperativo, entre quem ensina e quem aprende, de forma a evitar que a palavra escrita do aluno 

se torne um monólogo - com vistas a apenas preencher o cumprimento do dever escolar. E, 

mais especificamente no que se refere ao trabalho docente, a avaliação da produção textual deve 

ser concebida com funções retrospectiva e prospectiva: até onde se chegou? Aonde se pretende 

chegar? A escrita, desse modo, tomada como forma de ação social, segundo Antunes (2006, p. 

171, adição nossa), deve avaliar: 

 

a) Elementos linguísticos, 

b) Elementos de textualização, [tais como a intertextualidade], 

c) Elementos da situação em que o texto ocorre (ou “o estatuto pragmático do 

texto”), como as finalidades pretendidas, os interlocutores previstos, o espaço 

cultural e o suporte em que o texto vai circular, o gênero em que vai ser formulado 

[...] 

 

Com base nessas considerações, podemos dizer que o fazer pedagógico é marcado por 

avanços, pausas e retrocessos. Assim como em outros campos da ciência, as mudanças 

concretas nem sempre acontecem de forma instantânea e orgânica. A esse respeito, Tardif 

(2002, p. 16) destaca que, para se entender o saber e o fazer docente, é preciso compreender 

seus avanços e suas transformações, bem como “sedimentações sucessivas ao longo da história 
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de vida e da carreira, história e carreira essas que remetem a várias camadas de socialização e 

de recomeços” (TARDIF, 2012, p. 106). 

Bunzen, dessa forma, no início do século XXI - contexto em que já se discutia 

amplamente a língua como objeto que se constrói e se reconstrói historicamente, pela ação de 

usuários -, identifica a existência de práticas pedagógicas ainda pouco condizentes com os 

avanços das ciências da linguagem. Assim sendo, o pesquisador faz menção à recorrente e 

pouco significativa prática de escrita da dissertação escolar, “uma vez que o aluno [a] escreve 

para cumprir uma exigência do professor ou treinar para passar em concursos 

públicos/vestibular” (BUNZEN, 2006, P. 148).  

O estudioso faz, nessa ocasião, referência ao fato de muitos vestibulares solicitarem, de 

seus candidatos, a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, pertencente ao gênero 

“redação de vestibular” - muito parecido com a redação escolar, mas produzido com uma 

finalidade ainda mais peculiar: a aprovação em um exame (MASSI, 2020). Nesse domínio, a 

dissertação, seja escolar ou vestibular, ganhou status de “bem cultural desejável”, porque mede 

a escolarização dos candidatos a uma vaga de empego ou a uma vaga no ES. 

Nesse cenário, as provas de redação dos vestibulares traduzem-se, frequentemente, na 

tentativa de alunos e de professores desvendarem “os segredos” das melhores redações dos 

vestibulares, desejosos, muitas vezes, de descobrirem macetes e atalhos para que se atinja esse 

tipo de resultado.   

Desse modo, publicações por parte das elaboradoras, aplicadoras e avaliadoras dos 

vestibulares, sobretudo no que concerne à atribuição de notas máximas às redações, podem 

ajudar a dirimir essa sensação de fracasso; podem, por exemplo, ajudar o professor e o aluno a 

entender, dentro desse contexto, a importância dos critérios objetivos de avaliação textual. Isso 

porque, de acordo com Omote e Chacon (2002, p. 124), nem sempre professores avaliam os 

textos de seus alunos sem lançar mão de critérios subjetivos: 

 

[...] ao contrário disso, há disciplinas (língua portuguesa, história, geografia), cuja 
medida de aprendizagem pode ser bastante subjetiva, ficando, assim, o professor 
exposto a certo número de variáveis capazes de influenciar na atribuição de notas. [...] 
Possivelmente, as avaliações positivas, representadas por boas notas escolares, estão 
associadas à concepção que o professor tem de bom aluno. A imagem desse bom 
aluno, entretanto, pode não ser construída exclusivamente pelo seu desempenho 
acadêmico. [...] Na descrição de bons alunos, os professores podem incluir 
características não associadas ou fracamente associadas à competência escolar, tais 
como a aparência, o asseio, vestuário adequado, boa saúde, bem como 
comportamentos desejáveis, segundo alguma teoria de ensino adotada pelo professor, 
como a participação ativa na aula ou o desenvolvimento e o uso eficiente de repertório 
verbal considerado adequado.  
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Tendo isso em vista, Santos e Teixeira (2019, p. 23-24) expõem que a atividade de 

avaliação de textos, segundo critérios objetivos, é de extrema importância para o 

desenvolvimento da habilidade de produção textual: 

 

Para produzirem efeitos positivos na prática pedagógica, a correção e a avaliação 
precisam partir de critérios objetivos que sirvam como referência consistente para 
analisar os textos dos alunos, possibilitando não só o acompanhamento do 
desempenho deles, mas também do trabalho realizado pela escola quanto ao 
desenvolvimento da expressão escrita. [...] Convém destacar que o professor deve 
explicar estes critérios para os alunos conhecerem não só as exigências de um bom 
texto, mas também entenderem a correção e a avaliação realizadas. 

 

Podemos, em resumo, considerar o vestibular uma avaliação de ingresso ao ES que 

desempenha duplo papel: por um lado, uma ferramenta que auxilia instituições a selecionarem 

candidatos aos cursos de graduação; por outro, uma ferramenta que impacta não somente os 

avaliados - no caso, alunos ou candidatos em preparação - como também outros agentes 

envolvidos nesse processo - escola, professores etc. O exame vestibular, e aqui lançamos luz à 

prova de redação, vem desempenhando ação de destaque na vida escolar, sobretudo no EM, à 

medida que seleciona, regula, decide, inclui/exclui, direciona/redireciona, age/retroage. 

De fato, por um lado, ao caminhar para a segunda década do século XXI, a despeito de 

todos os avanços acadêmicos com relação à educação linguística e dos esforços de diálogo entre 

as mais diversas instâncias ligadas à vida escolar, ainda esbarramos na presença não-desejável 

do ensino propedêutico - manifestado, por exemplo, pela continuidade da “pedagogia da 

exploração temática”. Por outro, essa engrenagem propedêutica está há séculos em 

funcionamento e não há evidências de que esse modelo de exame vestibular tão cedo seja 

substituído.  

Dessa maneira, compreendemos que, por ora, são cruciais as iniciativas que tornam a 

redação em contexto vestibular objeto de políticas públicas de discussão, de transformação e de 

transparência. Também destacamos cruciais as investigações, como esta, que visam a explicar, 

por exemplo, como operam os mecanismos de textualização - tal qual a intertextualidade - em 

redações muito bem avaliadas no vestibular. É importante ressaltar que não esperamos, com 

isso, produzir conteúdos que se pretendam macetes ou manuais para professores; esperamos, 

sim, levá-los a um caminho reflexivo sobre sua prática de ensino da escrita.  

Destacamos também o importante trabalho realizado, por algumas poucas instituições 

organizadoras de vestibulares, conscientes de seu papel, de dialogar com professores, alunos e 

comunidade acadêmica. Afinal, é preciso (re)pensar o perfil de aluno que as faculdades e 

universidades desejam selecionar e questionar como os vestibulares materializam isso nas 
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provas de seus processos seletivos. E é nessa seara, de disposição à mudança, dentro do contexto 

possível, que se encontra o vestibular da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.  

 

1.2 A prova de redação no Vestibular Unicamp 

 
Apesar de sua recente história, visto que foi fundada no ano de 1966, a Unicamp 

consolidou-se como um reconhecido centro de ensino e pesquisas, respondendo, atualmente, a 

8% da pesquisa acadêmica nacional4. Localizada no interior de São Paulo, onde estão instalados 

os seus três campi - mais precisamente nas cidades de Campinas, Limeira e Piracicaba -, conta 

com cerca de 34 mil alunos matriculados em 66 cursos de graduação e 153 programas de pós-

graduação.  

A edição 2020 do vestibular da universidade, por exemplo, ofereceu 2.570 vagas em 

cursos de graduação para 72.859 candidatos5: esses dados revelam, por um lado, o fato de que 

esses candidatos, para ingressar no curso que almejam, devem ter excelente desempenho nesse 

concurso; ao mesmo tempo, tais dados sinalizam, por outro lado, a necessidade de uma prova 

de vestibular que selecione, de maneira justa, responsável, confiável e adequada, o perfil de 

aluno desejado pela universidade.  

Dessa forma, considerando os desafios impostos por seu exame de ingresso, formou-se, 

na Unicamp, em 19876, uma comissão permanente, a Comissão Permanente para os 

Vestibulares (Comvest), responsável pela elaboração, execução e avaliação7 do Vestibular 

Unicamp (doravante, VU).  

Essa comissão, desde então, tem auxiliado a universidade a estabelecer o perfil de aluno 

que deseja selecionar; a construir instrumentos de avaliação que façam adequadamente essa 

seleção, em conformidade com os documentos norteadores do ensino no país; a realizar eventos 

e publicações que tornem transparentes a política e a filosofia de suas provas; e a acompanhar 

 
4Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/universidade. Acesso em: 07 dez. 2020.  
5Disponível em: https://www2.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/relacao-candidatos-vaga-na-1a-fase-
vestibular-2020/. Acesso em: 12 jan. 2021. 
6 Ano em que a elaboração e avaliação do vestibular da instituição se desvencilharam da Fundação Carlos Chagas 
(FCC).   
7Tradicionalmente, as bancas avaliadoras das provas de redação dos vestibulares se autointitulam bancas corretoras 
de provas. A fim de manter a coerência de nosso trabalho com uma visão sociointeracional da linguagem, 
optaremos por fazer referência a “bancas avaliadoras” das provas de redação. A ideia de “correção”, conforme já 
discutido no primeiro item deste capítulo, remete à noção de “erro” e é, por isso, contraproducente. Além disso, a 
própria banca avaliadora da prova de redação do VU, como será explicado no segundo item deste capítulo, adotou 
uma grade de avaliação positiva, analítica, cujas gradações de notas obedecem, propositalmente, a uma ordem 
decrescente, com o fim de lançar olhar ao acerto dos textos dos candidatos e não ao erro nessas redações. 
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atentamente a repercussão de seu vestibular nos processos de ensino e de aprendizagem que 

antecedem a seleção. A esse respeito, Quitzau (2019, p. 137, grifo nosso) esclarece que 

 

Um dos motivos que levaram a Unicamp a optar por um vestibular próprio foi a 
consciência que tinha, desde 1980, dos impactos que os exames causam nos currículos 
e nas escolas. Por isso, ela se empenhou em criar uma prova inovadora, que entendesse 
o candidato enquanto sujeito pensante, e não como reprodutor de fórmulas e ideias 
preconcebidas. As duas principais marcas desse exame pioneiro foram a opção por 
questões abertas e a proposta de um modelo de prova de redação que priorizasse a 
integração das habilidades de leitura e escrita, ao contrário do que era feito por 
outros vestibulares, que concebiam essa prova como instrumento de verificação 
de domínio de regras de escrita.  

 

De fato, essas marcas do exame traduzem-se em ações concretas, exemplificadas em 

seu edital, o qual se manteve desde 1987 até os dias atuais. Assim, os objetivos da universidade, 

ao realizar seu vestibular anual, são: 

 

I - Classificar e selecionar candidatos adequados ao perfil de estudantes desejado pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); II - Verificar o domínio do 
conhecimento desenvolvido pelos candidatos nas diversas formas de educação do 
Ensino Médio; III - Avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos para o curso 
superior em que pretendem ingressar; IV - Interagir com os sistemas de Ensino 
Fundamental e Médio e contribuir para o aprimoramento da educação básica 
(EDITAL DO VESTIBULAR UNICAMP, 2020, p. 1-2). 
 

Para tanto, o VU avalia as seguintes capacidades, em suas provas: 

 

I - Capacidade de se expressar com clareza; II - Capacidade de organizar suas ideias; 
III - Capacidade de estabelecer relações; IV - Capacidade de interpretar dados e fatos; 
V - Capacidade de elaborar hipóteses; VI - Domínio dos conteúdos das áreas de 
conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio (EDITAL DO VESTIBULAR 
UNICAMP, 2020, p. 2). 
 

Conforme Furlan et al. (1993, p. 6, apud Aquino, 2019, p. 99), o VU pretende selecionar 

aqueles candidatos que: 

 

Sejam capazes de aprender. Assim, o objetivo não é unicamente o de selecionar 
candidatos que demonstrem conhecimentos prévios sobre a “matéria-chave” do curso 
escolhido, mas que sejam também capazes de adquirir conhecimento de forma 
independente, através da leitura de textos relevantes. Mais do que o aluno que 
demonstre capacidade de memorização e repetição acrítica de informações adquiridas 
[...], a Unicamp busca, portanto, um aluno que apresente as habilidades que considera 
importantes dentro do perfil de um aluno ideal.  

 

Vê-se, portanto, a leitura e a escrita com papel central no processo de seleção aos cursos 

de graduação da Unicamp, uma vez que o aluno ideal, ou seja, aquele que se adequa às 
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expectativas da instituição e que se destacaria entre os demais nessas provas, é aquele que se 

mostra capaz de adquirir conhecimento por meio da leitura e de textos relevantes.  

Nessa esteira, a Comvest, em busca de dialogar com a comunidade escolar, com os 

documentos orientadores do Ensino de Língua Portuguesa no Brasil e com as diretrizes e 

expectativas internas da universidade, desde 1987 até o ano de 2020, realizou importantes 

reformulações nos modos de elaboração, execução e avaliação de sua prova de redação.  

Todavia, os objetivos do vestibular e as capacidades gerais avaliadas, descritos 

anteriormente, permaneceram como pilares fundamentais do exame. Assim sendo, a noção de 

leitura manteve seu papel fundamental dentro do processo: atividade integrada à escrita, parte 

do projeto de dizer dos candidatos e que, por isso, extrapola a simples decodificação de 

palavras.  

Dentre as mudanças relativas à prova de redação, destacam-se os anos de 1987, de 2011 

e de 2019.  

O ano de 1987, data da criação da Comvest, representa um marco na história da prova 

de redação do VU. Isso porque a comissão concebeu uma prova de redação cujo diferencial 

residia no fato de que, em vez de elaborar apenas uma dissertação acerca de um tema, sobre o 

qual o candidato deveria demonstrar conhecimentos prévios, este deveria mobilizar, em sua 

redação, habilidades integradas de leitura e escrita.  

A professora e ex-coordenadora-executiva da Comvest, Maria Bernadete Abaurre, 

explica, em uma publicação de comemoração aos 30 anos do VU, que a concepção desse então 

novo modelo de prova de redação do vestibular seguia a mesma linha das questões que 

compunham a prova como um todo à época, ou seja, configurava-se como uma questão-

problema. Além disso, ainda de acordo a docente, o objetivo da prova de redação era também 

avaliar a capacidade leitora do candidato, uma vez que: 

 

É nesse âmbito que surgiam as diferenças entre os candidatos, que percebíamos quem 
era capaz, de fato, de construir uma elaboração própria a partir de um tema e de uma 
coletânea, ou seja, executando um “projeto de texto”. A intenção era analisar como 
a pessoa lançava mão das informações oferecidas e como ela integrava seu 
conhecimento prévio ao texto (COMVEST, 2016, p. 77, grifo nosso). 

 

Assim sendo, essa prova, aplicada na primeira fase do exame, como mostra Quitzau 

(2019, p. 138, grifo nosso), tinha um diferencial com relação ao que vinha sendo solicitado, até 

então, pelas demais provas de redação das universidades no país, porque: 
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[...] em vez de dissertar a respeito de um tema sobre o qual o candidato deveria 
demonstrar conhecimentos prévios, a Unicamp apresentava a necessidade de 
leitura de um conjunto de fragmentos textuais - a Coletânea - para o 
desenvolvimento de três tipos de textos diferentes: a dissertação, a narração e um texto 
persuasivo, que, a partir do segundo ano de aplicação da prova, passou a ser nomeado 
como carta. 
 

A pesquisadora também elucida que o candidato deveria escolher um dentre esses três 

tipos textuais para escrever sua redação e respeitar criteriosamente as instruções escritas 

oferecidas na prova. Assim sendo, conforme Quitzau explana, a inovação desse modelo de 

prova de redação do VU, à época, por meio da presença da Coletânea, promoveu a aproximação 

da prova de redação a práticas de escrita e de leitura mais significativas e mais contextualizadas.  

A partir do ano de 2011, houve outra importante reformulação na prova de redação do 

VU, na medida em que se passou a solicitar de seus candidatos a produção de textos de gêneros 

discursivos diversos (não divulgados previamente), a partir do diálogo com textos-fonte8 

oferecidos na própria prova. 

A esse respeito, o ex-coordenador acadêmico da Comvest, Petrilson Alan Pinheiro da 

Silva, elucida que, dentre outros motivos, essa mudança deu-se no bojo nas discussões 

suscitadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN´s), em 1997 e 

1998, e diante de um cenário em que era necessário desestabilizar os modelos escolares já 

cristalizados de preparação à redação em contexto vestibular, tendo em vista que havia sido 

identificada uma tendência à padronização e à repetição da proposta e do enunciado com o 

passar das edições do vestibular.  

Ademais, segundo o docente explica, ao se adotar a perspectiva de gêneros discursivos, 

concebe-se que “na vida real, no mundo do trabalho, as pessoas são demandadas a escrever 

textos segundo gêneros textuais. Gênero é uma instância concreta, pois o texto é produzido sob 

determinadas condições e possui certas marcas que o particularizam” (COMVEST, 2016, p. 

84). 

Dessa maneira, a partir de 2010, como mostra o seguinte trecho, a prova de redação, 

também aplicada na primeira fase desse processo seletivo, continuou a ser concebida como: 

 

[...] um instrumento de avaliação da forma de escrever sobre um determinado assunto, 
e escrever implica processos de leitura e de elaboração de argumentos a partir 
de uma determinada situação. Cada proposta é acompanhada por instruções 
específicas que delineiam o propósito e o gênero do texto a ser elaborado com 
indicações dos interlocutores em jogo. Essas instruções devem ser rigorosamente 
seguidas (COMVEST, 2010, p. 29, grifo nosso). 

 
8Os textos-fonte equivalem à Coletânea. Neste trabalho, também serão chamados de textos-base. 
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Assim sendo, a prova de redação, desde 2011 e até os dias atuais tem, como 

princípios teóricos, conforme Mendonça e Neves fundamentam (2019, p. 21): 

 

 a concepção enunciativa de língua e linguagem, em que os enunciadores, responsáveis 

pelo discurso produzido, são instados a agir com e na linguagem, de modo a construir, 

de forma colaborativa, os sentidos, que não se encerram na materialidade textual, mas 

se tecem nessa dinâmica social de interações; 

 a avaliação integrada de leitura e de escrita, estimulada pela oferta de textos que 

subsidiam a atividade de escrita dos candidatos; 

 a exploração de temas socialmente relevantes - concretizados, nos textos dos candidatos, 

não por meio da “pedagogia da exploração temática”, mas evidenciada pelo ato de 

escrever numa situação de produção, a qual mobiliza um gênero, interlocutores e 

respectivos papéis sociais claramente indicados; 

 a transparência dos critérios usados para avaliar os textos dos candidatos, a fim de (i) 

dialogar com pesquisadores de língua portuguesa; (ii) desencorajar professores e 

candidatos a se valerem de macetes - muitas vezes supondo critérios e práticas 

inexistentes no processo oficial de avaliação; (iii) estimular outras reflexões e práticas 

de ensino e aprendizagem da escrita nas escolas.  

 

No ano de 2014, todavia, a prova de redação, diferentemente do que ocorreu nas edições 

anteriores do VU, passou a compor o conjunto de provas aplicadas na segunda fase do processo 

seletivo. Diante disso, um novo cenário foi desenhado: os autores dos textos já haviam sido 

aprovados na primeira fase do vestibular, o que gerou, por consequência, uma proporção maior 

de textos de melhor qualidade a ser avaliados (Mendonça; Neves, 2019).  

Essa nova conjuntura, identificada e estudada pelas bancas elaboradora e avaliadora do 

VU, promoveu, em 2019, por meio da Comvest, outra modificação substancial com relação à 

prova de redação do VU, uma vez que uma nova grade de avaliação dos textos foi construída e 

aplicada. A esse respeito, explanam Mendonça e Neves (2019, p. 25, grifo nosso): 

 

Daí a necessidade de um novo filtro, a requerer mais justeza para fins de justiça, na 
avaliação dos candidatos. A nova grade - agora analítica, logo, mais detalhada, com 
mais atenção a algumas especificidades de gênero, leitura e escrita - foi pensada 
com esse objetivo de tornar a avaliação mais justa. 
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Dessa maneira, a prova de redação, a partir do VU 2019, aplicada na segunda fase desse 

processo seletivo, passou a ser avaliada por meio de uma nova grade, analítica - a qual foi 

publicamente divulgada, em conjunto com explicações teóricas e práticas dos critérios de 

avaliação nela adotados -, a partir de critérios avaliativos mais detalhados, de forma que as 

diferentes faixas de notas dos textos produzidos pudessem ser adequadamente distinguidas e 

pontuadas. Vale a pena ressaltar, nesse contexto, que essa grade analítica é do tipo positiva, ou 

seja: 

[...] uma grade analítica cuja gradação de notas obedece a uma ordem decrescente. 
Assim, buscamos “o acerto” e não “o erro” na produção escrita do candidato, 
desviando-nos de um movimento bastante comum no universo da avaliação, que é o 
de sempre buscar “penalizar” o texto do estudante (MENDONÇA; NEVES, 2019, p. 
28).  
 

Ainda a respeito dessa grade analítica, é válido destacar que foi elaborada com fins de 

avaliação de textos em larga escala. Sendo assim, assume-se que não deva ser diretamente 

aplicada a contextos de ensino da escrita escolar. Todavia, a Comvest, ciente de seu papel 

social, considera que: 

 

[...] a nossa grade não pode (nem deve) servir ao professor como instrumento único 
de avaliação dos textos de seus alunos nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. 
Ela pode servir (isso sim) de parâmetro que aponta critérios de como é possível e 
desejável avaliar a escrita no contexto do vestibular, mas está longe de ser um ‘manual 
de dicas de como redigir um texto para passar no Vestibular Unicamp’. Esperamos, 
por fim, que ela seja norteadora, ou melhor, balizadora para as avaliações de textos 
escritos nas escolas (MENDONÇA; NEVES, 2019, p. 30). 

 

Composta por duas propostas de redação9, a prova de redação do VU, a partir de 2019, 

avalia a habilidade de o candidato mobilizar recursos necessários à produção de dois textos de 

diferentes gêneros discursivos. Assim: 

 

Cada tarefa é acompanhada de um ou mais textos que irão subsidiar o seu 
desenvolvimento, além de instruções que indicarão a proposta temática, o gênero, os 
interlocutores e a situação da produção. A prova procura, dessa forma, reproduzir o 
funcionamento do discurso no mundo real (EDITAL DO VESTIBULAR UNICAMP, 
2020, p. 26-27, grifo nosso).  

 

Nessa seara, os textos produzidos nas edições 2019 e 2020 do vestibular foram 

avaliados, segundo uma grade analítica, abaixo reproduzida10, quanto:  

 
9No VU 2019, as duas propostas foram de execução obrigatória. Já no VU 2020, apenas uma das propostas foi de 
execução obrigatória, cabendo ao candidato escolher sobre qual escreveria.  
10 Disponível em: https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/grade-da-redacao/. Acesso em: 18 abr. 2021. 
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1) à proposta temática: o candidato deve cumprir a(s) tarefa(s) que está(ão) 
sendo solicitada(s), observando o tema, a situação de interação e de produção 
propostas e as instruções de elaboração do texto. 2) ao gênero: o texto elaborado 
pelo candidato em cada uma das propostas deve ser representativo do gênero 
solicitado e considerar os interlocutores nele implicados e a situação de 
produção. 3) à leitura: é esperado que o candidato faça uma leitura crítica do(s) 
texto(s) fornecido(s) em cada proposta. Ele deve mostrar a relevância desses 
pontos para o seu projeto de escrita e não simplesmente reproduzir o(s) texto(s) 
ou partes dele(s) em forma de colagem. 4) à articulação escrita: os textos produzidos 
pelo candidato devem propiciar uma leitura fluida e envolvente, mostrando uma 
articulação sintáticosemântica ancorada no emprego adequado de elementos coesivos 
e de outros recursos necessários à organização dos enunciados. O candidato também 
deve demonstrar ter habilidade na seleção de itens lexicais apropriados ao estilo dos 
gêneros solicitados e no emprego de regras gramaticais e ortográficas que atendem à 
modalidade culta da língua (EDITAL DO VESTIBULAR UNICAMP, 2020, p. 27, 
grifo nosso). 
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Figura 01- Grade Analítica para avaliação das redações do VU 

 

 

Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/grade-da-redacao/.Acesso em: 25 abr. 2021. 
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Para este trabalho, interessa a compreensão dos três primeiros critérios de avaliação das 

provas de redação do VU, pois eles estão interligados à intertextualidade, foco de nossa 

investigação.  

O critério de proposta temática, traduzida como um gênero de texto instrucional ou de 

tipo injuntivo, delineia a situação em que se deve produzir o texto, bem como as instruções que 

devem ser seguidas à risca para que a redação seja escrita. Nas palavras de Neves (2019, p. 46): 

 

O candidato - leitor por excelência - deve ler atentamente todo o enunciado da prova, 
pois é ali que se encontram delineadas a situação em que deve produzir seu texto e as 
instruções, muitas vezes enumeradas em itens, que devem ser seguidas para a 
realização da tarefa final: a redação escrita. Caso o candidato não cumpra os comandos 
da prova tal qual orientado, estará sujeito a penalizações na nota pelo não 
cumprimento pleno da proposta temática [...] 

 

A respeito do critério de gênero, quatro elementos são analisados, como elucida Fossey 

(2019, p. 70): 

 a situação de produção dada no enunciado da prova (S); 

 a Interlocução definida, também no enunciado da prova, que pode ser marcada 
ou não, conforme o gênero, e, quando possível (ou necessário), a construção de 

máscara entre os interlocutores (I); 

 a Construção composicional (C) característica do gênero que [...] diz respeito à 

progressão temática e à coerência do texto; 

 a(s) Tipologia(s) textual(is) predominante(s) do gênero. 

 

E, por último, o critério de leitura. Observa-se que, embora tenha havido mudanças 

substanciais no formato da prova de redação do VU e no modo de avaliá-la, a leitura continua 

tendo protagonismo dentro do exame. As redações produzidas nos contextos do VU 2019 e do 

VU 2020, inclusive, foram avaliadas a partir de um critério específico de verificação da 

habilidade leitora do candidato: foi bem avaliado o texto que apresentou clara articulação entre 

projeto de escrita e leitura crítica do(s) texto(s) fornecido(s) em cada uma das duas propostas, 

esta última, por sua vez, evidenciada por meio da capacidade de demonstrar compreensão 

global e inferências.  

Desse modo, não era desejável que a redação apresentasse mera reprodução, em forma 

de colagem, do(s) texto(s) fornecido(s) nas propostas. Isso porque: 

 

Sempre houve a preocupação de oferecer textos que subsidiassem a produção escrita 
dos candidatos. Os textos não são oferecidos como uma mera motivação. Longe disso, 
são selecionados com dois objetivos muito claros: (a) garantir um repertório de textos 
que sirva como ponto de partida para todo e qualquer candidato, o que torna a prova 
um momento de avaliação de leitura e escrita, e não das vivências culturais prévias. 
Em outras palavras, é uma tentativa de democratização do exame; (b) promover 
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diferentes graus de dificuldade de leitura, com o objetivo de selecionar aqueles que 
mais se aproximem do perfil desejado (AQUINO, 2019, p. 102). 

 

 O candidato, elucida Aquino, por meio da leitura dos textos-base, deve compreender 

não apenas cada texto, como também as relações possíveis entre os textos/excertos que 

constituem a coletânea da prova e os que são parte de seus conhecimentos prévios. A partir 

disso, esse candidato deve articular a compreensão de suas leituras anteriores e da coletânea 

com o enunciado da proposta de redação, com vistas a construir um projeto de texto - 

selecionando, ordenando e relacionando os elementos que constituirão sua redação. Assim, o 

candidato que o VU pretende selecionar é aquele que: 

 

     a) compreenda cada texto;  
b) compreenda as relações possíveis entre os textos/excertos (ou internamente ao 
texto) que constituem a coletânea da prova;  
c) articule a compreensão da coletânea com o enunciado da proposta de redação e, 
portanto, com a Proposta temática (Pt);  
d) com base em (a), (b) e (c) elabore um projeto de texto: selecione, ordene e relacione 
os elementos que constituirão o seu texto (AQUINO, 2019, p. 102). 

  

Destarte, considerando-se esses fatos, surgem questionamentos: o que as redações mais 

bem avaliadas revelam acerca da intertextualidade stricto sensu com os textos fornecidos nas 

propostas de redação? Quais tipos de intertextualidade são mobilizados nessas redações? 

 

1.3 Descrição do Corpus  

 

Para a realização da pesquisa, foi selecionado um corpus composto por 60 redações, 

produzidas por candidatos nos contextos do VU 2019 e do VU 2020. Cada edição desses dois 

vestibulares conta com duas propostas de redação (Propostas 1 e 2).  

Desses 60 textos - intitulados Texto 1, Texto 2 e assim por diante -, 15 são referentes à 

escrita da Proposta 1 do VU 2019; 15 à escrita da Proposta 2 do VU 2019; 15 referentes à 

execução da Proposta 1 do VU 2020; e, finalmente, 15 referentes à execução da Proposta 2 do 

VU 2020.  

Todas essas redações foram bem avaliadas em todos os critérios nos VU 2019 e VU 

2020 e estão publicadas em duas obras, intituladas “Vestibular Unicamp: redações 2019” e 

“Vestibular Unicamp: redações 2020”, coletâneas em que estão reunidas produções textuais de 

destaque de ambas as edições dos vestibulares.  

Anualmente, a Comvest publica tais coletâneas - com o intuito de conhecer melhor os 

horizontes de realizações dos candidatos; de mostrar ao público interessado a variedade de 
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textos que são considerados bons; e de valorizar os esforços das escolas em ensinar a escrita de 

gêneros discursivos diferentes -, em que são reunidos os textos mais bem avaliados, em todos 

os critérios, de cada edição do vestibular.  

A seleção do corpus teve por critério a presença de redações bem avaliadas pela banca 

de examinadores do referido vestibular. A escolha do contexto do vestibular da Unicamp deu-

se em virtude de ser uma prova de redação cujas propostas de escrita, além de incentivarem as 

relações intertextuais em seus comandos, o fazem também em relação à escolha de gêneros 

textuais pouco comuns em processos seletivos brasileiros.    

 

1.3.1 Propostas de redação do VU 2019 

 

As Propostas 1 e 2 convidavam os candidatos ao VU 2019 escreverem os gêneros 

abaixo-assinado e postagem, respectivamente.  

De acordo com o Dicionário de Gêneros Textuais, de Sérgio Roberto Costa (2008, p. 

28), um abaixo-assinado pode ser definido como: 

 

Requerimento (v) ou petição (v.) subscrito(a) por várias pessoas, ou seja, documento 
(v.) coletivo, de caráter público ou restrito, que torna manifesta a opinião de grupo 
e/ou comunidade, ou representa os interesses dos que o subscrevem. O conteúdo 
requerido vem no início do documento, como uma espécie de cabeçalho, geralmente 
curto e objetivo, seguido da data e das assinaturas, com ou sem registro de documento 
de identidade dos subscreventes, dependendo do caráter público ou restrito do abaixo-
assinado. 
 

A postagem, por sua vez, pode ser assim definida: 

 

“To post’, em inglês, refere-se a uma entrada de texto efetuada num weblog/blog (v.). 
O conteúdo centra-se na temática proposta pelo blog, e conforme o tipo de blog (v.) - 
diários pessoais, informativos ou profissionais - será o conteúdo dos comentários (v.) 
enviados pelos leitores, que têm muita liberdade de expressar o que quiserem. [...] O 
post é geralmente um texto do tipo narrativo (relatos), descritivo ou opinativo. Já 
o comentário (v.), texto em geral curto, é do tipo opinativo, pois expressa uma opinião 
sobre o tema desenvolvido no post do blogueiro (COSTA, 2008, p. 102).  
 

1.3.2 PROPOSTA 1 - ABAIXO-ASSINADO 

 

A primeira proposta do VU 2019 apresentava ao candidato a seguinte tarefa: uma 

professora da disciplina de Filosofia, docente de Ensino Médio em uma escola da rede pública 

estadual, recebeu ofensas e ameaças anônimas, por suposta doutrinação política, ao ter iniciado 

o curso sobre as origens da Cidadania e dos Direitos Humanos modernos com o texto “Teócrito 
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e o Pensamento”, de Teócrito de Corinto, filósofo grego (século II d. C.). A direção da escola, 

porém, não se manifestou publicamente sobre o episódio, em defesa da docente.  

Diante desse contexto, o candidato foi chamado a colocar-se no lugar de um estudante 

do Ensino Médio dessa escola que, indignado com a tentativa de censura que a professora sofreu 

por propor aos alunos reflexões fundamentais à formação cidadã, decide escrever o texto de um 

abaixo-assinado encaminhado à direção da escola, em nome dos demais estudantes, em que: 

reivindicasse o posicionamento público da escola, em defesa da professora; reivindicasse a 

manutenção de aulas de Filosofia que tematizassem os Direitos Humanos; justificasse tais 

reivindicações.  

A fim de sustentar esses argumentos, os candidatos foram expressamente chamados, nas 

instruções dessa proposta, a considerar cinco excertos na execução da tarefa: o próprio texto 

“Teócrito e o Pensamento”, de Teócrito de Corinto, filósofo grego (século II d. C.), sobre o 

direito do exercício ao pensamento, texto o qual desencadeou a acusação contra a professora; o 

excerto 1, trecho do artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos; o excerto 2, 

uma tirinha de Alexandre Beck, em que a personagem Armandinho tece reflexão sobre a 

profissão docente e o ensino da liberdade de pensamento; o excerto 3, texto de Celso Lafer, 

sobre a contribuição da filósofa Hannah Arendt na reconstrução dos direitos humanos; o excerto 

4, uma adaptação do texto do blog de Leonardo Sakamoto, sobre perseguição político-

ideológica contra docentes brasileiros.  

Na íntegra a proposta é a que segue:  
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Figura 02 - Proposta de Redação: abaixo-assinado, VU 2019 

 
Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/08/Reda%C3%A7%C3%A3o-2019.pdf. 

Acesso em: 25 abr. 2021. 
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1.3.3 PROPOSTA 2 - POSTAGEM 

 

A segunda proposta do VU 2019 apresentava ao candidato a seguinte tarefa: ele deveria 

colocar-se no lugar de um estudante, cuja professora de Geografia abriu um fórum no ambiente 

virtual da disciplina para discutir o tópico “IDH e crescimento do PIB como indicadores de 

desenvolvimento” e propôs as seguintes questões: (a) observe a classificação do Brasil nos 

rankings apresentados nos gráficos 1 e 2; (b) interprete os textos 3, 4 e 5; e (c) indique se haveria 

diferenças no desenvolvimento social do Brasil caso o país optasse por uma política econômica 

que tenha como consequência uma melhor classificação no ranking do IDH ou no ranking do 

crescimento do PIB.  

Diante desse contexto, no papel desse aluno, o candidato deveria publicar uma postagem 

nesse fórum, na qual apontasse em qual ranking o Brasil subiria se privilegiasse os aspectos 

qualidade de vida e igualdade no desenvolvimento social; apresentasse as consequências de 

priorizar o consumo para o desenvolvimento social; e argumentasse em favor do seu ponto de 

vista. 

Para tanto, os candidatos foram explicitamente chamados, nas instruções dessa proposta, 

a considerar cinco excertos na execução da tarefa: o excerto 1, um gráfico a respeito do ranking 

do crescimento do PIB, mencionado na questão proposta pela professora de Geografia; o 

excerto 2, um gráfico que trata do ranking do IDH, também mencionado na questão proposta 

pela professora; o excerto 3, contendo um conjunto de informações sobre consciência em 

relação ao consumo; o excerto 4, uma matéria publicada no site da Associação Brasileira do 

Varejo Têxtil, sobre as redes de varejo de moda brasileiras e suas expectativas sobre seus 

consumidores; e o excerto 5, uma matéria adaptada de Gabriela Bazzo, sobre o índice de 

desenvolvimento humano da Noruega.  
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Figura 03 - Proposta de Redação: comentário, VU 2019 

 
Fonte:https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/08/Reda%C3%A7%C3%A3o-2019.pdf. 

Acesso em: 25 abr. 2021. 
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1.3.4 Propostas de redação do VU 2020 

 

As Propostas 1 e 2 convidavam os candidatos ao VU 2020 escreverem os gêneros 

podcast e crônica, respectivamente.  

Segundo Ferreira e Villarta-Neder (2020, p. 3), um podcast pode ser definido como: 

 

Tal gênero, presente no mundo digital, pode ser construído a partir de textos, vídeos 
ou áudios, sendo, no entanto, predominante a postagem de áudios. O que ocorre - e 
que chama a atenção em uma discussão Educacional sobre gêneros discursivos, é, em 
primeiro lugar, que o podcast, que surge sem um intuito pedagógico inicial, cedo já 
começa a ser utilizado, fora de um contexto escolar/acadêmico, para relações de 
ensino e de aprendizagem. Outra característica pertinente a essa discussão é que, no 
caso dos podcasts em áudio, sua configuração em semiose verbal oral, sonora, não 
basta para defini-lo. Para ser um podcast uma postagem em áudio tem que estar 
hospedada em um feed de uma página de um ambiente digital. Ainda, caracteriza-se 
por uma fidelização do leitor/ouvinte, configurando uma prática social, que, entre 
outras questões, congrega uma comunidade de seguidores daquela página e daquele 
feed.  

 

A crônica, por sua vez, pode ser assim definida, de acordo com o Dicionário de Gêneros 

Textuais, de Sérgio Roberto Costa (2008, p. 28): 

 

Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres (anais (v.), 
memórias (v.)), pois tratava-se da compilação de fatos históricos apresentados 
segundo a ordem de sucessão no tempo, como o dia a dia da corte, as histórias dos 
reis, seus atos, etc. Mais tarde, entretanto, grandes escritores, a partir do século XIX, 
passam a cultivá-la, refletindo, com argúcia e oportunismo, a vida social, a política, 
os costumes, o cotidiano, etc. do seu tempo em livros, jornais 
e folhetins. Contemporaneamente, no jornalismo, em coluna de periódicos, assinada, 
pode vir em forma de notícias (v.), comentários (v.), algumas vezes críticos e 
polêmicos, abordando temas ligados a atividades culturais (literatura, teatro, cinema, 
etc.), políticas, econômicas, de divulgação científica, desportivas, etc. Atualmente 
também abrange o noticiário social e mundano. Conforme a esfera social. Quanto ao 
estilo, geralmente é um texto curto, breve, simples, de interlocução direta com o leitor, 
com marcas bem típicas da oralidade. Quando predominantemente narrativa, possui 
trama (v.) quase sempre pouco definida, sem conflitos densos, personagens de pouca 
densidade psicológica, o que a diferencia do conto (v.). Os motivos, na maior parte, 
extrai do cotidiano imediato. Além do tipo narrativo, também pode ser do tipo 
argumentativo ou expositivo, como textos de opinião sobre temas diversos de diversas 
áreas. A crônica é o único gênero literário produzido essencialmente para ser 
vinculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas de um jornal. Quer 
dizer, ela é feita com uma finalidade utilitária e predeterminada: agradar aos leitores 
dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, 
no transcurso dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e 
aqueles que o leem. 
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1.3.5 PROPOSTA 1 - PODCAST 

 

A primeira proposta do VU 2020 apresentava ao candidato a seguinte tarefa: ele deveria 

colocar-se no lugar de um colunista de uma revista eletrônica brasileira especializada em temas 

ambientais, frequentemente acessada por ambientalistas de diversos países, e escrever uma 

matéria, previamente encomendada pelo editor da revista, a ser lida em forma de um podcast, 

sobre biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil.   

Diante desse contexto, no papel desse colunista, o candidato deveria escrever o texto a 

ser lido no dia da gravação, em que relacionasse biodiversidade e sociodiversidade; tratasse da 

importância da preservação do patrimônio cultural ambiental para o crescimento sustentável do 

Brasil; e argumentasse de modo a convencer seus ouvintes.  

Para isso, os candidatos contaram com a definição do que são podcasts e foram 

explicitamente chamados, nas instruções dessa proposta, a considerar quatro excertos na 

execução da tarefa: o excerto 1, um texto do site do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, 

em que há explicação sobre o patrimônio genético nacional, com ênfase em explicitações sobre 

a biodiversidade e a sociodiversidade brasileiras; o excerto 2, um trecho de poesia, do poeta 

Nicolas Behr, que trata das belezas e da destruição do cerrado; o excerto 3, uma matéria, 

publicada em O Globo, sobre o desmatamento no cerrado e seu risco de extinção; e o excerto 

4, uma matéria publicada pelo jornal El País, sobre o importante papel dos indígenas brasileiros 

na proteção da biodiversidade do planeta Terra.  
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Figura 04 - Proposta de Redação: podcast, VU 2020 

 
Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/09/F2_Redacao_2020.pdf. Acesso em: 25 abr. 

2021. 
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1.3.6 PROPOSTA 2 - CRÔNICA 

 

A segunda proposta do VU 2020 apresentava ao candidato a seguinte tarefa: ele deveria 

colocar-se no lugar de um cronista de uma revista semanal o qual sempre se viu como uma 

pessoa livre de preconceitos e apoiadora da igualdade de gêneros, mas que, após ler uma matéria 

no El País, deu-se conta de que, certa vez, vivenciara um episódio em que considerou normal 

uma das atitudes listadas nessa matéria, as quais, segundo seu autor, Ianko López, revelam o 

micromachismo enraizado em nossa sociedade. Diante dessa tomada de consciência, esse 

cronista decidiu que esse seria o tema de sua próxima crônica semanal.  

Nesse contexto, no papel desse cronista, o candidato deveria escrever uma crônica em 

que identificasse, entre as atitudes listadas na matéria (excerto 1), a que correspondesse à 

situação vivenciada; em que, tal como fez Chimamanda Ngozi Adichie (excerto 2), narrasse o 

episódio vivenciado; em que relacionasse esse episódio à atitude micromachista escolhida; e 

em que expusesse reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou 

em si mesmo.   

Para tanto, os candidatos contaram com a explicação do que é crônica e foram 

explicitamente chamados, nas instruções dessa proposta, a considerar dois excertos na execução 

da tarefa: o excerto 1, a matéria de Ianko López, para o jornal El País, em que lista 13 formas 

muito sutis de machismo que perpassam o cotidiano das pessoas; e o excerto 2, texto adaptado 

da obra “Sejamos todos feministas”, de Chimamanda Ngozi Adichie, em que a escritora narra 

um episódio de machismo vivenciado na época escolar do primário.  
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Figura 05 - Proposta de Redação: crônica, VU 2020 

 
Fonte: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/09/F2_Redacao_2020.pdf. Acesso em: 25 abr. 

2021. 
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A seguir, depois de ter contextualizado e descrito o corpus da pesquisa, procederemos 

à apresentação das Considerações Teóricas, tendo em vista o objetivo de nosso trabalho: estudar 

sobre o fenômeno da intertextualidade em redações de vestibular, com foco na função 

argumentativa do intertexto. 
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CAPÍTULO 2 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 Neste capítulo, apresentaremos a base teórica da pesquisa que tem como objeto de 

investigação a intertextualidade em redação de vestibular. A fim de averiguar como se constitui 

esse fenômeno textual e a sua relação com a argumentatividade em produção escrita no contexto 

especificado, desenvolveremos dois grandes tópicos: um primeiro voltado para a concepção de 

texto na abordagem sociocognitiva e interacional, como desenvolvida no interior da Linguística 

Textual; e um segundo, especialmente voltado ao fenômeno intertextual: concepção, tipos e 

função argumentativa.  

 

2.1 Texto e linguagem: sujeitos, conhecimentos, ação e interação  

 

É por meio de textos, orais ou escritos, que interagimos - todos nós - com os outros 

sujeitos que conosco participam das mais diversas atividades sociais e, tendo isso como 

pressuposto, compreendemos esses textos como entidades complexas, multifacetadas, de base 

sociocognitiva (KOCH; ELIAS, 2017).  

Precisamos, devido a essa complexidade, ter em nosso horizonte que nem sempre todas 

as nossas interações com o outro são bem-sucedidas: quantas vezes, durante ou após um evento 

comunicativo, temos a percepção de que nosso texto não foi preciso o suficiente, a ponto de 

enunciarmos aquilo que desejávamos ou, então, quantas vezes temos a percepção de que, apesar 

de enunciarmos, aparentemente com precisão, aquilo que pretendíamos, o outro não 

compreendeu bem o efeito de sentido do texto que leu/ouviu?  

Isso ocorre porque o texto não é uma sequência de palavras emitida por um emissor 

neutro e diretamente recebida por um receptor neutro, dentro de uma câmara de vácuo, em que 

apenas o reconhecimento de sons e palavras é necessário para que o ato comunicativo seja 

estabelecido com sucesso. 

Se assim o fosse, todo e qualquer texto seria bem compreendido pelo interlocutor e bem 

proferido pelo locutor, de modo a não haver nenhum ruído nessa comunicação intersubjetiva. 

Ou seja, a materialidade linguística, pura e simplesmente, não é o suficiente para definirmos o 

texto: isto é, o linguístico é condição necessária, mas não suficiente, para o processamento 

textual (KOCH; ELIAS, 2017).  

Em nosso contexto mais amplo de pesquisa, isso é evidenciado pelo fato de, por 

exemplo, nem toda redação em situação de vestibular ser bem avaliada pela banca examinadora: 
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há muitos outros fatores extralinguísticos aos quais os candidatos que realizam uma prova de 

redação devem estar atentos. 

Paralelamente a isso, em âmbito escolar, há também muitos outros fatores - além dos 

puramente linguísticos - os quais os professores de língua portuguesa devem considerar em suas 

aulas, a fim de que seus alunos tenham êxito em ler e escrever nas mais variadas situações 

comunicativas reais, ao longo de sua vida.  

Tendo isso em vista, a base cognitiva da concepção de texto significa, nessa perspectiva, 

admitir que o processamento textual entre sujeitos em ato de comunicação depende não apenas 

de características puramente linguísticas, mas também de características cognitivas desses 

usuários: “seus objetivos, suas convicções e seus conhecimentos de mundo” (KOCH; ELIAS, 

2018, p. 10).  

Evidentemente, tais objetivos, convicções e conhecimentos de mundo são histórica e 

culturalmente situados e permeados, o que nos permite também admitir o caráter social dos 

textos.  

Ainda, alinhadas a essa perspectiva que põe em relevo, na concepção de texto, as noções 

de sujeitos e suas intenções, conhecimentos e interação, e, por conseguinte, a complexidade de 

fatores envolvidos nessa concepção, Koch e Elias (2016, p. 33) destacam “que a 

intersubjetividade e o compartilhamento de conhecimentos e modelos mentais estão na base da 

constituição textual”, posicionamento ao qual encontra-se subjacente a noção de interação que 

ancora nosso trabalho.  

Assim sendo, numa compreensão sociocognitiva e interacional, em nossa pesquisa o 

texto é uma  

 

atividade interativa altamente complexa, em que a construção de sentidos se realiza, 
evidentemente, com base nos elementos linguísticos selecionados pelos enunciadores 
e na sua forma de organização, mas requer, por parte destes, não apenas a mobilização 
de um vasto conjunto de saberes de ordem sociocognitiva, cultural, histórica, de todo 
o contexto, enfim, como também a sua reconstrução no momento de interação. Desta 
forma, os coenunciadores são, na verdade, ‘estrategistas da comunicação verbal’, 
visto que precisam ser capazes de mobilizar, de forma estratégica, o contexto 
sociocognitivo para possibilitar-lhes, no momento da interação verbal, a construção 
de sentido para o texto (KOCH; ELIAS, 2017, p. 10). 

 

Nesse sentido, é forçoso que pensemos os textos fora de caixas de vácuo, pois elas, de 

fato, não existem. Isso porque os eventos comunicativos são sempre histórica e culturalmente 

situados e por esses fatores atravessados. Além disso, cada um dos interlocutores desses eventos 

traz consigo diferentes experiências ou conhecimentos de mundo - das coisas e de outros textos 
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- e os acessam e os atualizam segundo seus propósitos de interação, seja para falar/escrever, 

seja para ouvir/ler. Também não há, portanto, sujeitos neutros.  

Isso equivale dizer que, na situação de prova de redação em um vestibular - objeto de 

nosso interesse -, os candidatos, ainda que inseridos em uma mesma situação de produção 

escrita, trarão, consigo, diferentes bagagens sociais, culturais, linguísticas e, diante disso, e 

apesar disso, todos terão, naquele momento um mesmo propósito de interação. 

Ou seja, esses candidatos devem cumprir a solicitação da proposta de escrita com vistas 

a convencer a banca avaliadora de que possuem domínio das habilidades escrita e leitora para 

o ingresso no Ensino Superior. 

Desse modo, ratificamos que o texto, antes de tudo, deve ser concebido como um 

sistema complexo de conexões, de ramificações, de entrelaçamentos, entre sujeitos, 

conhecimentos e interação, cujos limites não se encerram em uma dada situação comunicativa. 

A esse respeito, a proposta de Antunes (2017) também nos acolhe, pois, de acordo com 

a pesquisadora, uma concepção interacional sociocognitiva de texto é aquela que considera a 

mobilização dos diferentes conhecimentos armazenados na memória dos sujeitos, bem como 

aquela que considera os variados contextos de uso da língua. 

Ainda segundo Antunes, o fenômeno textual enquanto manifestação linguística 

complexa se situa em múltiplos domínios e, por isso, incorpora elementos de diferentes ordens. 

Também pondo em relevo a relação texto-interação, a autora (Antunes, 2009, p. 21) explica que 

a atividade verbal, pressupõe os seguintes fenômenos: 

 

(1) da textualidade, o qual implica que toda e qualquer atividade de linguagem somente ocorre 
em forma de textos; assim, tudo o que as pessoas dizem, em qualquer circunstância social, 

constitui um texto; a dimensão desse texto não importa;  
(2) da intencionalidade, o qual implica que toda atividade de linguagem somente acontece 

com uma finalidade específica, ou seja, com determinada intenção ou objetivo;  
(3) da semanticidade, o qual implica que a atividade da linguagem é uma atividade que lida 

com a produção e a expressão de sentidos; portanto, ela significa sempre; 
(4) da comunicabilidade, o qual implica que as ações de linguagem se destinam a estabelecer 

e a produzir eventos de comunicação, de intercâmbio, de troca entre os sujeitos 
participantes;   

(5) da referência a parceiros, o qual implica que as atividades de linguagem supõem sempre a 
condição da interação entre dois ou mais sujeitos, ativos e mutuamente colaborativos. 

 

A produção de redação em vestibular, desse modo, ao comungar com esses fenômenos 

da atividade verbal, é por nós considerada atividade interacional, sociocognitiva. Isso porque 

candidatos e banca avaliadora, enquanto parceiros de interlocução em uma atividade de 

linguagem, interagem por meio de textos escritos e possuem intenções bastante definidas com 
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determinada atividade (mostrar domínio das habilidades de leitura/escrita e selecionar 

candidatos).  

Marcuschi também nos traz importantes elucidações sobre o caráter interacional e 

sociocognitivo do texto. Este fenômeno, de acordo com o estudioso, é um sistema de conexões 

entre vários elementos: ações, sons, palavras, enunciados, contextos, participantes etc. Essas 

conexões, por sua vez, constroem-se por meio de aspectos linguísticos e não linguísticos: 

 

(1) O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como: 

sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, ações etc. 

(2) O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto 

aspectos linguísticos como não linguísticos no seu processamento (imagem, 

música) e o texto se torna em geral multimodal; 

(3) O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico e 

solitário, sendo sempre um processo e uma coprodução (coautoria em vários 

níveis); 

(4) O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários aspectos, tais 

como: um som, uma palavra, uma significação, uma instrução etc. e deve ser 

processado com esta multifuncionalidade (MARCUSCHI, 2008, p. 80). 

 

Além desses estudos, a fim de ancorar nossa investigação, destacamos as pesquisas de 

Beaugrande (1997, p. 15), para quem o texto é “um evento comunicativo para o qual concorrem 

aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e interacionais”. 

O linguista nos ajuda a compreender o texto como um objeto que é multifacetado, isto 

é, um sistema complexo de conexões: aquilo que ouvimos ou lemos é apenas a ponta de um 

iceberg, ou melhor, “uma pequena porção da matéria e da energia dentro da qual uma enorme 

quantidade de informação foi ‘condensada’ por um falante ou escritor e está pronta a ser 

‘amplificada’ por um ouvinte ou leitor” (BEAUGRANDE, 1997, p. 15).  

Nessa concepção de texto, Beaugrande (1997, p. 21), sob o argumento de que “cada 

texto é conectado ao nosso conhecimento de mundo e da nossa sociedade”, reúne sob o rótulo 

da conectividade os princípios de textualidade (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981) a saber: 

 

(1) Coesão: construções responsáveis pela conexão dentro de uma frase, entre frases e 

entre estas e o texto;  

(2) Coerência: construções responsáveis pela conexão de sentidos dentro do texto;  

(3) Intencionalidade: construções responsáveis por estabelecer o objetivo do locutor do 

texto ao realizar sua atividade comunicativa;  
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(4) Aceitabilidade: construções que indicam a aceitação do interlocutor quanto à 

atividade comunicativa;  

(5) Informatividade: construções que indicam o grau de novidade de informação 

oferecida ao interlocutor em relação às informações prévias que este possui;  

(6) Situcionalidade: construções que determinam o contexto de interpretação de um 

evento comunicativo;  

(7) Intertextualidade: construções que indicam relação com o texto enunciado e com 

outros textos já efetivamente produzidos.  

 

Esses princípios, segundo Beaugrande, abrangem todo e qualquer texto. Além disso, são 

eles os responsáveis pelos sujeitos realizarem múltiplas conexões não só dentro de um texto, 

mas entre texto e os contextos humanos - sociais e históricos, portanto - nos quais ocorrem. 

E é justamente nessa seara que se encontra nossa investigação. Ao considerarmos o 

contexto de nosso objeto de pesquisa - a redação de vestibular - lançaremos olhar à 

intertextualidade, ou seja, a um princípio de textualidade que conecta conhecimentos de texto 

e vivências sociais de candidatos ao vestibular a suas produções textuais nessa situação 

comunicativa.  

Nesse âmbito, voltamos à afirmação inicial de que o texto não é produto, mas processo 

de construção entre interlocutores, em situações reais e concretas de comunicação. O uso dos 

textos em nossas necessidades comunicativas é, pois, uma tarefa complexa de produção de 

sentido por meio da linguagem.  

A linguagem, por isso, é atividade essencialmente interativa e, deste modo, assumimos 

que, em nossas práticas cotidianas, fazemos, por meio de textos, uso da linguagem com 

determinados objetivos - como meio de ação no mundo. 

Concordamos, assim, com Geraldi (1999), ao compreender a linguagem como uma 

forma de interação, por meio da qual o sujeito falante pratica ações que só lhe seriam permitidas 

se falasse e com a qual esse falante age sobre o ouvinte, de forma a estabelecer com ele vínculos 

que não existiam antes da fala. 

Assim sendo, destacamos que a linguagem nos permite exercer nossa cidadania, de 

forma a agir e a retroagir em relação ao outro, a fim de nos posicionar no mundo, por meio de 

variados textos - falados, ouvidos, escritos, lidos.  
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2.2 Texto: leitura e escrita como atividades integradas 

 

Como abordamos, o uso da linguagem e seu propósito interacional, que ocorre na forma 

de textos, é sempre negociado entre nós, sujeitos que buscam se colocar ativamente no mundo, 

por meio, por exemplo, do que lemos e do que escrevemos. Por isso, a seguir, trataremos das 

concepções de leitura e de escrita que permeiam nosso trabalho.  

Primeiramente, consideramos que a leitura é uma atividade que “põe em foco o leitor e 

seus conhecimentos em interação com o autor e o texto para a construção do sentido”, como 

afirmam Koch e Elias (2008, p. 7). 

Em um primeiro momento, a banca elaboradora da prova de vestibular é autora de uma 

proposta de redação, lida pelos candidatos. Em um segundo momento, os candidatos da prova, 

com base nessa proposta, são autores de redações que serão lidas pela banca avaliadora de 

textos.  

Nessa situação, a leitura, certamente, não é atividade puramente linguística. Isso porque 

o leitor tem seus próprios objetivos de leitura, seus conhecimentos prévios etc., os quais 

nortearão seu modo de ler e de interagir com o outro. Assim, Koch e Elias (2008, p.7) aclaram 

que:   

 

A leitura de um texto exige muito mais que o simples conhecimento linguístico 
compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, necessariamente, levado a mobilizar 
uma série de estratégias tanto de ordem linguística como de ordem cognitivo-
discursiva, com o fim de levantar hipótese, validar ou não as hipóteses formuladas, 
preencher lacunas que o texto apresenta, enfim, participar de forma ativa da 
construção de sentido. 
 

Nesse jogo de enunciação, o candidato e a banca avaliadora, enquanto leitores, têm 

horizontes de expectativas de leitura diferentes com relação aos textos que circulam em um 

mesmo evento de comunicação.  

Por um lado, a proposta de redação é lida pelo candidato a fim de cumprir uma tarefa 

de leitura e de escrita, para ser bem-sucedido no vestibular. Por outro, a proposta de redação e 

o texto do candidato são lidos pela banca de avaliadores com o fito de selecionar candidatos 

para o nível superior de ensino.  

A leitura é, pois, como explica Antunes (2003), parte da interação verbal escrita, na 

medida em que ler implica uma participação cooperativa por parte do leitor, na medida em que 

este interpreta e reconstrói o sentido e as intenções do autor.  
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Tomamos, portanto, a escrita como atividade integrada à leitura: “a escrita é uma 

invenção permanente do mundo e a leitura é uma reinvenção” (MARCUSCHI, 2008, p. 243). 

São, pois, atividades reguladas pelas nossas vivências sociais e culturais.  

Assim, sendo, indissociada à leitura, a escrita permite, em contexto de exame vestibular, 

que os candidatos materializem seus projetos de dizerem uma redação - dizer o que lhes fora 

solicitado pelas instruções da prova; e dizer a um público mais amplo que estão aptos a ingressar 

no ES. Tudo isso, por sua vez, tendo em vista diferentes interlocutores - em uma camada, os 

indicados pelo gênero discursivo da prova; e, em outra, as bancas elaboradoras e avaliadoras da 

prova.  

Pensando, assim, Antunes (2003, p. 45) esclarece que a atividade escritora é 

estritamente ligada à atividade da interação, de modo que supõe uma  

 

Manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos 
que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, interagir com ele. Ter o 
que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de escrever. Não 
há conhecimento linguístico (lexical ou gramatical) que supra a deficiência do “não 
ter o que dizer”. As palavras são apenas a mediação, ou o material com que se faz a 
ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. 
 

Ainda a respeito do projeto de dizer na modalidade escrita, Geraldi (1992, p. 11) 

também nos ancora ao considerar que, para se produzir um texto, é necessário que:  

 

a) se tenha o que dizer; 

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer; 

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que para quem diz [...]; 

e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). 

 

De fato, os fatores acima elencados pelo estudioso, como evidenciamos, perpassam a 

situação comunicativa colocada pela prova de redação de vestibular. Todavia, as estratégias de 

escrita selecionadas pelos candidatos para materializar seus dizeres são variadas.  

No que concerne a essas estratégias, Koch e Elias (2018) nos explicam que o sujeito que 

escreve mobiliza uma série de estratégias, dentre elas: 

 

(1) a ativação de conhecimentos sobre o evento comunicativo (interlocutores em jogo, 

tema discutido e gêneros discursivos mobilizados);  

(2) a progressão e continuidade do tema sobre o qual se escreve, por meio da seleção e 

da organização de ideias;  
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(3) “balanceamento” entre informações novas e “dadas”, implícitas e explícitas, tendo, 

para isso, como norte, o compartilhamento de informações com o leitor e o objetivo de escrita.  

 

Assim sendo, as pesquisadoras consideram que a escrita também não é uma tarefa 

puramente linguística, na medida em que, ao escrever, o autor do texto deve não apenas 

mobilizar um vasto conjunto de saberes (sociocognitivos, culturais, históricos e contextuais), 

mas também considerar como tais saberes serão reconstruídos pelo leitor no momento da 

interação. 

No caso da redação de vestibular, o candidato antevê que tipo de informações deve 

trazer para que seus diferentes interlocutores (o previsto na proposta de redação e o manifestado 

pela figura da banca de avaliação) entendam seu texto; ou considera construir informações 

novas que sejam essenciais em seu projeto de dizer; ou, ainda, decide em que medida explicitará 

o diálogo com outros textos.  

Por isso, temos como interesse mais amplo, neste trabalho, investigar a intertextualidade 

em redações de vestibular, a fim de responder a questões como:  

 

i) como os candidatos operacionalizam, em suas produções, a relação 

entre textos, antevendo a leitura dos seus diferentes interlocutores?  

ii) como a argumentatividade se constitui nessas relações intertextuais?   

 

Nos tópicos seguintes, procederemos a uma revisão do princípio da intertextualidade, 

mapeando seus tipos, bem como a uma explicação da relação intertextual com a 

argumentatividade. 

 

2.3 A intertextualidade 

 

Para evocarmos a noção de intertextualidade, devemos nos voltar ao início do século 

XX, quando os estudos de Bakhtin configuraram a dialogia, ao investigar e a reconhecer o 

intercâmbio que existe entre autores e suas obras. Tais estudos sobre o fenômeno dialógico 

entre textos, em termos de imanência do texto e não de influências marcadas extratextualmente 

(Meserani, 1998), deram-se a partir do ensaio “Problemas da poética de Dostoiévski”, em 1929.  

Assim sendo, para Bakhtin (1986, p. 162), todo texto constitui-se perante outro e não 

perante si mesmo. Dessa maneira: 
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O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente neste 
ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o posterior como 
o anterior, juntando dado texto ao diálogo. Enfatizamos que esse contato é um contato 
dialógico entre textos [...]  
 

Fiorin (2014) elucida que essa noção de dialogismo pode ser lida como modo de 

funcionamento real da linguagem e, portanto, seu princípio constitutivo. A respeito dessa 

primeira definição, o estudioso explica que, na medida em que Bakhtin afirma que não se pode 

realmente ter a experiência do dado puro, os discursos não se relacionam diretamente a coisas, 

mas sim com outros discursos. Para Bakhtin (1998, p. 86): 

 

Todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado, 
sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por sua névoa 
escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falara sobre ele. 
O objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por 
apreciações de outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso 
penetra neste meio dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de 
julgamentos e de entonações. Ele se entrelaça com eles em interações complexas, 
fundindo-se com uns, isolando-se de outros, cruzando com terceiros; e tudo isso pode 
formar substancialmente o discurso. 
 

Em resumo, novos significados são enunciados a todo momento, tendo em vista que 

todo texto se relaciona com textos anteriormente enunciados, em uma relação complexa, 

ramificada e entrelaçada. Essa relação, desse modo, entre os discursos, definiria, de acordo com 

Fiorin, o dialogismo bakhtiniano: “como não existe objeto que não seja cercado, envolto, 

embebido em discurso, todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de 

outras palavras” (BAKHTIN, 1992, p. 319).  

Apoiando-se nos estudos de Bakhtin sobre o dialogismo, ao discutir a relação entre 

“Problemas da poética de Dostoiévski” e “A obra de François Rabelais”, Julia Kristeva, na 

década de 1960, concluiu que o discurso literário “não é um ponto (um sentido fixo), mas um 

cruzamento de superfícies textuais, um diálogo de várias escrituras” (KRISTEVA, 1967, p. 

438-65).  

Conforme estudo da autora, “o discurso (o texto) é um cruzamento de discursos (de 

textos) em que se lê, pelo menos, um outro discurso (texto)” (KRISTEVA, 1974, p. 163).  

Além de, em sua leitura, identificar discurso e texto, Kristeva (1974) postula ainda que, 

no lugar da noção de intersubjetividade, tem-se a noção de intertextualidade: uma vez que o 

diálogo seria a única esfera possível da vida da linguagem, a escritura seria a leitura do corpus 

literário anterior e o texto seria a absorção e a réplica a um outro texto. Para a pesquisadora, 



54 
 

todo texto se constrói “como um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de 

um outro texto” (KRISTEVA, 1974, p. 440).  

A Linguística Textual (LT), campo científico em que nossa pesquisa se insere, ao 

incorporar esses estudos no desenvolvimento de suas pesquisas, passou a investigar a 

intertextualidade como um dos sete princípios de textualidade. Isso significa que o intertexto é 

imanente ao texto, é sua parte constitutiva. 

Assim, uma vez que os sujeitos se constituem socialmente, e não individualmente, e que 

os textos estão sempre circulando nas mais vastas e variadas situações comunicativas, é 

impossível um indivíduo não ser tocado pelos dizeres do outro. Em outras palavras, Antunes 

(2017, p. 88) nos explica que 

 

a) nenhum texto parte de um ponto zero; nenhum é portanto, o começo absoluto de 

um dizer; 

b) todo texto está preso a textos anteriores, seja do ponto de vista do conteúdo, seja 

do ponto de vista da forma; logo, todo texto é um intertexto, pois todo texto 

dialoga com outro, retomando, desenvolvendo, explicando, confirmando ou se 

opondo a conceitos, a ideias ou a formas neles expressos; 

c) essa incorporação de um texto prévio em outro pode assumir a forma de citação, 

ou de simples alusão, em dependência dos propósitos de quem está com a palavra; 

d) a intertextualidade é, assim, constitutiva de qualquer texto; constitutiva da 

linguagem humana. 

 

Não existe, portanto, a realização de um texto único, completamente novo e alheio ao 

contato com textos anteriores. Sendo assim, também comungamos com as palavras de 

Marcuschi (2008, p. 132), para quem “a intertextualidade, mais do que um simples critério de 

textualidade, é também um princípio constitutivo que trata o texto como uma comunhão de 

discursos”.  

A esse respeito, Koch (2015, p. 51), sobre a inevitável presença do outro naquilo que 

dizemos ou escrevemos, elucida que a intertextualidade tem sido um dos grandes temas a que 

a LT tem se dedicado, pois: 

 

A intertextualidade compreende as diversas maneiras pelas quais a produção/recepção 
de um dado texto depende do conhecimento de outros textos por parte dos 
interlocutores, ou seja, dos diversos tipos de relação que um texto mantém com outros 
textos. 

 

Para Blühdorn (2009), a intertextualidade, muito embora ao longo do tempo tenha sido 

analisada quase que predominantemente pela teoria e história literárias, constitui-se, 

atualmente, objeto de pesquisa legítimo e necessário para o campo da linguística, em especial, 
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a de texto. O pesquisador entende que a compreensão textual é intimamente ligada à 

intertextualidade, sendo esta um pré-requisito indispensável em todos os textos que 

produzimos. 

Consideramos, portanto, que os processos de recepção e de produção de textos - que 

permeiam nossa vida e que permitem nos posicionarmos no mundo - pressupõem a 

intertextualidade. Concordamos com Bazerman (2015, p. 78) quando assinala que: 

 

Quanto mais profundamente entendemos os recursos intertextuais a que 
inevitavelmente recorremos sempre que escrevemos, tanto mais capazes seremos de 
organizar, utilizar e posicionar nossa escrita com maior clareza e firmeza nessa 
história dos textos e de como os leitores podem perceber os textos precedentes. E 
quanto mais entendemos como os textos que também lemos se apoiam em textos 
anteriores, tanto mais a clareza com que podemos entender o que estão tentando 
realizar, em que plano, e saber se nos satisfazemos com os tipos de intertextualidade 
que constroem.  
 
 

Vemos, desse modo, que a intertextualidade é aspecto central nas atividades de escrita 

e leitura que realizamos nas diversas esferas de atuação humana. No entanto, são diferentes os 

tipos de intertextualidade que os sujeitos mobilizam em seus textos. Este é o tópico que 

desenvolveremos a seguir.  

 

2.4 Tipos de intertextualidade 

 

Todo texto surge da relação estabelecida com outros textos, os quais já nasceram 

entrelaçados com textos anteriormente produzidos. Esse é o princípio constitutivo de todo e 

qualquer texto que já exista ou que venha a existir.   

Considerando, no entanto, que o objeto de análise desta pesquisa é a redação do 

vestibular e, portanto, o que esta produção textual efetivamente realizada no contexto referido 

revela sobre textos que concorrem para a sua constituição e que são ou podem ser de alguma 

forma marcados ou identificados, a nossa atenção se volta para a intertextualidade stricto sensu 

ou restrita.  

 

2.4.1 Intertextualidade stricto sensu 

 

A intertextualidade stricto sensu, ou restrita, como nos revela Koch (2015), é atestada, 

necessariamente, pela presença de um intertexto anteriormente produzido e que faça parte da 

memória social de uma coletividade ou da memória discursiva dos interlocutores. 
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Também estudiosa do tema, Antunes nos explica que a intertextualidade estrita ocorre 

quando, “de forma mais ou menos explícita, segmentos de um texto são reutilizados na 

composição de outro” (ANTUNES, 2017, p. 90). 

Se a intertextualidade ampla é constitutiva de todo e qualquer texto e está na memória 

inconsciente dos sujeitos, a restrita é mobilizada conscientemente pelos indivíduos e, por isso, 

é linguisticamente materializada na superfície textual. Dessa forma, esse último tipo pode, 

inclusive, ser descrito em pormenores e analisado segundo sua função argumentativa, objetivo 

desta pesquisa.  

Reside, nessas condições, o nosso interesse em desvendar os tipos de intertextualidade 

mobilizados em redações bem avaliadas no vestibular da Universidade Estadual de Campinas.  

Trataremos a seguir desses tipos de relações intertextuais e exemplificaremos com 

trechos das sessenta redações de vestibular que compõem o corpus de nossa pesquisa, como já 

apresentado na Introdução e no Capítulo 1. 

 

 Intertextualidade temática  

 

Este tipo de intertextualidade, como nos revela Koch, Bentes e Cavalcante (2012), 

ocorre quando dois textos partilham o mesmo tema ou o mesmo conteúdo. Dessa forma, a 

intertextualidade temática é encontrada, por exemplo, entre textos científicos pertencentes a 

uma mesma área do saber ou a uma mesma corrente do pensamento, que partilham temas e se 

servem de conceitos e terminologias próprios, já definidos no interior dessa área ou corrente 

teórica. 

Esse tipo de intertextualidade também pode ser encontrado entre textos literários de uma 

mesma escola ou de um mesmo gênero; ou entre matérias de jornais e da mídia em geral, em 

um mesmo dia, ou durante certo período em que dado assunto é considerado focal; também é 

encontrado, por exemplo, nas várias encenações de uma mesma peça teatral, nas novas versões 

de um filme etc. 

 

EXEMPLO 1: GÊNERO ABAIXO-ASSINADO 

 

Por isso, reivindicamos a permanência de aulas sobre Direitos Humanos. Além disso, o livre 

pensamento é assegurado pela Declaração Universal da ONU, a fim de promover a paz, a 

tolerância e a amizade entre os povos.  
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Fonte: trecho extraído da redação de L.M.C, sobre a Proposta 1, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 67, grifo nosso. 

 

 

EXEMPLO 2: GÊNERO PODCAST 

 

Abordada desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, a enorme diversidade dos biomas 

brasileiros sempre foi um dos elementos de destaque do nosso país. 

 

Fonte: trecho extraído da redação de I.L.S, sobre a Proposta 1, da edição 2020 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2020”, p. 73, grifo nosso. 

 

 Intertextualidade estilística  

 

Este tipo de intertextualidade ocorre quando o produtor do texto, a fim de atender os 

seus objetivos, repete, imita, parodia certos estilos ou variedades linguísticas. A esse respeito, 

Koch, Bentes e Cavalcante (2012) esclarecem que, ao desconsiderar a existência de uma 

intertextualidade apenas de forma, as pesquisadoras consideram que toda forma 

necessariamente emoldura, “enforma” determinado conteúdo, de maneira específica.  

Desse modo, a intertextualidade estilística é encontrada, por exemplo, em determinados 

textos que reproduzem a linguagem bíblica, um jargão profissional etc.; ou quando reproduzem 

o estilo de um determinado gênero, autor ou segmento da sociedade. 

 

EXEMPLO 3: GÊNERO ABAIXO-ASSINADO 

 

Parece-nos, todavia, que às elites interessa limitar o livre pensar para mais facilmente 

conduzir o povo, estabelecendo uma tirania “à século XXI”, indo na contramão do 

patriarcado na educação em países como Suécia, Finlândia e França. 

 

Fonte: trecho extraído da redação de L.M.C, sobre a Proposta 1, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 68, grifo nosso. 

 
 

EXEMPLO 4: GÊNERO CRÔNICA 

 

Autor homem, “é cilada” pensei. 
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Fonte: trecho extraído da redação de C.M.G.F., sobre a Proposta 2, da edição 2020 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2020”, p. 115, grifo nosso. 

 
 
 

 Intertextualidade explícita  

 

Este tipo de intertextualidade ocorre quando, no próprio texto, é feita menção à fonte do 

intertexto, ou seja, quando um outro texto ou um fragmento é citado, é atribuído a outro 

enunciador, sendo ele específico ou generalizado (ex. “como diz o povo”; “segundo os 

antigos”).   

A intertextualidade é explícita, segundo Koch (2015, p. 143) quando, no próprio texto, 

é feita a menção à fonte do intertexto, tal como ocorre em citações, referências, resumos etc., 

bem como em situações de interação face a face, nas retomadas do texto do interlocutor, a fim 

de, por exemplo, com ele concordar ou contraditá-lo.  

Koch e Elias (2017, p. 47-49) elucidam que, no caso da intertextualidade explícita, a 

citação é usada recorrentemente pelo autor do texto, com o objetivo, por exemplo, de 

fundamentar um ponto de vista. Desse modo, segundo as pesquisadoras, a citação direta ocorre 

quando, a fim de reproduzir o discurso alheio, usam-se aspas e faz-se textualmente a indicação 

do autor. A citação indireta, por sua vez, ocorre quando há uma adaptação das ideias 

apresentadas no texto reproduzido, de modo a dizê-las com nossas palavras ou parafraseá-las.  

Dessa maneira, a intertextualidade explícita é encontrada, por exemplo, em situações 

face a face nas retomadas do texto do parceiro, para encadear sobre ele ou contraditá-lo, ou 

mesmo para demonstrar atenção ou interesse na interação. Também é encontrada, por exemplo, 

nas citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções; em textos argumentativos, 

quando se lança mão do recurso à autoridade.  

 

EXEMPLO 5: GÊNERO ABAIXO-ASSINADO 

 

No século II d. C., o filósofo grego Teócrito de Corinto já nos dizia que “os tiranos 

não gostam que as pessoas pensem”, e os professores nos ensinam a pensar, 

sendo hoje, por conseguinte, vistos como perigosos.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de C.C.S.C., sobre a Proposta 1, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 103, grifo nosso. 
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EXEMPLO 6: GÊNERO COMENTÁRIO 

 

Isso fica evidente no caso da indústria da moda, que, segundo dados do texto de 

Nina Guimarães, em Metrópoles (2017), não somente explora abusivamente os 

recursos naturais, como a água, mas também submete seus trabalhadores a 

condições desumanas, sendo que menos de 2% viveriam ganhando o suficiente 

para uma subsistência digna em nome do lucro dos donos das marcas  

 

Fonte: trecho extraído da redação de P.H.S.T., sobre a Proposta 2, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 133, grifo nosso. 

 

 Intertextualidade implícita  

 

A intertextualidade implícita, de acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2012) ocorre 

quando o produtor do texto espera que o leitor/ouvinte reconheça a presença do intertexto pela 

ativação do texto-fonte em sua própria memória discursiva.  

Este tipo de intertextualidade ocorre quando, no próprio texto, é introduzido um 

intertexto alheio sem qualquer menção explícita da fonte com o objetivo de seguir a orientação 

argumentativa, contraditá-lo, colocá-lo em questão, ridicularizá-lo ou argumentar em sentido 

contrário.  

Assim, a intertextualidade implícita é encontrada, por exemplo, no primeiro caso, em 

paráfrases que se aproximam do texto-fonte. Grésillon e Maingueneau (1984) chamam esse 

fenômeno de “captação”.  

O segundo caso, por sua vez, no qual se incluem enunciados parodísticos e/ou irônicos, 

apropriações, reformulações do tipo concessivo, inversão da polaridade afirmação/negação, é 

denominado por Grésillon e Maingueneau (1984) como “subversão”. 

Ainda com relação à intertextualidade implícita, o produtor do texto espera que o 

interlocutor seja capaz de reconhecer a presença do intertexto, por meio da ativação do texto-

fonte em sua memória discursiva. 

Por conseguinte, a comunicação estará prejudicada, caso essa expectativa do produtor 

do texto não seja atingida, sobretudo no caso de subversão. Isso porque, na intertextualidade 

implícita com valor de subversão, a descoberta do intertexto torna-se crucial para a construção 

do sentido: muito embora essas fontes de intertextos sejam, de maneira geral, trechos e obras 

literárias, de músicas populares bem conhecidas ou textos de ampla divulgação pela mídia, 
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bordões de programas humorísticos de rádio ou TV, bem como provérbios, frases feitas, ditos 

populares etc., não há a garantia de que o leitor/ouvinte realmente reconheça tais intertextos.  

Em contrapartida, com relação mais específica aos casos de intertextualidade implícita 

por captação, embora a reativação do texto-fonte também seja primordial, por se tratar de 

paráfrase do sentido original, quanto mais próximo o segundo texto for do texto-fonte, menos 

é exigida a recuperação deste para que se possa compreender o texto atual.  

Há, contudo, casos especiais em que tal recuperação é altamente indesejável, como no 

caso de plágio. Para tanto, esse produtor procura camuflar o intertexto por meio de operações 

de ordem linguística, tais como apagamento, substituições de termos, alterações de ordem 

sintática, transposições etc.  

 

EXEMPLO 7: GÊNERO COMENTÁRIO 

 

Na realidade, essa estrutura leva, em último caso, à falência do sistema econômico. 

É possível pensar, como ilustração desse processo, na falência do keynesianismo 

nos Estados Unidos. 

 

Fonte: trecho extraído da redação de L.N.V., sobre a Proposta 2, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 147, grifo nosso. 

 

EXEMPLO 8: GÊNERO PODCAST 

 

Durante o ano de 2019, diversos agrotóxicos foram liberados. A bancada ruralista 

conseguiu que diversos produtos químicos fossem dispensados em nossos solos e 

em nossos corpos d'água. 

 

Fonte: trecho extraído da redação de G.P.S., sobre a Proposta 1, da edição 2020 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2020”, p. 70, grifo nosso. 

 

Um dos casos da intertextualidade implícita é o détournement.  

Este tipo de intertextualidade ocorre quando há a produção de um enunciado que possui 

marcas linguísticas de um provérbio, mas que não diz respeito ao estoque de provérbios 

reconhecidos. Essa definição foi formulada por Grésillon e Maingueneau (1984). 

Koch e Elias (2008, p. 95), com base nesses estudiosos, fazem referência ao 

détournement e explicam que, nesse tipo de intertextualidade, espera-se que o leitor não só 

identifique o texto de origem, mas sobretudo perceba o efeito de sentido provocado pelo 
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deslocamento ou transformação de “velhos textos” e o propósito como nem racional dos “novos 

textos” construídos.  

Koch, Bentes e Cavalcante (2012), por sua vez, procedem a uma ampliação desse 

conceito a diversas formas de intertextualidade nas quais ocorre algum tipo de 

alteração/adulteração/operações de retextualização de um texto-fonte, o qual deve ser 

reconhecido, excetuando-se os casos de plágio.  

 

EXEMPLO 9: GÊNERO COMENTÁRIO 

 

A exploração de bolivianos realizada pela indústria têxtil em bairros como o Brás, na 

capital Paulista, sintetiza as drásticas consequências defendidas pelo fetichismo do 

“tenho, logo existo” na sociedade do consumo. 

 

Fonte: trecho extraído da redação de G.P.S., sobre a Proposta 1, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 127, grifo nosso. 

 
 

EXEMPLO 10: GÊNERO COMENTÁRIO 

 

A falência desse modelo pode ser constatada ao analisarmos o “milagre” durante a 

ditadura militar, quando a economia cresceu a qualidade de vida piorou e 

milhões viviam na pobreza extrema.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de I.B.M., sobre a Proposta 2, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 124, grifo nosso. 

 

 Intertextualidade intergenérica  

 

Este tipo de intertextualidade, segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2012) ocorre quando 

um gênero exerce a função de outro, com o objetivo de produzir determinados efeitos de 

sentido. Para isso, o produtor do texto conta com o conhecimento prévio de seu interlocutor a 

respeito do gênero discursivo que produz, o qual é dotado de forma composicional, conteúdo 

temático e estilos próprios.  

Segundo Van Dijk (1997), os falantes possuem uma competência metagenérica que lhes 

permite construir na memória um modelo cognitivo de contexto, o qual é acessado a fim de que 

reconheçam os diferentes gêneros discursivos e a eles recorram de maneira adequada.   
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Por sua vez, Marcuschi (2008) faz referência à intertextualidade genérica por meio do 

termo “intergenerecidade”. De acordo com o estudioso, esse fenômeno é natural e bastante 

recorrente nas situações de interação. Para ele, esse tipo de intergenerecidade ocorre com 

relação às funções e às formas de gêneros diversos num dado enunciado.  

O mesmo fenômeno é explicado por Koch e Elias (2018), no que chamam 

intertextualidade intergêneros: em que um autor pode fazer uso de seus conhecimentos 

metagenéricos para produzir um gênero em que expresse seu enunciado em formato de um 

outro gênero; ou, ainda, o autor pode usar o seu conhecimento metagenérico e emprestar a um 

gênero textual a roupagem de outro, sem a transferência das funções que lhes são reservadas.  

 

EXEMPLO 11: GÊNERO CRÔNICA 

 

Item 4: “Disse que ‘ajudo’ nas tarefas do lar subi entendendo que esse é um trabalho 

da mulher. Corta. O ano é 2015, Pedro está na porta do meu quarto perguntando o 

que eu achei da faxina dele e me dizendo: “claro que eu não limpo como você”.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de C.M.G.F., sobre a Proposta 2, da edição 2020 do VU, contida no 
livro “Vestibular Unicamp: redações 2020”, p. 115, grifo nosso. 

 

EXEMPLO 11: GÊNERO ABAIXO-ASSINADO 

 

Nós, como estudantes de Ensino Médio desta instituição (nomes abaixo) e indivíduos 

plenamente conscientes da importância dos Direitos Humanos, viemos por meio deste 

abaixo-assinado demonstrar nossa profunda indignação com o recente episódio 

ocorrido com nossa professora de Filosofia.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de L.F., sobre a Proposta 2, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 78, grifo nosso. 

 

 Intertextualidade tipológica  

 

Este tipo de intertextualidade ocorre quando se depreende, entre sequências ou tipo 

textuais - narrativas, descritivas, expositivas, injuntivas, argumentativas etc. - um conjunto de 

características comuns. Tais características, por sua vez, podem ser de ordem estrutural, lexical, 

adverbial, verbal etc.  
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Koch e Elias (2008), a respeito do fenômeno, também explicam que os gêneros são 

formados por sequências textuais, de modo que essa presença incita uma sensação familiar no 

leitor a reconhecê-las como sequências mais ou menos típicas ou canônicas.  

De acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2012) descrevem os tipos de sequências. 

Assim, as sequências narrativas, por exemplo, de acordo com as estudiosas, caracterizam-se 

pelo percurso temporal/causal de eventos, isto é, um antes e depois, uma situação inicial e final, 

entre as quais ocorre a modificação de um estado de coisas.  

As sequências descritivas apresentam-se pela descrição de qualidades, propriedades etc. 

indicadas por meio, por exemplo, de verbos de estado e de situação, bem como por verbos que 

assinalam relações de propriedade, qualidade, atitudes, no tempo presente ou no tempo 

imperfeito.  

As sequências expositivas são aquelas em que há a análise ou síntese de representações 

conceituais, ordenadas logicamente, por meio, por exemplo, de conectores do tipo lógico.  

Nas sequências injuntivas há prescrições de comportamento ou de ações 

sequencialmente ordenados, manifestadas sobretudo por verbos no imperativo, infinitivo ou 

futuro do presente.  

As sequências argumentativas, por fim, apresentam uma ordenação lógica de 

argumentos e/ou contra-argumentos, direcionados por elementos modalizadores, operadores 

argumentativos etc.  

 

EXEMPLO 13: GÊNERO PODCAST 

 

Imagine que uma área de vegetação nativa passe a abrigar plantações de soja.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de K.C.S., sobre a Proposta 1, da edição 2020 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2020”, p. 57, grifo nosso. 

 

EXEMPLO 13: GÊNERO ABAIXO-ASSINADO 

 

Por fim, reivindicamos também a manutenção das aulas sobre Direitos Humanos, 

pois, com elas, somos capazes de reconhecer a importância de nossas liberdades e 

o nosso papel como cidadãos.  

 

Fonte: trecho extraído da redação de I.M., sobre a Proposta 1, da edição 2019 do VU, contida no livro 
“Vestibular Unicamp: redações 2019”, p. 88, grifo nosso. 
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2.5 Intertextualidade e argumentatividade 

 

Argumentar é humano: é a partir dessa consideração feita por Koch e Elias (2017) que 

iniciamos a discussão da função argumentativa da intertextualidade. Em nossas intenções 

comunicativas, seja por meio de textos orais ou escritos, tendo como base uma visão 

sociointeracional da linguagem, sempre estamos argumentando.  

Em termos práticos, retomamos algumas ideias delineadas ao longo do capítulo: 

candidatos e banca avaliadora, enquanto parceiros de interlocução em uma atividade de 

linguagem, interagem por meio de textos escritos (proposta de redação; redação; atribuição de 

notas) e possuem intenções bastante definidas com determinada atividade (mostrar domínio das 

habilidades de leitura/escrita e selecionar candidatos). Em última instância, então, esses agentes 

argumentam por meio de textos.  

Desse modo, considerando o postulado dialógico de Bakhtin - um texto não existe, nem 

pode ser avaliado e/ou compreendido isoladamente, uma vez que está sempre em diálogo com 

outros textos entendemos que as relações intertextuais necessariamente são argumentativas. Ou 

seja, em concordância com Cavalcante, Brito e Zavam (2017, p. 120), a intertextualidade “pode 

constituir textos de diferentes domínios discursivos e se manifestar em textos verbais ou 

multissemióticos. E em todos cumprem uma função argumentativa”. Nas palavras das 

autoras:  

 

Quando falamos em função argumentativa, estamos nos referindo ao papel 
argumentativo que a estratégia empregada pelo produtor do texto exerce ao construir 
determinado sentido visando a seu propósito discursivo. Dessa forma, quando traz 
para o seu texto um fragmento de outro texto, o locutor tem um propósito 
argumentativo e discursivo de construção de sentido e pretende que esse propósito 
seja reconhecido sido pelo seu interlocutor (CAVALCANTE; BRITO; ZAVAM, 
2017, p. 121, grifo nosso).  
 

Destacamos, novamente, o papel da interlocução quando se trata da função 

argumentativa da intertextualidade. Isso porque, a nosso ver, na necessária relação entre textos, 

a linguagem é sempre orientada por uma finalidade específica e pressupõe um processo de 

interlocução, realizado, por sua vez, nas mais diversas práticas sociais/históricas: 

 

Não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos linguagem comum com tal 
interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado. Se algumas vezes temos a 
pretensão de pensar e de exprimir-nos urbi et orbi, na realidade é claro que vemos “a 
cidade e o mundo” através do prisma do meio social completo que nos engloba 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2004, p. 112). 
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Ou, em outras palavras, nos termos de Fossey (2019, p. 70): 

  

É a partir da consideração do lugar que o locutor atribui a si e ao outro, da imagem 
que tem do seu lugar e do lugar ocupado pelo outro, que as estratégias de dizer são 
definidas: se falo como um especialista ou como um leigo, se falo para meus colegas 
ou para pessoas que ocupam um lugar hierarquicamente superior etc., todos esses 
elementos orientam as escolhas nas situações reais de produção textual (seja ela oral 
ou escrita) e se materializam na forma de uma máscara (de leigos que falam com 
leigos ou de leigo que fala com especialistas, por exemplo).  

 

Destarte, consideramos que o processo de interlocução possui papel importante na 

relação entre intertextualidade e argumentatividade, porque é a partir dele que o locutor, com o 

fito de argumentar, selecionará uma ou outra estratégia intertextual. Estamos, portanto, de 

acordo com Cavalcante, Brito e Zavam (2017, p. 121) quando explicam que 

 

Esse propósito cumpre, então, uma função que é, ao mesmo tempo, textual, pois se 
trata de um evento de interação entre locutor e interlocutor, e discursiva, por estar 
inserido em um contexto atrelado às condições/circunstâncias de produção. 

  

Koch (2000, p. 19) assinala que “a interação social por meio da língua caracteriza-se, 

fundamentalmente, pela argumentatividade”. Dessa maneira, nosso trabalho considera, em 

consonância com Koch e Elias (2017), que a remissão a textos que fazem parte da memória 

social dos leitores é uma essencial estratégia na construção de argumentos.  

Também a esse respeito, Bazerman (2015), compreendendo a intertextualidade como a 

relação entre textos, assinala que esse fenômeno textual tanto é um recurso ativado nos textos 

quanto forma um campo de ação em que os textos podem afirmar seu lugar. Desse modo, 

segundo o estudioso, 

 

Quanto mais profundamente entendemos os recursos intertextuais a que 
inevitavelmente recorremos sempre que escrevemos, tanto mais capazes seremos de 
organizar, utilizar e posicionar nossa escrita com maior clareza e firmeza nessa 
história dos textos e de como os leitores podem perceber os textos precedentes. E 
quanto mais entendemos como os textos que também lemos se apoiam em textos 
anteriores, tanto maior a clareza com que podemos entender o que estão tentando 
realizar, em que plano, e saber se nos satisfazemos com os tipos de intertextualidade 
que constroem (BAZERMAN, 2015, p. 15).  
 

Antunes (2017) nos acolhe ao defender que ninguém cita a palavra do outro de forma 

neutra, por citar, na medida em que há sempre um propósito embutido nessa operação, o qual 

validará a estratégia da citação da palavra do outro ou mesmo a alusão a ela. Por isso, toda 

mobilização da intertextualidade possui orientação argumentativa definida.  
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Além disso, a autora ainda defende que o recurso à intertextualidade eleva a relevância 

de um texto e a força dos argumentos com que um ponto de vista é defendido - com o objetivo 

de convencimento de determinado interlocutor previsto. 

Considerando o intento desta pesquisa de investigar como a função argumentativa da 

intertextualidade é construída em textos bem-sucedidos na situação comunicativa em que foram 

produzidos, a saber a prova de redação do Vestibular da Universidade Estadual de Campinas, 

procederemos no capítulo seguinte à análise das redações. 
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CAPÍTULO 3 

INTERTEXTUALIDADE E FUNÇÃO ARGUMENTATIVA  

EM REDAÇÃO DE VESTIBULAR: UMA ANÁLISE 

 

Neste capítulo, procederemos à análise do corpus, tendo em vista responder as questões 

de pesquisa:  

(1) O que as redações de vestibular revelam acerca da intertextualidade stricto sensu 

com os textos fornecidos nas provas de redação?  

(2) Quais tipos dessa intertextualidade são mobilizados nessas redações e o que revelam 

sobre a argumentatividade? 

 

3.1 Análise de redações 

 

Considerando o caráter qualitativo da pesquisa, as sessenta redações que compõem o 

material de análise foram analisadas quanto à constituição tipológica e funcional do fenômeno 

intertextual. Dizendo de outro modo, observamos nessas redações as relações intertextuais de 

tipos diversificados, seja com os textos da proposta de redação, seja com textos não-

pertencentes a esse contexto da prova.  

Esses tipos, por sua vez, são classificados e explicados segundo seu modo de 

constituição e de acordo com os sentidos argumentativos que produzem com relação ao 

cumprimento das tarefas propostas na prova. Teoricamente, a análise teve como sustentação 

estudos sobre texto e intertextualidade, como delineados no capítulo 2.  

Levando em conta que, no conjunto das sessenta redações que compõem o corpus da 

pesquisa, recorrente e preponderantemente, o fenômeno intertextual é marcado em referência 

aos textos escritos pela banca elaboradora do vestibular, que compõem o comando da prova; 

aos textos que subsidiam a prova de redação; aos textos de terceiros que não constam na prova 

de redação, ou seja, que fazem parte da memória social de uma coletividade ou da memória 

discursiva dos interlocutores, selecionamos, como ilustração, um exemplar alusivo a cada uma 

das quatro propostas de redação.  

Essas quatro redações estão separadas por gênero; por edição do vestibular, isto é, se 

pertencentes ao VU 2019 ou ao VU 2020; de acordo com o número da proposta, ou seja, se 

compõem parte da Proposta 1 ou da Proposta 2 do vestibular de cada ano; e estão nomeadas 

como Texto 1, Texto 2, Texto 3 e Texto 4. 

Os procedimentos adotados na análise são assim sistematizados:  
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(1) Apresentação das ideias basais de cada parágrafo, considerando-se o seu propósito, 

a interlocução nele estabelecida e a sua orientação argumentativa; 

(2) Descrição, parágrafo a parágrafo, dos principais tipos de intertextualidade stricto 

sensu mobilizados, seguida pela análise da relação que estabelecem com a 

argumentatividade. Para isso, foram consideradas as intertextualidades temática; 

estilística; explícita; e implícita; 

(3) Descrição da presença, na redação como um todo, da intertextualidade tipológica 

e/ou intergenérica. 
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 ABAIXO-ASSINADO - VU 2019 - PROPOSTA 1  

 

TEXTO 1 

 

À direção da escola 

 

Nós, alunos do Ensino Médio desta instituição pública, iremos nos manifestar a 

respeito de um episódio repugnante: nossa professora de Filosofia sofreu tentativa de censura 

e os senhores não se posicionaram publicamente em defesa da profissional. Por meio de 

ofensas e ameaças, ela foi anonimamente acusada de doutrinação política enquanto nos 

ensinava sobre as origens da Cidadania e dos Direitos Humanos, tendo como referência um 

texto do filósofo antigo Teócrito, defensor da liberdade de pensamento. 

Consideramos, primeiramente, que o caso não se tratou de doutrinação, já que a 

professora, a rigor, não teve postura militante; somente passou aos alunos os estudos 

produzidos por Teócrito. Além disso, o aprendizado sobre a relevância da Cidadania e dos 

Direitos Humanos - os senhores concordarão - é, sim, essencial à formação dos alunos, para 

que não se submetam às violências e repressões de tiranos, dominadores das mentes que 

não pensam. Tudo isso é bem esclarecido pela filósofa Hannah Arendt, que associou a 

decadência da justiça e do Direito aos regimes totalitários nazistas e stalinistas, em época de 

censura à liberdade intelectual. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos é 

objetiva quanto à relevância das liberdades fundamentais na batalha pela tolerância e pela 

paz - valores que os senhores, como educadores, certamente reconhecem. 

Não bastando tais fatos, verificamos, também, que chamar isso de doutrinação se 

contrapõe à defesa da pluralidade, ao apoiar a censura de professores que ensinam sobre a 

diversidade. Isso é um retrocesso na educação brasileira, dependente do debate para o 

respeito aos princípios cidadãos e humanitários. Por isso, reivindicamos não somente que a 

direção se manifeste em defesa da nossa professora, mas também que as aulas de Filosofia 

sobre os Direitos Humanos e a Cidadania continuem acontecendo. Esperamos, assim, que a 

função educativa de nossa escola, de estimular o pensamento e o uso da razão na visão que 

criamos acerca do mundo, seja cumprida. Que os professores, nesse sentido, conforme uma 

tirinha de Alexandre Beck, continuem, sim, representando um perigo à intolerância e ao 

totalitarismo. 

Assinado: Alunos do Ensino Médio 

 

Fonte: Vestibular Unicamp: redações 2019, p. 63-65. 
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No primeiro parágrafo do Texto 1, observa-se que a candidata ao vestibular opta, com 

vistas ao cumprimento do que a Proposta 1 do VU 2019 solicitava, por enunciar seu abaixo-

assinado a partir das vozes de estudantes de Ensino Médio, pertencentes a uma escola da rede 

pública de ensino. Assim, deste lugar de enunciação, a candidata também escolhe, nesse 

primeiro momento, contextualizar a situação de produção solicitada na tarefa da prova.  

Desse modo, tem-se, na redação da candidata, estudantes relatando aos interlocutores 

do documento, isto é, à direção da escola, o acontecimento envolvendo a professora de Filosofia 

da instituição de ensino: a docente fora anonimamente ofendida e ameaçada devido a uma 

suposta tentativa de doutrinação política por usar o texto “Teócrito e o pensamento”, de 

Teócrito de Corinto, para iniciar seu curso sobre as origens da Cidadania e dos Direitos 

Humanos.  

Ainda com o objetivo de cumprir as orientações definidas, na Proposta 1 do VU 2019, 

pela banca elaboradora da prova, a candidata, no segundo parágrafo, por meio da voz dos 

estudantes do Ensino Médio, apresenta o posicionamento desses alunos frente à situação 

instaurada na escola e tece justificativas que sustentam essa posição.  

Por fim, no terceiro parágrafo, também com a intenção de atender às tarefas propostas 

pela prova, a candidata do Texto 1, travestida de estudantes do Ensino Médio, reivindica a 

manifestação da diretoria escolar em defesa da docente de Filosofia, bem como a manutenção 

das aulas da disciplina - cumprindo diretamente os itens a) e b) da proposta. Para tanto, assim 

como acontece no parágrafo anterior, a candidata, no papel dos alunos da instituição, apresenta 

justificativas que embasam esses pedidos - relativas ao item c) do comando da prova.  

Percebemos, nesse contexto específico de escrita em situação de vestibular, que há duas 

camadas de interlocução. A primeira consiste em uma relação de interlocução em que uma 

candidata antevê, como interlocutores, os avaliadores da banca do vestibular e que, por isso, 

sabe que deve cumprir à risca aquilo que lhe fora pedido na Proposta 1 do VU 2019.  

A segunda, por sua vez, consiste na interlocução entre estudantes do Ensino Médio e 

direção escolar, relação interlocutória que dará vida ao cumprimento das tarefas propostas na 

prova. Notamos, também, dois movimentos quanto ao uso dos textos-fonte: há a 

intertextualidade com os textos de terceiros fornecidos na prova de redação e há a 

intertextualidade com os textos escritos pela banca elaboradora do vestibular, que compõem o 

comando da prova.  

Para lograr seu objetivo no primeiro parágrafo, abaixo reproduzido, a candidata lança 

mão de três tipos de intertextualidade principais: a temática, a implícita por captação, e a 

explícita por referência ao autor do texto-fonte. 
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Nós, alunos do Ensino Médio desta instituição pública, iremos nos manifestar a 

respeito de um episódio repugnante: nossa professora de Filosofia sofreu tentativa de censura 

e os senhores não se posicionaram publicamente em defesa da profissional. Por meio de 

ofensas e ameaças, ela foi anonimamente acusada de doutrinação política enquanto nos 

ensinava sobre as origens da Cidadania e dos Direitos Humanos, tendo como referência um 

texto do filósofo antigo Teócrito, defensor da liberdade de pensamento. 

 

O primeiro tipo de intertextualidade, ou seja, a temática, é aquele que diz respeito ao 

tema mais geral da proposta de redação: a importância de se tematizar os Direitos Humanos e 

a Cidadania no espaço escolar.  

No primeiro parágrafo do Texto 1, o próprio relato de que a docente de Filosofia fora 

acusada de doutrinação política, enquanto ensinava aos seus alunos sobre as origens da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, dialoga justamente com o cerne temático da Proposta 1 do 

VU 2019, traduzido pelo comando da prova - que envolve tarefas relativas à defesa da 

professora e à manutenção do conteúdo da aula -, bem como pelo conjunto de cinco textos-

fonte de terceiros que os candidatos deveriam considerar para elaborar as suas redações.  

Esse diálogo certamente possui a direção argumentativa de convencimento da banca 

avaliadora: é a voz da candidata provando a esse interlocutor, por meio da manutenção do tema, 

que compreendeu adequadamente os comandos da proposta e o tema principal que norteia a 

Proposta 1 do VU 2019. A função argumentativa da intertextualidade revela-se, nesse sentido, 

por meio da intertextualidade temática, como condição necessária para que a candidata tenha 

sua redação avalizada, nesse quesito, pela banca avaliadora de seu texto.  

Além disso, a intertextualidade temática, nesse primeiro parágrafo, possui uma segunda 

direção argumentativa, entre os pares de interlocutores desenhados no comando da prova, isto 

é, entre os estudantes de Ensino Médio e a direção da escola. À medida que esses estudantes 

relatam o acontecido com a professora de Filosofia, de forma a estabelecer uma relação 

intertextual com um fato que ocorreu fora dessa situação comunicativa, a direção, que até então 

manteve silêncio sobre o caso, encontra-se obrigada a retomar o tema e a se posicionar sobre 

ele: trata-se, pois, de um objetivo argumentativo, da parte dos alunos, com o claro fito de manter 

na pauta escolar as discussões sobre os Direitos Humanos e a Cidadania no espaço escolar.  

O segundo tipo de intertextualidade identificado no primeiro parágrafo do Texto 1 é a 

implícita por captação: há paráfrases dos textos do comando da prova sem, contudo, haver a 
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explicitação dessa fonte. Enquanto candidata que deve interagir com os comandos da prova, 

elaborados por uma banca, coube à autora do Texto 1 replicar a direção argumentativa da 

situação de produção descrita nos textos desse comando e, como estratégia de retomá-los sem 

copiá-los, parafraseá-los.  

Dessa maneira, na voz dos estudantes do Ensino Médio, o relato sobre o episódio 

ocorrido com a professora de Filosofia toma forma e, conforme a instrução da proposta, é 

qualificado por eles como repugnante. Por um lado, a intertextualidade implícita serve à 

intenção comunicativa da candidata ao permitir que ela se alinhe às expectativas da banca 

examinadora do vestibular - do contrário, a redação pode incorrer em penalidades -, composta 

por indivíduos que possuem, em seu horizonte, contato com os textos relativos ao comando da 

Proposta 1 do VU 2019. Por outro, a intertextualidade implícita por captação é estratégia útil 

para que, na situação de produção colocada ao candidato ao VU, os estudantes se dirijam à 

diretoria da escola com o intuito de retomar um fato já conhecido pela comunidade escolar 

daquela instituição para, então, debatê-lo. 

Por fim, ainda com respeito ao primeiro parágrafo do Texto 1, vê-se que a candidata 

lança mão do recurso da intertextualidade explícita por referência ao autor da obra. Dessa 

forma, na redação, a referência aos escritos de “Teócrito, defensor da liberdade de pensamento” 

é essencial não apenas para que se comprove o entendimento da situação de produção colocada 

pela prova de vestibular, como também abre a possibilidade para que, no abaixo-assinado, os 

alunos do Ensino Médio iniciem a argumentação em favor do uso dessa obra em sala de aula.  

Para atingir seu objetivo, no segundo parágrafo, reproduzido a seguir, de justificar as 

reivindicações a serem formalizadas no abaixo-assinado, a candidata lança mão de três tipos 

principais de intertextualidade: a temática, a explícita por referência a autores e por referência 

a título de obra, aliadas à paráfrase textual, e implícita, por meio de paráfrases, com valores de 

captação e de subversão.  

 

Consideramos, primeiramente, que o caso não se tratou de doutrinação, já que a 

professora, a rigor, não teve postura militante; somente passou aos alunos os estudos 

produzidos por Teócrito. Além disso, o aprendizado sobre a relevância da Cidadania e dos 

Direitos Humanos - os senhores concordarão - é, sim, essencial à formação dos alunos, para 

que não se submetam às violências e repressões de tiranos, dominadores das mentes que 

não pensam. Tudo isso é bem esclarecido pela filósofa Hannah Arendt, que associou a 

decadência da justiça e do Direito aos regimes totalitários nazistas e stalinistas, em época de 

censura à liberdade intelectual. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
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objetiva quanto à relevância das liberdades fundamentais na batalha pela tolerância e pela 

paz - valores que os senhores, como educadores, certamente reconhecem. 

 

A intertextualidade temática reside na retomada, em distintos momentos do trecho, de 

termos como “Cidadania”, “Direito” e “Direitos Humanos”, antevendo sua autora, em uma 

camada, um interlocutor que avaliará o tema principal da prova e, dessa forma, será convencido 

de que a candidata se mantém no cerne temático e continua a se dispor a argumentar em favor 

da professora de Filosofia. Tem-se, assim, novamente, a manutenção do tema a serviço de um 

propósito argumentativo de seguir adequadamente os comandos da prova.  

Em outra camada, essas retomadas, nas vozes dos estudantes de Ensino Médio, 

atualizam a diretoria escolar da temática em questão, no compasso argumentativo do abaixo-

assinado, com o fito de indicar, também, a manutenção da defesa da professora, no que diz 

respeito ao direito de a docente lecionar conteúdos relacionados à Cidadania e aos Direitos 

Humanos.   

Além disso, a intertextualidade implícita é usada com fins de fazer remissão ao comando 

da prova, sem, entretanto, haver menção a essa fonte. A intenção por trás desse uso reside no 

fato de que a candidata, com vistas a cumprir o que lhe fora solicitado, inicia um movimento 

argumentativo, com o fito de seguir a orientação do comando do item c) da proposta, em que 

se deve justificar o posicionamento tomado, isto é, as reivindicações feitas pelos estudantes de 

Ensino Médio à diretoria escolar.  

Assim sendo, a candidata opta pela estratégia de intertextualidade implícita por 

subversão ao afirmar, no início do segundo parágrafo, na voz dos alunos de Ensino Médio, o 

oposto ao que é relatado sobre a professora, por anônimos, no comando da prova: “o caso não 

se tratou de doutrinação”. Desse modo, a candidata operou retextualização de valor inverso do 

seguinte trecho da Proposta 1 do VU 2019: “sua professora de Filosofia recebeu ofensas e 

ameaças anônimas por suposta tentativa de doutrinação política”.  

Além disso, mais à frente do segundo parágrafo, com o intuito de tecer justificativa a 

esse posicionamento, a candidata lança mão de intertexto implícito por captação com o excerto 

de Teócrito de Corinto, texto-fonte disponibilizado na proposta, a fim de com ele concordar e, 

travestindo-se de estudantes, com ele persuadir a diretoria: “o aprendizado sobre a relevância 

da Cidadania e dos Direitos Humanos - os senhores concordarão - é, sim, essencial à formação 

dos alunos, para que não se submetam às violências e repressões de tiranos, dominadores das 

mentes que não pensam”.  
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Finalmente, a intertextualidade explícita confere, ao segundo parágrafo de justificativas, 

vozes que potencializam o valor argumentativo do abaixo-assinado. A candidata, com o fito de 

cumprir o que fora orientado na prova, inclusive a respeito do uso dos textos complementares 

de terceiros, procede, na voz dos estudantes, à comprovação, para a diretoria escolar, de que o 

episódio com a professora de Filosofia não se tratou de doutrinação.  

Dessa maneira, a fim de justificar que a docente de Filosofia “não teve postura 

militante”, intertexto que, aliás, dialoga ampla e implicitamente com o texto-fonte 4, há a 

citação dos estudos do autor Teócrito (texto que compõe a prova de redação) como apenas 

fontes usadas pela professora durante sua aula.  

Em seguida, com esse mesmo objetivo, há a referência à autora Hannah Arendt, filósofa 

citada no texto 3 da prova - de autoria de Celso Lafer -, seguida de uma paráfrase desse texto, 

em que se explicam os estudos de Arendt que relacionam a censura à ascensão de regimes 

totalitários. Na mesma orientação argumentativa, ou seja, com o fito dos estudantes 

persuadirem a diretoria da escola em favor da professora de Filosofia, há a citação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, texto-fonte 1, seguida de uma paráfrase do 

documento, em que se mostra, por meio dele, a relevância das liberdades fundamentais na 

manutenção da tolerância e da paz.  

Para alcançar o seu objetivo argumentativo, no terceiro parágrafo, abaixo reproduzido, 

de reivindicar o posicionamento da diretoria em defesa da docente de Filosofia e de solicitar a 

manutenção das aulas da disciplina, a candidata recorre ao uso de três tipos principais de 

intertextualidade: a temática, a implícita por captação, lançando mão de paráfrases, e a explícita 

por referência a autor.  

 

Não bastando tais fatos, verificamos, também, que chamar isso de doutrinação se 

contrapõe à defesa da pluralidade, ao apoiar a censura de professores que ensinam sobre a 

diversidade. Isso é um retrocesso na educação brasileira, dependente do debate para o 

respeito aos princípios cidadãos e humanitários. Por isso, reivindicamos não somente que a 

direção se manifeste em defesa da nossa professora, mas também que as aulas de Filosofia 

sobre os Direitos Humanos e a Cidadania continuem acontecendo. Esperamos, assim, que a 

função educativa de nossa escola, de estimular o pensamento e o uso da razão na visão que 

criamos acerca do mundo, seja cumprida. Que os professores, nesse sentido, conforme uma 

tirinha de Alexandre Beck, continuem, sim, representando um perigo à intolerância e ao 

totalitarismo. 
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A intertextualidade temática, assim como nos dois parágrafos anteriores, refere-se ao 

fato de haver alusão, nesse trecho, ao debate a respeito dos princípios cidadãos e humanitários. 

Vê-se, dessa maneira, a enunciação de uma candidata preocupada em mostrar à banca 

avaliadora a manutenção do cerne temático da prova, com fins de cumprimento da tarefa que 

lhe fora dada.  

E, com relação às figuras dos estudantes de Ensino Médio, em outra camada, essa 

manutenção é vital para que a diretoria compreenda que o compasso da argumentação - por 

meio de justificativas - continua: “que as aulas de Filosofia sobre os Direitos Humanos e a 

Cidadania continuem acontecendo”.  

A intertextualidade temática, nesse sentido, garante aos diferentes pares de 

interlocutores a atualização do conteúdo: a candidata demonstra à banca o entendimento do 

tema principal e os estudantes de Ensino Médio abrem vias de discussão com a diretoria. 

Ademais, a intertextualidade implícita por captação também se faz presente na 

composição da cadência argumentativa. Com vistas a continuar a argumentação tecida para o 

cumprimento do item c) da proposta, em que se deve justificar as reivindicações feitas pelos 

estudantes de Ensino Médio à diretoria da escola, a candidata escolhe a estratégia de iniciar o 

terceiro parágrafo com uma paráfrase que faz alusão a dois trechos dos textos-fonte indicados 

na proposta de redação.  

Assim, na voz dos estudantes, o parágrafo é iniciado com o intuito de rebater os 

argumentos usados pelos anônimos ao acusar a professora de Filosofia de tentativa de 

doutrinação política. Para isso, a candidata constrói o argumento de que classificar a ação da 

professora de doutrinação contrapõe-se à defesa da pluralidade, na medida em que esse ato vai 

de encontro ao ensino da diversidade.  

Vê-se, desse modo, o uso de intertextualidade implícita por captação - ou seja, sem a 

explicitação da fonte e com a mesma orientação argumentativa dela - presente nos textos-base 

3. No que diz respeito ao uso do texto 3, há a referência implícita ao texto de Celso Lafer, pois 

a candidata faz remissão à ideia de Hannah Arendt, ao textualizar que “chamar isso de 

doutrinação se contrapõe à defesa da pluralidade, ao apoiar a censura de professores que 

ensinam sobre a diversidade”.  

Além disso, é importante notar que a ideia de pluralidade se faz presente implicitamente 

ao também dialogar com o texto 4 da prova, em que Leonardo Sakamoto argumenta ser uma 

contradição defender a pluralidade ao mesmo tempo em que se pensa que as escolas brasileiras 

sofrem de “contaminação político ideológica”.  

Ainda no escopo da intertextualidade implícita, a candidata, com o fito de cumprir os 
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itens a) e b) do comando da prova de redação (os quais solicitam que haja a reivindicação de 

que a escola se posicione publicamente em defesa da professora e de que as aulas de Filosofia 

que tematizem os Direitos Humanos sejam mantidas), parafraseia esse comando: “por isso, 

reivindicamos não somente que a direção se manifeste em defesa da nossa professora, mas 

também que as aulas de Filosofia sobre os Direitos Humanos e a Cidadania continuem 

acontecendo”.  

Ao se encaminhar para a conclusão do parágrafo, e do abaixo-assinado, a candidata, na 

voz dos estudantes, lança mão, mais uma vez, da intertextualidade implícita, já que menciona 

o estímulo ao pensamento, dialogando com o texto-fonte de Teócrito de Corinto e finaliza o 

texto explicitando, por meio da voz dos alunos, desejos de que os professores continuem seu 

trabalho de combate à intolerância e ao totalitarismo, ideias presentes no texto-fonte 3, ao Celso 

Lafer explicar que, ainda que os regimes totalitários tenham terminado, continuam a persistir 

em nosso mundo situações sociais que contribuem para a existência de fundamentalismos 

excludentes e intolerantes.  

A intertextualidade explícita no terceiro parágrafo é usada pontualmente pela candidata. 

Há, na conclusão do abaixo-assinado, referência à tirinha do autor Alexandre Beck, presente no 

texto 2 da prova, a qual faz referência ao fato de que, para algumas pessoas, os professores são 

considerados perigosos porque fazem outras pensar. A candidata, travestida de estudantes, 

expressa, a título de finalização, desejos de que, aos moldes da tirinha, os professores continuem 

a representar um perigo à intolerância e ao totalitarismo, tecendo um argumento final de que os 

professores continuem a promover o pensamento crítico de seus alunos.  

Por fim, é necessário destacar que a intertextualidade tipológica pode ser identificada 

ao longo dos três parágrafos da redação da candidata. Esses tipos, por sua vez, constituem o 

gênero abaixo-assinado. No primeiro parágrafo, ao se narrar à diretoria da escola os 

acontecimentos com a professora de Filosofia, há o uso de tipo de texto narrativo: há, por 

exemplo, a sucessão temporal dos acontecimentos sucedidos com a docente, em que se são 

delineados seus estados inicial e final, por meio do uso de verbos de ação no passado.  

Um segundo tipo textual pode ser identificado, relativo ao tipo argumentativo. A 

solicitação de emprego desse tipo é bastante evidente na prova, pois é requerido ao candidato, 

no item c) do comando da proposta de redação, que se justifiquem as reivindicações, por isso a 

predominância desse tipo ao longo da produção textual em questão. Assim, a construção de 

argumentos e de contra-argumentos, por meio, por exemplo, da intertextualidade implícita por 

captação e por subversão, é apresentada juntamente a verbos introdutórios de opinião, tais como 

“consideramos”, “verificamos” etc., e a operadores argumentativos, tais como “além disso”, “já 
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que”, “por isso” etc.  

Também há emprego de um terceiro tipo textual, o injuntivo, suscitado pelos itens a) e 

b) da prova, em que o candidato, na voz de estudantes, deveria fazer duas reivindicações. Para 

tanto, nota-se a mobilização, na produção textual da candidata, de sequências em que se revelam 

com o objetivo argumentativo de oferecer prescrições de comportamentos e de ações: os 

estudantes reivindicam a manifestação da direção em defesa da professora e a continuidade das 

aulas de Filosofia que tematizem os Direitos Humanos e a Cidadania; também esperam o 

cumprimento da função educativa da escola de estimular o uso da razão e do pensamento crítico 

de mundo; e desejam que os professores continuem a ensinar o povo a pensar.  

O quarto tipo textual, o expositivo, caracteriza-se na redação da candidata pela 

apresentação de análises e sínteses conceituais, evidenciadas, sobretudo, nas paráfrases trazidas 

ao texto, em que se retoma logicamente, e com fins persuasivos, conceitos de diversos autores 

presentes nos textos-fonte, seja por meio de estratégias de intertextualidade implícita ou 

explícita.  
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 POSTAGEM - VU 2019 - PROPOSTA 2  

 

TEXTO 2 

 
A análise tanto do “Ranking do crescimento do PIB” quanto do “Ranking do IDH”, 

disponibilizados neste fórum, leva-nos à inevitável conclusão de que indicadores de 

crescimento econômico, que somente materializam quantitativamente bens e serviços, não 

estão necessariamente relacionados a indicadores sociais. Serve de exemplo o Brasil, 

consagrado como uma das dez maiores economias mundiais, ao mesmo tempo em que 

ampara, contraditoriamente, uma das sociedades mais desiguais mundialmente, abrindo 

espaço para a pobreza e para a miséria, fatores lamentavelmente comuns no país. É fato 

inconteste, inicialmente, que o melhoramento de aspectos da qualidade de vida e do 

desenvolvimento social mitigaria essa discrepante desigualdade social, promovendo um 

elevamento da posição brasileira no “Ranking do IDH”, já que este se baseia em indicadores 

sociais. Contudo, o desempenho iria além de meras posições em um ranking, visto que, ao 

promover o desenvolvimento social, trabalha-se, inevitavelmente, com uma melhor 

distribuição de renda, fomentando novas oportunidades econômicas e sociais, além da 

equidade social, e gerando, consequentemente, o crescimento estatístico no setor de 

desenvolvimento de bens e de serviços. 

Ademais, ao se tratar de prosperidade econômica, identificam-se o comércio e, 

portanto, o consumo como principais forças-motrizes para o bom funcionamento de uma 

sociedade que circunda um aparelho estatal voltado para o capital. No entanto, essa 

priorização de uma lógica consumista sem a devida consciência de consumo pode resultar 

em danos tanto à sociedade - por a exploração trabalhista, da injustiça de péssimas condições 

de trabalho etc. - quanto ao meio ambiente, através da poluição exagerada, da exploração da 

natureza etc. A respeito dessa temática, o ecologista brasileiro José Lutzenberger afirma que 

o padrão de pensamento “consumocentrista”, ao qual estamos submetidos por vivermos em 

sociedades capitalistas, faz com que tudo aquilo que não seja relativo à natureza humana seja 

transformado em mercadoria ou seja passível de exploração. Essa visão mercadológica 

bestial, apesar de manter índices econômicos, dana o ecossistema planetário e resume as 

relações humanas a uma visão mercadológica, desarmonizando o desenvolvimento social em 

prol de uma máxima capitalista insustentável. 

 
Fonte: Vestibular Unicamp: redações 2019, p. 114-116. 

 

 

 



79 
 

No primeiro parágrafo do Texto 2, a candidata ao vestibular opta, com vistas ao 

cumprimento do que a Proposta 2 do VU 2019 solicitava, por enunciar seu comentário usando 

a primeira pessoa do plural. Desse modo, a partir desse lugar de enunciação, a candidata 

também opta por, nesse primeiro momento, cumprir os itens a) e c) da tarefa proposta, tendo 

em vista que aponta em qual ranking o Brasil subiria, caso privilegiasse os aspectos relativos à 

qualidade de vida e ao desenvolvimento social, e que apresenta argumentos que sustentam essa 

interpretação.  

Ainda com o intuito de cumprir as orientações definidas, na Proposta 2 do VU 2019, 

pela banca elaboradora da prova, a candidata, no segundo parágrafo, por meio da primeira 

pessoa do plural, desdobra a explicação dos itens b) e c) do comando, pois menciona as 

consequências de se priorizar no Brasil o consumo para o desenvolvimento social tecendo 

argumentos que sustentem esse posicionamento.  

Percebe-se, nessa seara específica de escrita em situação de exame seletivo, que há, 

assim como na Proposta 1 do VU 2019, duas camadas de interlocução. A primeira é relativa à 

interlocução em que a candidata antevê, como interlocutores, os avaliadores da banca de 

elaboração e de avaliação do vestibular e que, dessa maneira, compreende que deve cumprir à 

risca aquilo que lhe fora solicitado nos comandos da Proposta 2 do VU 2019. A segunda 

consiste na interlocução entre um(a) suposto(a) aluno(a) com sua professora de Geografia e 

demais estudantes, todos participantes de um fórum no ambiente virtual da disciplina, a respeito 

do tópico “IDH e crescimento do PIB como indicadores de desenvolvimento”.  

É importante destacar que a situação de interlocução não é explicitada no comando da 

prova, no entanto, a situação de produção descrita na proposta permite tais inferências. Percebe-

se, além disso, três movimentos quanto ao uso dos textos-fonte: há intertextualidade com os 

textos de terceiros fornecidos na prova de redação; há intertextualidade com os textos escritos 

pela banca elaboradora do vestibular, que compõem o comando da prova; e há intertextualidade 

com um texto de terceiro que não consta na prova de redação.  

Para lograr seu objetivo no primeiro parágrafo, reproduzido a seguir, a candidata lança 

mão de três tipos de intertextualidade principais: a temática por citação a título, aliada à 

paráfrase textual, a explícita por referência a título e a implícita por captação.  

 

 
A análise tanto do “Ranking do crescimento do PIB” quanto do “Ranking do IDH”, 

disponibilizados neste fórum, leva-nos à inevitável conclusão de que indicadores de 

crescimento econômico, que somente materializam quantitativamente bens e serviços, não 
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estão necessariamente relacionados a indicadores sociais. Serve de exemplo o Brasil, 

consagrado como uma das dez maiores economias mundiais, ao mesmo tempo em que 

ampara, contraditoriamente, uma das sociedades mais desiguais mundialmente, abrindo 

espaço para a pobreza e para a miséria, fatores lamentavelmente comuns no país. É fato 

inconteste, inicialmente, que o melhoramento de aspectos da qualidade de vida e do 

desenvolvimento social mitigaria essa discrepante desigualdade social, promovendo um 

elevamento da posição brasileira no “Ranking do IDH”, já que este se baseia em indicadores 

sociais. Contudo, o desempenho iria além de meras posições em um ranking, visto que, ao 

promover o desenvolvimento social, trabalha-se, inevitavelmente, com uma melhor 

distribuição de renda, fomentando novas oportunidades econômicas e sociais, além da 

equidade social, e gerando, consequentemente, o crescimento estatístico no setor de 

desenvolvimento de bens e de serviços. 

 
 

O primeiro tipo de intertextualidade, a temática, é aquele que se relaciona ao tema mais 

geral da proposta de redação, explícito no comando da prova: discutir o IDH e o crescimento 

do PIB como indicadores de desenvolvimento social.  

A introdução do primeiro parágrafo do Texto 2, em que se menciona o PIB e o IDH e 

em que se afirma que os indicadores de crescimento econômico não se relacionam 

necessariamente a indicadores sociais, dialoga justamente com o cerne temático da Proposta 2 

do VU 2019, traduzido pelo comando da prova, bem como pelo conjunto de cinco textos-fonte 

de terceiros que os candidatos deveriam considerar para elaborar as suas redações.  

Além disso, ainda no primeiro parágrafo, afirmações como a de que “o melhoramento 

de aspectos da qualidade de vida e do desenvolvimento social mitigaria essa discrepante 

desigualdade social, promovendo um elevamento da posição brasileira no ‘Ranking do IDH’, 

já que este se baseia em indicadores sociais” também garantem a manutenção temática da 

postagem.  

A intertextualidade temática, assim, é condição necessária para que a candidata, em uma 

primeira camada de interlocução, tenha sua redação bem avaliada pelo seu interlocutor direto, 

isto é, pela banca avaliadora de seu texto. Esse emprego constitui-se como estratégia 

argumentativa válida para convencer a banca avaliadora de que há o cumprimento da tarefa.  

De maneira paralela, em outra camada interlocutiva, o locutor em primeira pessoa do 

plural, por sua vez, cumpre a tarefa proposta pela professora de Geografia e interage no fórum, 

mantendo-se no tema com vistas a, quem sabe, dialogar com os demais presentes e a se 

posicionar sobre ele a fim de comprovar, à docente, que compreendeu a atividade em pauta na 
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aula.  

A intertextualidade temática, nesse sentido, garante aos diferentes pares de 

interlocutores a atualização do conteúdo: a candidata demonstra à banca o entendimento do 

tema principal e a aluna comprova à professora de Geografia a plena compreensão da atividade. 

O segundo tipo de intertextualidade identificado no primeiro parágrafo do Texto 2 é a 

explícita. O uso dessa estratégia confere, à postagem, a contextualização do tema sobre o qual 

se discorrerá: por meio da citação aspeada do título dos dois gráficos dos textos-fonte 1 e 2, 

respectivamente “Ranking do crescimento do PIB” e “Ranking do IDH”, a candidata, na voz 

da primeira pessoa do plural, operacionaliza a introdução de sua postagem opinativa - uma vez 

que deverá posicionar-se em relação a um tema, por meio da mobilização de argumentos.  

Ademais, o fato de esses títulos encontrarem-se na contextualização da situação de 

produção da proposta de redação, mais precisamente no item c) das questões propostas pela 

professora de Geografia, é indicativo de que a candidata antevê como seu interlocutor a banca 

avaliativa e, por isso, comprova a essa banca que leu o comando da prova e o considerou ao 

escrever seu texto.  

Também há a retomada, por meio da menção ao título, aspeado, do gráfico do texto 2, 

“Ranking do IDH”, para cumprir o solicitado no item a) da proposta, em que se deveria apontar 

em qual ranking o Brasil subiria, caso priorizasse os aspectos de qualidade de vida e de 

desenvolvimento social.  

Seguida a essa menção, há a intertextualidade explícita, por meio da paráfrase de uma 

definição constante também no texto-base 1. Para isso, houve a mobilização da justificativa “já 

que este se baseia em indicadores sociais”. Há, então, no uso dessas estratégias, o claro 

posicionamento da candidata, com vistas a definir sua orientação argumentativa.  

Por fim, ainda com respeito ao primeiro parágrafo do Texto 1, vê-se que a candidata, 

utilizando-se da primeira pessoa do plural, lança mão do recurso da intertextualidade implícita 

por captação: há paráfrases dos textos-fonte, dos textos do comando da prova e de textos de 

terceiros não-pertencentes aos apresentados no conjunto da proposta de redação.  

Assim sendo, no início do parágrafo em questão, destaca-se a intertextualidade implícita 

ao lançar-se mão de uma paráfrase com o intento de explicar os indicadores econômicos e de 

posicionar-se em relação a eles, validando com clareza uma orientação argumentativa.  

Para isso, há menção à definição de PIB, por meio da paráfrase do texto-fonte 1: 

“indicadores de crescimento econômico, que somente materializam quantitativamente bens e 

serviços, não estão necessariamente relacionados a indicadores sociais”.  

Em seguida, com o intuito de justificar essa colocação, a candidata recorre mais uma 
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vez à intertextualidade implícita por captação com uma informação externa ao conjunto de 

textos da prova. Isso porque se recorre à memória social dos interlocutores - professora de 

Geografia, demais colegas desta disciplina, participantes do fórum, e banca avaliadora - ao 

trazer uma informação muito provavelmente conhecida por muitos: o Brasil, por um lado, 

consagrado como uma das dez maiores economias mundiais e, por outro, detentor de uma 

sociedade extremamente desigual, ancorada na miséria e na pobreza de grande parte de sua 

população.  

Essa intertextualidade externa à prova, por sua vez, é argumento essencial para 

que os interlocutores compreendam o porquê da colocação realizada anteriormente, 

sobre a relação entre índices econômicos e sociais.  

A continuação da construção argumentativa do item c) do comando é tecida ao 

se fazer, por meio da paráfrase do texto-fonte 5, referência à matéria do Huffpost Brasil 

sobre o fato de a Noruega ser, em 2015, eleita pela ONU como o melhor país do mundo 

para se viver, graças a uma receita de sucesso a qual combina crescimento de renda com 

um elevado nível de igualdade.  

A candidata, em sua redação, no final do primeiro parágrafo, faz alusão implícita 

a esse texto-base 5, para justificar que, no Brasil, caso houvesse o melhoramento dos 

aspectos de qualidade de vida e de desenvolvimento social, o desempenho no ranking 

do IDH iria além de meramente ocupar melhores posições no ranking e seria 

materializado em melhor distribuição de renda e equidade social, fomentando novas 

oportunidades econômicas e sociais, bem como o crescimento de bens e de serviços.  

Por um lado, a intertextualidade implícita serve à intenção comunicativa da 

candidata ao permitir que ela se alinhe às expectativas da banca de avaliação do 

vestibular - do contrário, a redação pode incorrer em penalidades -, composta por 

indivíduos que possuem, em seu horizonte, contato com os textos relativos ao comando 

da Proposta 2 do VU 2019.  

Por outro, a intertextualidade implícita por captação é estratégia útil para que, na 

situação de produção colocada ao candidato ao VU, as solicitações da professora de 

Geografia sejam plenamente atendidas pelos alunos, a fim de interagirem no fórum.  

Para lograr seu objetivo, no segundo parágrafo, abaixo reproduzido, de mencionar as 

consequências de o Brasil priorizar o consumo para o desenvolvimento social e de elaborar 

argumentos que sustentem esse posicionamento, a candidata mobiliza três tipos principais de 

intertextualidade: a temática, a explícita por referência a autor, aliadas à paráfrase textual, e 

implícita, por meio de paráfrases, com valores de captação e de subversão.  
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Ademais, ao se tratar de prosperidade econômica, identificam-se o comércio e, 

portanto, o consumo como principais forças-motrizes para o bom funcionamento de uma 

sociedade que circunda um aparelho estatal voltado para o capital. No entanto, essa 

priorização de uma lógica consumista sem a devida consciência de consumo pode resultar 

em danos tanto à sociedade - por a exploração trabalhista, da injustiça de péssimas condições 

de trabalho etc. - quanto ao meio ambiente, através da poluição exagerada, da exploração da 

natureza etc. A respeito dessa temática, o ecologista brasileiro José Lutzenberger afirma que 

o padrão de pensamento “consumocentrista", ao qual estamos submetidos por vivermos em 

sociedades capitalistas, faz com que tudo aquilo que não seja relativo à natureza humana seja 

transformado em mercadoria ou seja passível de exploração. Essa visão mercadológica 

bestial, apesar de manter índices econômicos, dana o ecossistema planetário e resume as 

relações humanas a uma visão mercadológica, desarmonizando o desenvolvimento social em 

prol de uma máxima capitalista insustentável. 

 
  

A intertextualidade temática apresenta-se na relação estabelecida, pela candidata, entre 

a visão mercadológica capitalista e seu impacto de desarmonia no desenvolvimento social. 

Tem-se, assim, a manutenção temática do tópico em discussão no fórum, “IDH e crescimento 

do PIB como indicadores de desenvolvimento”.  

Dessa maneira, ao mesmo tempo que essa intertextualidade evidencia à banca 

examinadora que a candidata compreendeu o tema, permite que a figura de um(a) possível 

aluno(a) demonstre à professora de Geografia e aos demais colegas de fórum pleno 

entendimento da tarefa passada.  

A intertextualidade explícita confere, ao segundo parágrafo de justificativas, voz que 

potencializa a argumentatividade da postagem. A candidata, com o intuito de cumprir o que 

fora orientado na prova, inclusive no que concerne ao uso de textos complementares de 

terceiros, procede, em primeira pessoa do plural, ao cumprimento dos itens b) e c), isto é, 

apresenta as consequências de o Brasil priorizar o consumo para o desenvolvimento social e 

elabora, para justificar tais impactos, argumentos que embasem seu ponto de vista.  

Desse modo, para justificar que a priorização de uma lógica consumista sem a devida 

consciência pode resultar em danos à sociedade, a candidata usa um argumento de autoridade 

por meio da citação de um ecologista brasileiro, José Lutzenberger. Trata-se, pois, de menção 

a uma fonte extra prova, revelando, dessa forma, indícios de leitura inferencial: a candidata 
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associou informações explícitas aos seus conhecimentos prévios e, a partir disso, gerou sentido 

para a sua justificativa.  

A citação dessa fonte, aliada à paráfrase das ideias do ecologista (“afirma que o padrão 

de pensamento “consumocentrista", ao qual estamos submetidos por vivermos em sociedades 

capitalistas, faz com que tudo aquilo que não seja relativo à natureza humana seja transformado 

em mercadoria ou seja passível de exploração”) confere credibilidade à justificativa - 

aumentando seu valor argumentativo - de que as relações de consumo devem ser tratadas com 

parcimônia.  

Ademais, a intertextualidade implícita por captação também se faz presente na 

composição do compasso argumentativo da postagem. Ainda com o objetivo de reforçar a 

orientação argumentativa que vinha desenvolvendo em seu texto, para o cumprimento dos itens 

b) e c) da proposta, a candidata elabora um contra-argumento com a ajuda da intertextualidade 

implícita por captação.  

Com vistas a construir esse contra-argumento, a candidata primeiramente explana que 

a sociedade pensa em relações de consumo como as principais forças-motrizes para o bom 

funcionamento de uma sociedade capitalista.  

Para isso, a candidata utiliza implicitamente o texto-fonte 4, que trata de uma relação 

positiva e direta entre o aumento do consumo de bens têxteis e o crescimento do PIB. Para a 

contraposição a essa ideia, a candidata lança mão de mais uma intertextualidade implícita por 

captação, dessa vez com o texto-base 3.  

Nele, há informações sobre o quanto as relações de consumo na indústria têxtil causam 

problemas ambientais e sociais - poluição da água; desperdício de materiais não-recicláveis; 

emissões de gases de efeito estufa; alto consumo do carvão como fonte de energia; uso de 

pesticidas no cultivo do algodão; e exploração do trabalho humano, principalmente feminino, 

por meio de longas horas de trabalho sem a remuneração compatível - e a justificativa 

construída pela candidata, para contrapor a explicação anterior, possui essa mesma orientação 

argumentativa: “no entanto, essa priorização de uma lógica consumista sem a devida 

consciência de consumo pode resultar em danos tanto à sociedade - por a exploração trabalhista, 

da injustiça de péssimas condições de trabalho etc. - quanto ao meio ambiente, através da 

poluição exagerada, da exploração da natureza, etc.”.  

Por fim, é necessário destacar que a intertextualidade tipológica pode ser identificada 

nos dois parágrafos da redação da candidata. Esses tipos, por sua vez, constituem o gênero 

postagem. Nos dois parágrafos, nota-se a mobilização do tipo textual argumentativo. A 

solicitação de emprego desse tipo é evidenciada, na proposta de redação, no item c) do 
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comando, em que o candidato ao vestibular é chamado a argumentar em favor de um ponto 

vista, razão pela qual há, na redação da candidata, predominância desse tipo.  

Assim sendo, a construção de argumentos e de contra-argumentos, por meio, por 

exemplo, da intertextualidade explícita por referência a autor e por paráfrase, é apresentada 

juntamente a termos modalizadores de opinião, tais como “leva-nos à inevitável conclusão de 

que”, “é fato inconteste que”, “pode resultar em” etc. e a operadores argumentativos, como “já 

que”, “contudo”, “ademais”, “no entanto”, “apesar de” etc.  

Também há, ao longo do texto da candidata, emprego de um segundo tipo textual, o 

expositivo, suscitado pelos itens a) e b) da prova, em que o candidato, na voz de um aluno(a), 

deveria apontar um ranking e apresentar consequências.  

Para a realização dessas duas tarefas, nota-se a mobilização de dados, análises e sínteses 

conceituais do texto-fonte e de texto extra prova, evidenciadas, sobretudo, nas paráfrases 

textualizadas, em que se retoma logicamente definições, afirmações e dados, seja por meio de 

estratégias de intertextualidade implícita, seja por meio da explícita.  
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 PODCAST - VU 2020 - PROPOSTA 1  

 

TEXTO 3 

 
Olá! Caros ouvintes, sou colunista da revista “Planeta” e nesse “podcast” semanal 

vamos abordar um tema muito relevante no Brasil atual: a sociodiversidade e a 

sustentabilidade ambiental como importantes fatores para a manutenção da nossa incrível 

biodiversidade e crescimento econômico. Para começar, gostaria de definir esses três termos, 

pois mesmo que a maioria de vocês já conheça, é sempre importante situar o ouvinte leigo e 

interessado. Bom, a sociodiversidade, como o nome já diz, consiste na multiplicidade de etnias 

e culturas que integram o nosso país, como os indígenas e quilombolas, sendo que, segundo 

o governo brasileiro, encontram-se mais de 305 grupos daqueles em nosso território. A 

sustentabilidade é um conceito mais brando, visto que é o conjunto de práticas que visam ao 

desenvolvimento humano com pouco impacto ambiental. Agora, a biodiversidade comporta a 

múltipla constituição da longa lista de espécies - animais e vegetais - que compõem uma 

região. 

Tendo isso em vista, meus queridos ouvintes, gostaria de fazer algumas 

considerações que abranjam o tema deste “podcast”. Conversei, via “Skype”, esta semana 

com a brilhante ambientalista Naiara Gortázar, sobre a sua matéria publicada no “El País” em 

maio deste ano, que pode ser acessada na íntegra no site da nossa revista. Nesse nosso 

diálogo, ela me disse que os indígenas habitantes da Amazônia são imprescindíveis para a 

preservação da floresta, posto que suas práticas milenares de subsistência fazem com que 

eles tenham uma noção apurada do clima regional, o que dita sua caça e plantio. Assim, 

quando percebem problemas, param de utilizar aquela área, aliviando a pressão ambiental e 

servindo como alerta para as autoridades. Além disso, ela me destacou também que as terras 

onde vivem indígenas e populações tradicionais têm sua depredação ambiental reduzida, 

fazendo-me pensar na necessidade de cada vez mais haver terras demarcadas e áreas de 

proteção permanente no Brasil. 

Além disso, além da manutenção da biodiversidade feita pelas populações 

tradicionais diversas, a prática de sustentabilidade é uma importante aliada no crescimento 

econômico brasileiro, uma vez que o agronegócio é uma importante parte do nosso PIB. 

Apesar da aparente contradição, ambas as áreas estão conectadas. Sobre isso, é importante 

notar que o desmatamento do Cerrado e da Amazônia afeta diretamente a lavoura de soja do 

Centro-Oeste, uma vez que esses biomas permitem que ocorra o abastecimento das bacias 

hidrográficas da região, importantes para a navegação e irrigação das lavouras. Portanto, 

público de casa, a manutenção do patrimônio animal, vegetal e cultural é a base do 

desenvolvimento da agricultura brasileira, uma vez que engloba transporte e produção, sendo, 
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por isso, necessário o crescimento sustentável. 

Vamos ficando por aqui, mas antes de finalizar gostaria de fazer uma paráfrase 

do grande poema “O Cerrado é milagre”, de Nicolas Behr, para contemplar a relevância 

desses assuntos aqui tratados: A biodiversidade, a sustentabilidade e a sociodiversidade são 

milagres, minha gente! Muito obrigado, até logo. 

 
Fonte: Vestibular Unicamp: redações 2020, p. 65-68. 

 

No primeiro parágrafo do Texto 3, o candidato ao vestibular opta, com vistas ao 

cumprimento da solicitação da Proposta 1 do VU 2020, por enunciar seu podcast a partir da 

voz de um colunista que trabalha em uma revista eletrônica brasileira. 

Dessa forma, deste lugar de enunciação, o candidato também escolhe, nesse primeiro 

momento de seu texto, contextualizar a situação de produção descrita na tarefa da prova. Assim, 

tem-se, na redação do candidato, um colunista relatando aos interlocutores do áudio - em que 

se incluem ambientalistas - a temática do podcast (“vamos abordar um tema muito relevante no 

Brasil atual: a sociodiversidade e a sustentabilidade ambiental como importantes fatores para a 

manutenção da nossa incrível biodiversidade e crescimento econômico”), bem como 

relacionando as definições de sociodiversidade, sustentabilidade e biodiversidade, propostas no 

item a).  

Ainda com o objetivo de cumprir as orientações definidas, na Proposta 1 do VU 2020, 

pela banca elaboradora da prova, o candidato, no segundo parágrafo, travestido de colunista, 

desenvolve questões relativas aos itens b) e e) da prova, ao justificar a importância dos povos 

indígenas na preservação da natureza e na manutenção de práticas de subsistência.  

No parágrafo seguinte, o terceiro, também com a intenção de atender às tarefas 

propostas pela prova, o candidato do Texto 3, por meio da voz do colunista da revista eletrônica, 

argumenta a favor da manutenção do patrimônio animal, vegetal e cultural para o bom 

desenvolvimento da agricultura brasileira - cumprindo, dessa maneira, os itens b) e c) do 

comando da prova.  

Finalmente, no quarto parágrafo, o candidato procede ao fechamento do podcast, 

retomando o assunto principal e mobilizando os ouvintes por meio de um poema.  

Vê-se, nesse contexto específico de escrita em situação de vestibular, que há duas 

camadas de interlocução. A primeira consiste em uma relação de interlocução em que uma 

candidata antevê, como interlocutores, os avaliadores da banca de elaboração e de avaliação do 

vestibular e que, por isso, sabe que deve cumprir à risca aquilo que lhe fora pedido na Proposta 

1 do VU 2020.  



88 
 

A segunda, por sua vez, consiste na interlocução entre um colunista de uma revista 

eletrônica brasileira e um público-alvo ouvinte, genérico, mas que inclui muitos ambientalistas. 

Essa relação interlocutória dará o compasso ao cumprimento das tarefas propostas na prova. 

Nota-se, também, três movimentos quanto ao uso dos textos-fonte: há intertextualidade com os 

textos de terceiros fornecidos na prova de redação; há intertextualidade com os textos escritos 

pela banca elaboradora do vestibular, que compõem o comando da prova; e há intertextualidade 

com um texto de terceiro que não consta na prova de redação. 

Para atingir seu objetivo no primeiro parágrafo, reproduzido a seguir, a candidata lança 

mão de três tipos de intertextualidade principais: a temática, a implícita por captação e a 

explícita por referência a autor. 

 

 
Olá! Caros ouvintes, sou colunista da revista “Planeta” e nesse “podcast” semanal 

vamos abordar um tema muito relevante no Brasil atual: a sociodiversidade e a 

sustentabilidade ambiental como importantes fatores para a manutenção da nossa incrível 

biodiversidade e crescimento econômico. Para começar, gostaria de definir esses três termos, 

pois mesmo que a maioria de vocês já conheça, é sempre importante situar o ouvinte leigo e 

interessado. Bom, a sociodiversidade, como o nome já diz, consiste na multiplicidade de etnias 

e culturas que integram o nosso país, como os indígenas e quilombolas, sendo que, segundo 

o governo brasileiro, encontram-se mais de 305 grupos daqueles em nosso território. A 

sustentabilidade é um conceito mais brando, visto que é o conjunto de práticas que visam ao 

desenvolvimento humano com pouco impacto ambiental. Agora, a biodiversidade comporta a 

múltipla constituição da longa lista de espécies - animais e vegetais - que compõem uma 

região. 

 
 

A intertextualidade temática é aquela que se refere ao tema mais geral da proposta de 

redação: sociodiversidade, biodiversidade e crescimento sustentável. No primeiro parágrafo do 

Texto 3, há clara menção a cada um desses termos, os quais dialogam justamente com o cerne 

temático da Proposta 1, traduzido pelo comando da prova, bem como pelo conjunto de quatro 

textos-fonte de terceiros que os candidatos deveriam considerar para elaborar as suas redações. 

Com relação a uma primeira camada do jogo de interlocução, entre o candidato e a banca 

avaliadora de textos, a menção e a manutenção desses termos concorrem para convencer esses 

avaliadores de que as tarefas do comando da prova serão devidamente cumpridas.  

No que concerne à outra camada de interlocução, entre um colunista e ambientalistas, a 



89 
 

operacionalização desses termos garante que os ouvintes se situem sobre o tema do podcast. 

Esse passo é, argumentativamente, crucial para ganhar a atenção dos ouvintes e, desse modo, 

lograr o objetivo de convencê-los a respeito da importância da preservação do patrimônio 

cultural e ambiental em direção a um desenvolvimento sustentável.  

A intertextualidade temática, nesse sentido, garante aos diferentes pares de 

interlocutores a atualização do conteúdo: o candidato demonstra à banca o entendimento do 

tema principal e o colunista estabelece conexão com seu público de ambientalistas, para lograr 

seu objetivo argumentativo.  

O segundo tipo de intertextualidade identificado no primeiro parágrafo do Texto 3 é a 

implícita por captação: há paráfrases dos textos do comando da prova sem, contudo, haver a 

explicitação dessa fonte. No papel de candidato que deve interagir com os comandos da prova, 

elaborados por uma banca, coube ao autor do Texto 3 replicar a direção argumentativa da 

situação de produção e, assim, assumir a inter-relação entre a biodiversidade do Brasil e o 

caráter multiétnico e multicultural do país e sua importância para a sustentabilidade. Para isso, 

o candidato recorreu aos textos-base, a fim de buscar amparo para cumprir essa tarefa que lhe 

fora demandada.  

Dessa maneira, na voz do colunista, a sociodiversidade e a biodiversidade foram 

definidas e relacionadas com base no texto-fonte 1: “a sociodiversidade, como o nome já diz, 

consiste na multiplicidade de etnias e culturas que integram o nosso país, como os indígenas e 

quilombola” e “a biodiversidade comporta a múltipla constituição da longa lista de espécies - 

animais e vegetais - que compõem uma região”.  

Além disso, vê-se que o candidato mobilizou conhecimentos para definir a 

sustentabilidade; todavia, a fonte dessa definição não é explicitada, por isso se infere que haja 

intertextualidade implícita com texto(s) que não faça(m) parte do conjunto da prova: “a 

sustentabilidade é um conceito mais brando, visto que é o conjunto de práticas que visam ao 

desenvolvimento humano com pouco impacto ambiental”. Essa manobra revela também 

indícios de leitura inferencial, em que o candidato associou informações explícitas aos seus 

conhecimentos prévios e, a partir disso, gerou sentido para sua definição.   

Por um lado, a intertextualidade implícita observada no parágrafo serve à intenção 

comunicativa do candidato ao permitir que ele se alinhe às expectativas da banca de avaluiação 

do vestibular - do contrário, a redação pode incorrer em penalidades -, composta por indivíduos 

que possuem, em seu horizonte, contato com os textos relativos ao comando da Proposta 1.  

Por outro, a intertextualidade implícita por captação é estratégia útil para que, na 

situação de produção colocada ao candidato ao VU, o colunista cumpra a tarefa passada pelo 
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editor da revista de interagir com sua audiência a fim de persuadi-la sobre a importância de se 

tratar a sociodiversidade e a sustentabilidade e sua relação com a manutenção da biodiversidade 

e do crescimento econômico.  

Por fim, ainda com respeito ao primeiro parágrafo do Texto 3, vê-se que o candidato 

mobiliza o recurso da intertextualidade explícita por referência ao autor da obra. Sendo assim, 

a referência aos dados divulgados pelo governo contribui para que se reforce a orientação 

argumentativa da definição de sociodiversidade.  

O trecho “segundo o governo brasileiro, encontram-se mais de 305 grupos daqueles em 

nosso território” comprova, de acordo com o item c) do comando da prova, o fato de o Brasil 

apresentar multiplicidade de etnias e de culturas. Portanto, a referência aos dados do governo é 

essencial não apenas para que se mostre o entendimento da situação de produção colocada pela 

prova de vestibular, como também abre a possibilidade para que, no podcast, os ouvintes sejam 

persuadidos. 

Para lograr seu objetivo, no segundo parágrafo, abaixo reproduzido, de justificar e 

validar a informação sobre a importância dos povos indígenas na preservação da natureza e na 

manutenção de práticas de subsistência, o candidato mobiliza dois tipos principais de 

intertextualidade: a temática e a explícita por referência a autor e por referência a veículo de 

circulação. 

 

 
Tendo isso em vista, meus queridos ouvintes, gostaria de fazer algumas 

considerações que abranjam o tema deste “podcast”. Conversei, via “Skype”, esta semana 

com a brilhante ambientalista Naiara Gortázar, sobre a sua matéria publicada no “El País” em 

maio deste ano, que pode ser acessada na íntegra no site da nossa revista. Nesse nosso 

diálogo, ela me disse que os indígenas habitantes da Amazônia são imprescindíveis para a 

preservação da floresta, posto que suas práticas milenares de subsistência fazem com que 

eles tenham uma noção apurada do clima regional, o que dita sua caça e plantio. Assim, 

quando percebem problemas, param de utilizar aquela área, aliviando a pressão ambiental e 

servindo como alerta para as autoridades. Além disso, ela me destacou também que as terras 

onde vivem indígenas e populações tradicionais têm sua depredação ambiental reduzida, 

fazendo-me pensar na necessidade de cada vez mais haver terras demarcadas e áreas de 

proteção permanente no Brasil. 

 
 

A intertextualidade temática apresenta-se por meio de retomadas, em diferentes 



91 
 

momentos do trecho, de termos como “indígenas”, “preservação da floresta”, “depredação 

ambiental”, “aliviando a pressão ambiental”, os quais dialogam com os itens b) da proposta.  

Percebe-se, assim, um candidato que antevê, em uma camada, interlocutores que 

avaliarão as tarefas da prova. Em outra camada, essas retomadas, na voz do colunista, atualizam 

seus ouvintes a respeito da temática ambiental em questão, no compasso argumentativo do 

podcast. 

Ademais, a intertextualidade explícita é usada com fins de justificar a afirmação do 

candidato-colunista, no final do parágrafo, sobre a necessidade cada vez mais latente de haver 

terras demarcadas e áreas de proteção permanente no Brasil, asseveração que dialoga com os 

itens b) e c) do comando da prova.  

Para isso, há a mobilização da intertextualidade explícita com o texto-fonte 4: o 

candidato, transvestido de colunista, comenta que fez uma entrevista com a ambientalista 

Naiara Gortázar sobre uma matéria que ela publicou no jornal El País.  

Recorrendo a uma paráfrase do texto-fonte, o candidato-colunista explana que a 

entrevistada contou sobre a importância dos povos indígenas na Amazônia, na medida em que 

suas práticas milenares permitem que eles tenham conhecimento apurado do clima da região e, 

assim, antevejam problemas ambientais e tomem precauções antes que desastres ambientais 

sérios aconteçam. Nota-se que a voz trazida ao texto potencializa o valor argumentativo das 

informações do podcast. 

Além disso, com vistas a continuar a mesma orientação argumentativa, e de atender às 

solicitações das tarefas propostas pela prova, o candidato do Texto 3, por meio da voz do 

colunista da revista eletrônica, advoga, no terceiro parágrafo, reproduzido a seguir, em favor da 

manutenção do patrimônio animal, vegetal e cultural para o bom desenvolvimento da 

agricultura brasileira. Para isso, recorre ao uso de dois tipos principais de intertextualidade: a 

temática e a implícita por captação, lançando mão de paráfrases.  

 

 
Além disso, além da manutenção da biodiversidade feita pelas populações 

tradicionais diversas, a prática de sustentabilidade é uma importante aliada no crescimento 

econômico brasileiro, uma vez que o agronegócio é uma importante parte do nosso PIB. 

Apesar da aparente contradição, ambas as áreas estão conectadas. Sobre isso, é importante 

notar que o desmatamento do Cerrado e da Amazônia afeta diretamente a lavoura de soja do 

Centro-Oeste, uma vez que esses biomas permitem que ocorra o abastecimento das bacias 

hidrográficas da região, importantes para a navegação e irrigação das lavouras. Portanto, 

público de casa, a manutenção do patrimônio animal, vegetal e cultural é a base do 
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desenvolvimento da agricultura brasileira, uma vez que engloba transporte e produção, sendo, 

por isso, necessário o crescimento sustentável. 

 
 

A intertextualidade temática, como nos dois parágrafos anteriores, refere-se ao fato de 

haver alusão, nesse trecho, às questões relativas à manutenção da bio e sociodiversidade, 

“patrimônio animal, vegetal e cultural”, e ao “crescimento sustentável”.  

Nota-se, assim, a enunciação de um candidato preocupado em mostrar à banca 

avaliadora a manutenção do cerne temático da prova. E, com relação à figura do colunista, em 

outra camada, essa manutenção é vital para que os ouvintes compreendam que o compasso da 

argumentação - por meio de justificativas - continua: “a manutenção do patrimônio animal, 

vegetal e cultural é a base do desenvolvimento da agricultura brasileira, uma vez que engloba 

transporte e produção, sendo, por isso, necessário o crescimento sustentável”.  

A intertextualidade implícita por captação também se faz presente na composição da 

cadência argumentativa. Com vistas a continuar a argumentação tecida para o cumprimento do 

item c) da proposta, em que se deve justificar as afirmações trazidas ao podcast de modo a 

convencer os ouvintes, o candidato opta por lançar mão de paráfrases do texto-fonte 3 sem, 

contudo, explicitar a fonte.  

Assim, para defender o posicionamento de que a sustentabilidade é uma importante 

aliada no crescimento econômico do Brasil, o candidato, no papel de colunista, lança mão de 

informações desse texto-fonte: “o desmatamento do Cerrado e da Amazônia afeta diretamente 

a lavoura de soja do Centro-Oeste, uma vez que esses biomas permitem que ocorra o 

abastecimento das bacias hidrográficas da região, importantes para a navegação e irrigação das 

lavouras”. 

Por fim, para lograr seu objetivo, no quarto parágrafo, abaixo reproduzido, de 

contemplar a relevância dos assuntos tratados ao longo do podcast, o candidato mobiliza três 

tipos principais de intertextualidade: a temática, a explícita por referência a autor e a título de 

obra e o détournement.  

 

 
Vamos ficando por aqui, mas antes de finalizar gostaria de fazer uma paráfrase 

do grande poema “O Cerrado é milagre”, de Nicolas Behr, para contemplar a relevância 

desses assuntos aqui tratados: A biodiversidade, a sustentabilidade e a sociodiversidade são 

milagres, minha gente! Muito obrigado, até logo. 

 



93 
 

Acerca da intertextualidade temática, percebe-se, mais uma vez, a manutenção do 

assunto principal do texto por meio de retomadas de termos como “biodiversidade”, 

“sustentabilidade” e “sociodiversidade”. Em uma camada, mais uma vez, temos um candidato 

que se pretende manter no tema porque precisa cumprir tarefas que serão avaliadas por uma 

banca examinadora. Em outra, há um colunista gravando um podcast e, por conta disso, precisa 

que seu ouvinte acompanhe seu raciocínio e tais retomadas de termos, por sua vez, garantem 

que os interlocutores acompanhem o texto oral.  

A intertextualidade explícita, no quarto parágrafo, é usada pontualmente pelo candidato. 

Há, na conclusão do podcast, referência ao título de um poema, “O Cerrado é Milagre”, e a seu 

autor, Nicolas Behr. Ambas as informações estão presentes no texto 2 da prova e provavelmente 

foram usadas com o fito de comover os ouvintes, fazendo-os aderir à situação argumentativa 

em questão.  

Aliado ao uso da intertextualidade explícita, tem-se, no final do podcast, um 

détournement. Isso porque o candidato, na voz do colunista, altera propositalmente um verso 

do poema de Nicolas Behr, presente no texto-fonte 2, “o cerrado é milagre, minha gente”, 

transformando-o em outro verso: “a biodiversidade, a sustentabilidade e a sociodiversidade são 

milagres, minha gente!”.   

Com isso, o candidato, possivelmente antevendo a necessidade de reconhecimento da 

retextualização por parte dos ouvintes, citou explicitamente a fonte a que o novo verso se refere. 

Além disso, é possível inferir que o candidato, ciente da necessidade do uso de textos-fonte, 

uma vez que essa instrução lhe é dada claramente no comando da prova, quis surpreender os 

membros da banca avaliadora com essa operação de alteração. Seja qual for o motivo, essa 

adulteração reforçou, de modo a comover, a orientação argumentativa construída ao longo do 

podcast. 

Finalmente, é necessário destacar que a intertextualidade tipológica pode ser 

identificada ao longo dos quatro parágrafos da redação do candidato. Ao se expor, por meio de 

sequências expositivas, definições acerca dos termos “biodiversidade”, “sociodiversidade” e 

“sustentabilidade”, há a mobilização de análises e de sínteses conceituais, evidenciadas, 

sobretudo, nas paráfrases trazidas ao texto, em que se retomam logicamente conceitos de 

diversos autores presentes nos textos-fonte, seja por meio de estratégias de intertextualidade 

implícita ou explícita.  

Além disso, há a presença de sequências descritivas - relatos -, corroboradas pela 

apresentação do colunista acerca do tema do podcast, da entrevista realizada com Naiara 

Gortázar e da declamação do verso do poema. Um terceiro tipo textual pode ser identificado, 
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relativo ao tipo argumentativo.  

A solicitação de emprego desse tipo é bastante evidente na prova, pois é requerido ao 

candidato, no item c) do comando da proposta de redação, que argumente de modo a convencer 

os ouvintes do áudio, por isso a predominância desse tipo ao longo da produção textual em 

questão. Desse modo, a construção de argumentos, por meio, por exemplo, da intertextualidade 

explícita, é apresentada juntamente a verbos introdutórios de opinião, tais como “fazendo-me 

pensar”, “gostaria de” etc., e a operadores argumentativos, tais como “tendo isso em vista”, 

“assim”, “portanto” etc.  
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 CRÔNICA - VU 2020 - PROPOSTA 2 

 

TEXTO 4 

 
Micro é um adjetivo que designa algo muito pequeno, pitititico, difícil até de ver. 

Eu costumava associar certo glamour ao mundo micro, como microscópios (ciência e 

produção de conhecimento), microchip (tecnologia e conectividade) ou Micronésia (conjunto 

paradisíaco de ilhas, segundo ouvi). Nunca, porém, associei a algo nefasto como o 

micromachismo. Isto é, até ler recentemente uma matéria no El País que me introduziu ao 

micromachismo: frases e atitudes habituais que carregam uma dose de machismo, porém 

normalizadas na sociedade. 

   Meus leitores e conhecidos sabem que apoio irrestritamente a igualdade de 

gêneros, o que frequentemente gera uma onda de comentários reacionários no site da revista 

(Regra número 1 da Internet: não lerás a seção de comentários). Não havia percebido, antes 

de ler a matéria, o quanto me falta evoluir para ser uma pessoa melhor e não reproduzir 

atitudes machistas. Após a leitura, relembrei situações que vivi sem perceber o machismo 

presente, sendo que uma delas em particular me vem à mente. 

Tenho um grupo de amigos que joga bola toda semana, um pior que o outro. O 

grupo está na lista da extinção, pois é cada vez mais difícil conciliar a agenda de todos. Assim, 

sempre estamos atrás de um amigo do amigo do conhecido para dar quórum na peleja. Nunca 

ocorreu a nenhum de nós, entretanto, convidar a Vivian, nossa amiga de longa data e vidrada 

em futebol. Parecia óbvio que ela não iria querer jogar com homens. Após ler a matéria, liguei 

para ela e perguntei se ela queria jogar conosco, me desculpando por nunca ter aventado a 

possibilidade. Resultado? Ela foi e marcou 7 gols, nos deu um banho de bola. Sou ateu, mas 

se isso não é justiça divina, não sei o que é! 

 
Fonte: Vestibular Unicamp: redações 2020, p. 142-144. 
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No primeiro parágrafo do Texto 4, observa-se que o candidato ao vestibular opta, com 

vistas ao cumprimento do que a Proposta 2 do VU 2020 solicitava, por enunciar sua crônica a 

partir da voz de um cronista de revista. Assim, deste lugar de enunciação, o candidato busca 

cumprir a situação de produção solicitada na tarefa da prova.  

Assim sendo, com o objetivo de atender a essa solicitação, tem-se, na redação do 

candidato, um escritor relatando, ao público da revista semanal para a qual ele escreve, sua 

tomada de consciência (após o contato com uma matéria de Ianko López, para o jornal El País, 

em que ele lista 13 ações micromachistas que são despercebidas pela sociedade) quanto a uma 

atitude machista específica que ele mesmo normalizava, bem como suas reflexões e ações a 

respeito desse episódio.  

No primeiro parágrafo, com vistas a cumprir o item a) da proposta, o cronista narra seu 

contato com o micromachismo, bem como define o termo. Desse modo, o escritor revela que a 

leitura de uma matéria no jornal El País levou-o ao conhecimento da existência de atitudes 

micromachistas; além disso, define tais atitudes: “frases e atitudes habituais que carregam uma 

dose de machismo, porém normalizadas na sociedade”.   

Ainda com o objetivo de cumprir as orientações definidas, no item c) da Proposta 2 do 

VU 2020, pela banca elaboradora da prova, o candidato, no segundo parágrafo, por meio da 

voz do cronista, expõe seus sentimentos de surpresa diante da situação, já que, apesar de se 

achar uma pessoa livre de preconceitos, acabara por esbarrar com a descoberta de que 

reproduzia atitudes micromachistas.  

Por fim, no terceiro parágrafo, também com a intenção de atender os itens a) e b) das 

tarefas propostas pela prova, o candidato do Texto 4, travestido de cronista, narra um episódio 

de micromachismo vivenciado pelo escritor e relaciona-o a uma atitude micromachista elencada 

pela matéria de Ianko López, no jornal El País. 

Percebemos, nesse contexto específico de escrita em situação de vestibular, que há duas 

camadas de interlocução. A primeira consiste em uma relação de interlocução em que um 

candidato antevê, como interlocutores, os avaliadores da banca do vestibular e que, por isso, 

sabe que deve cumprir à risca aquilo que lhe fora pedido na Proposta 2 do VU 2020.  

A segunda, por sua vez, consiste na interlocução entre o cronista e o público leitor da 

revista para a qual ele escreve, relação interlocutória que dará vida ao cumprimento das tarefas 

propostas na prova. Notamos, também, dois movimentos quanto ao uso dos textos-fonte: há a 

intertextualidade com os textos de terceiros fornecidos na prova de redação e há a 

intertextualidade com os textos escritos pela banca elaboradora do vestibular, que compõem o 

comando da prova.  
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Para lograr seu objetivo no primeiro parágrafo, a seguir reproduzido, o candidato lança 

mão de três tipos de intertextualidade principais: a temática, a implícita por captação e a 

explícita por referência ao título do suporte do texto-fonte. 

 

 
Micro é um adjetivo que designa algo muito pequeno, pitititico, difícil até de ver. 

Eu costumava associar certo glamour ao mundo micro, como microscópios (ciência e 

produção de conhecimento), microchip (tecnologia e conectividade) ou Micronésia (conjunto 

paradisíaco de ilhas, segundo ouvi). Nunca, porém, associei a algo nefasto como o 

micromachismo. Isto é, até ler recentemente uma matéria no El País que me introduziu ao 

micromachismo: frases e atitudes habituais que carregam uma dose de machismo, porém 

normalizadas na sociedade. 

 
 

O primeiro tipo de intertextualidade, ou seja, a temática, é aquele que diz respeito ao 

tema mais geral da proposta de redação: o machismo.  

No primeiro parágrafo do Texto 1, o uso do termo “micro” e a definição do termo 

“micromachismo” dialogam justamente com o cerne temático da Proposta 2 do VU 2020, 

traduzido pelo comando da prova que envolve tarefas relativas à narração de um episódio de 

micromachismo vivenciado -, bem como pelo conjunto de dois textos-fonte de terceiros que os 

candidatos deveriam considerar para elaborar as suas redações.  

Em primeira instância, esse diálogo certamente possui a direção argumentativa de 

convencimento da banca avaliadora: é a voz do candidato provando a esse interlocutor, por 

meio da manutenção do tema, que compreendeu adequadamente os comandos da proposta e o 

tema principal que norteia a Proposta 2 do VU 2020. A função argumentativa da 

intertextualidade revela-se, nesse sentido, por meio da intertextualidade temática, como 

condição necessária para que a candidata tenha sua redação avalizada, nesse quesito, pela banca 

avaliadora de seu texto 

Ademais, a intertextualidade temática, nesse primeiro parágrafo, possui uma segunda 

direção argumentativa, entre os pares de interlocutores desenhados no comando da prova, isto 

é, entre o cronista e o público da revista. A introdução do prefixo “micro”, em primeiro plano, 

visa a chamar a atenção do público leitor diante da variedade de temas que todas as palavras 

citadas com o prefixo podem suscitar: trata-se, pois, de estratégia argumentativa para trazer o 

leitor à discussão. Em seguida, a referência intertextual temática ao micromachismo, em vias 

de fato, objetiva argumentar ao leitor que o micromachismo existe e que se deve dar a ele a 
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devida amplitude.  

O segundo tipo de intertextualidade identificado no primeiro parágrafo do Texto 4 é a 

implícita por captação: há definições de termos - microscópios, microchip, Micronésia e 

micromachismo - sem, todavia, haver a explicitação de suas fontes. Assim sendo, na voz do 

cronista, essa estratégia intertextual é útil para que, de acordo com um projeto argumentativo 

claro, aos poucos, o cronista, de forma bem-humorada (uma vez que há a quebra de expectativa 

do leitor, já que todos os vocábulos se iniciam pelo mesmo prefixo, porém não se assemelham 

em significado), introduza uma questão séria a ser discutida, o machismo. Trata-se, pois, de 

intertextualidade por captação, pois todas as definições foram usadas em seus sentidos literais.  

Trata-se, além disso, de menção a fontes extra prova, revelando, dessa forma, indícios 

de leitura inferencial: o candidato associou informações explícitas aos seus conhecimentos 

prévios e, a partir disso, gerou sentido para as suas definições. 

Por fim, ainda com respeito ao primeiro parágrafo do Texto 4, vê-se que o candidato 

lança mão do recurso da intertextualidade explícita por referência ao título do suporte do texto-

fonte. Dessa forma, na redação, a referência ao jornal “El País”, veículo conhecido por sua 

visão progressista, confere, em primeira instância, autoridade à informação obtida pelo cronista, 

de forma que os leitores da revista possam confiar na veracidade das informações fornecidas. 

Essa estratégia intertextual desempenha papel extremamente relevante no projeto do cronista 

discutir o micromachismo e provar, ao seu público, que ele existe e se manifesta nas ações mais 

corriqueiras das pessoas.  

Com o fim de atingir seu objetivo, no segundo parágrafo, abaixo reproduzido, de 

cumprir o item c) da proposta, em que o cronista deve expor suas reflexões sobre os sentimentos 

que o reconhecimento da atitude micromachista despertou em si mesmo, o candidato lança mão 

de três tipos principais de intertextualidade: a temática, a implícita com valor de captação e a 

estilística.  

 

 
Meus leitores e conhecidos sabem que apoio irrestritamente a igualdade de 

gêneros, o que frequentemente gera uma onda de comentários reacionários no site da revista 

(Regra número 1 da Internet: não lerás a seção de comentários). Não havia percebido, antes 

de ler a matéria, o quanto me falta evoluir para ser uma pessoa melhor e não reproduzir 

atitudes machistas. Após a leitura, relembrei situações que vivi sem perceber o machismo 

presente, sendo que uma delas em particular me vem à mente. 
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A intertextualidade temática reside na retomada, em diferentes momentos, de termos 

como “igualdade de gêneros”, “atitudes machistas” e “machismo”, antevendo seu autor, em 

uma camada, um interlocutor que avaliará o tema principal da prova e, dessa forma, será 

convencido de que o candidato se mantém no objetivo de se manter no cerne temático da prova.  

Em outra camada, tais retomadas, na voz do cronista, argumentativamente têm a função 

de estabelecer, de uma vez por todas, o recorte de seu projeto de convencimento do leitor: é 

necessário que se discuta a igualdade de gêneros no âmbito de uma sociedade que dirime o 

machismo.  

Além disso, a intertextualidade implícita por captação é usada com fins de fazer 

remissão ao comando da prova, sem, entretanto, haver menção a essa fonte. A intenção por trás 

desse uso reside no fato de que o candidato, com vistas a cumprir o que lhe fora solicitado, 

inicia um movimento argumentativo, a fim de seguir a orientação do comando do item c) da 

proposta, em que o cronista deve expor suas reflexões sobre os sentimentos que o 

reconhecimento da atitude micromachista despertou em si mesmo.  

Nesse sentido, o candidato opta pela estratégia de intertextualidade implícita por 

captação, ao afirmar, no segundo parágrafo, na voz de cronista, que “não havia percebido, antes 

de ler a matéria, o quanto me falta evoluir para ser uma pessoa melhor e não reproduzir atitudes 

machistas”. Esse recurso garante ao candidato-cronista o convencimento da banca avaliadora 

de seu texto: a exposição do sentimento de surpresa certamente cumpre uma das tarefas 

solicitadas no comando da prova.  

Finalmente, no segundo parágrafo, a intertextualidade estilística, em “Regra número 1 

da Internet: não lerás a seção de comentários”, reproduz uma linguagem tipicamente religiosa, 

manifestada no texto Êxodo da Bíblia, em que são descritos os dez mandamentos (por exemplo, 

não roubarás / não matarás).  

Nesse caso, a intenção mais evidente do cronista, por trás dessa estratégia intertextual, 

é a de, por meio da quebra de expectativas (o leitor não espera que uma frase de ordem religiosa 

seja usada pelo escritor em referência a regras rígidas que ele impõe a si mesmo no seu fazer 

literário), explicar, de forma até bem-humorada, que ele sofre ataques reacionários por sustentar 

posicionamentos progressistas. O cronista, desse modo, posiciona-se claramente sobre os 

ataques, ao justificar, por meio desse movimento intertextual, que, para seu próprio bem, ele 

prefere não ler qualquer comentário a respeito de suas publicações na revista.  

Para alcançar o seu objetivo argumentativo, no terceiro parágrafo, a seguir reproduzido, 

de narrar um episódio de micromachismo vivenciado pelo cronista e de relacioná-lo a uma 

atitude micromachista elencada pela matéria de Ianko López, no jornal El País, o candidato 
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recorre ao uso de três tipos principais de intertextualidade: a temática, a implícita por captação, 

por meio de paráfrase, e o détournement. 

 

 
Tenho um grupo de amigos que joga bola toda semana, um pior que o outro. O 

grupo está na lista da extinção, pois é cada vez mais difícil conciliar a agenda de todos. Assim, 

sempre estamos atrás de um amigo do amigo do conhecido para dar quórum na peleja. Nunca 

ocorreu a nenhum de nós, entretanto, convidar a Vivian, nossa amiga de longa data e vidrada 

em futebol. Parecia óbvio que ela não iria querer jogar com homens. Após ler a matéria, liguei 

para ela e perguntei se ela queria jogar conosco, me desculpando por nunca ter aventado a 

possibilidade. Resultado? Ela foi e marcou 7 gols, nos deu um banho de bola. Sou ateu, mas 

se isso não é justiça divina, não sei o que é! 

 
 

A intertextualidade temática refere-se ao fato de haver alusão, nesse trecho, ao debate a 

respeito da pressuposição de que mulheres não gostam de desempenhar atividade 

tradicionalmente relacionada aos homens. Nesse sentido, o trecho “parecia óbvio que ela não 

iria querer jogar com homens”, assim como nos dois parágrafos anteriores, refere-se ao tema 

do micromachismo e do machismo.  

Vê-se, dessa maneira, a enunciação de um candidato preocupado em justificar à banca 

avaliadora a manutenção do cerne temático da prova, com fins de cumprimento da tarefa que 

lhe fora dada. Por outro lado, tendo em vista a interlocução entre cronista e leitor, a escolha 

desse tipo de retomada denota a intenção argumentativa do cronista em demostrar, por meio de 

um exemplo concreto, a importância de se discutir esse tipo de episódio. 

Ademais, a intertextualidade implícita por captação também se faz presente na 

composição da cadência argumentativa. Com vistas a continuar a argumentação tecida para o 

cumprimento da proposta, o candidato, no terceiro parágrafo, lança mão de uma paráfrase do 

texto-fonte 1, em que Ianko López relata o seguinte micromachismo: “Em meu trabalho ou 

entre amigos, só chamo os homens para jogar futebol, pressupondo que as mulheres não querem 

jogar”.  

Assim, na voz do cronista, essa paráfrase é usada, nos meandros argumentativos, como 

meio de persuadir seu público leitor masculino - uma vez que há grandes chances de ele se 

identificar com a situação e, desse modo, propor-se a rever e a mudar seus pensamentos e ações 

- e/ou seu público leitor feminino - que pode, por exemplo, diante do contato com a crônica, 

passar a exigir mudanças no que tange ao tratamento da mulher na sociedade.  
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Por outro lado, a partir do jogo de interlocução entre candidato e banca avaliadora, o 

uso da intertextualidade implícita no trecho é um claro cumprimento ao item b) da tarefa 

proposta, já que ele solicitavaa seleção de uma atitude micromachista listada no texto-fonte 1, 

de Ianko López. A função argumentativa da intertextualidade revela-se, nesse sentido, como 

condição necessária para que o candidato tenha sua redação avalizada, nesse quesito, pela banca 

avaliadora de seu texto.  

No último período da crônica, há outro momento de uso da intertextualidade de tipo 

détournement. Isso porque o candidato, na voz do cronista, altera propositalmente dois ditados 

populares, “Deus tarda, mas não falha” e “A justiça falha, mas não tarda”, e uma expressão 

popular, “banho de loja”. 

Com relação aos ditados populares, esse uso intertextual, na voz do cronista, ganha 

destaque ao ter a orientação dissertativa de justificar que posturas micromachistas, ainda que 

descobertas tardiamente, devem ser repensadas. No que diz respeito à expressão “banho de 

loja”, o candidato operou a substituição da palavra “loja” - indicando que, ao contrário do que 

os estereótipos de gênero apontam, as mulheres não devem necessariamente ser associadas ao 

universo de roupas e de compras – pela palavra “bola”, palavra tradicioanalmente ligada ao 

futebol, ao universo masculino.  

A intertextualidade explícita no terceiro parágrafo é usada pontualmente pela candidata. 

Há, no final da crônica, referência à matéria de Ianko López, presente no texto 1 da proposta: 

“Após ler a matéria, liguei para ela e perguntei se ela queria jogar conosco, me desculpando por 

nunca ter aventado a possibilidade”.  

O candidato, travestido de cronista, expressa, ainda que pontualmente, com essa 

referência direta à matéria do jornal El País, sua intenção argumentativa de que, assim como 

ele, o público leitor da revista também tenha contato com esse conteúdo a fim, quem sabe, de 

rever seus posicionamentos e mudar posturas.  

Por fim, é necessário destacar que a intertextualidade tipológica pode ser identificada 

ao longo dos três parágrafos da redação do candidato. Esses tipos, por sua vez, constituem o 

gênero crônica. Ao se narrar os episódios de descoberta do micromachismo e de ação no sentido 

de dirimi-lo, há o uso de tipo de texto narrativo: há, por exemplo, a sucessão temporal dos 

acontecimentos sucedidos com o próprio cronista, em que se são delineados seus diferentes 

estágios com relação ao micromachismo, por meio do uso de verbos de ação no passado. 

Um segundo tipo textual pode ser identificado, relativo ao tipo argumentativo. Ao 

contrário do observado nas outras propostas analisadas, não há, nesse comando da Proposta 2 

do VU 2020, nenhum item que solicite explicitamente do candidato a argumentação. Todavia, 
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o uso das estratégias de intertextualidade verificadas no Texto 4, como a implícita, leva à 

interpretação da função argumentativa do intertexto. Assim, a construção de argumentos é 

apresentada juntamente a operadores argumentativos, tais como “porém”, “pois”, “assim”, 

“mas” etc.  

O terceiro tipo textual, o expositivo, solicitado explicitamente no item c), caracteriza-se 

na redação do candidato pela apresentação das reflexões e dos sentimentos com quais o cronista 

lidou ao ainda se perceber machista. 

Por fim, há a presença de sequências descritivas, corroboradas pela apresentação da 

definição das palavras com prefixo micro, que evidenciam qualificação, por meio, sobretudo, 

da intertextualidade implícita.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após a análise realizada na presente pesquisa, percebemos que, assim como os estudos 

sobre a intertextualidade stricto sensu revelam, as redações produzidas no contexto do VU, 

edições 2019 e 2020, são perpassadas, a todo momento, por outros discursos.  

Isso porque as propostas de escrita do referido vestibular convidam os candidatos a usar, 

em seus projetos de dizer, os textos-fonte das provas, bem como outros textos relacionados ao 

mundo extra prova: há, portanto, claramente a intenção de incentivar a intertextualidade. Mais 

especificamente no que concerne à intertextualidade stricto sensu, o cruzamento entre 

discursos, evidenciado por meio dos tipos de intertexto mobilizados, confere aos textos dos 

candidatos novos dizeres e novas orientações argumentativas.  

Notamos, assim, três movimentos quanto ao uso do intertexto: intertextualidade com os 

textos de terceiros fornecidos na prova de redação; intertextualidade com textos de terceiro que 

não constam na prova de redação, ou seja, fazem parte da memória social de uma coletividade 

ou da memória discursiva dos interlocutores; e intertextualidade com os textos escritos pela 

banca elaboradora do vestibular, que compõem o comando da prova. 

Observamos, ainda, em nossa investigação, que o cruzamento entre discursos e a 

orientação argumentativa estão intimamente entrelaçados com duas camadas de interlocução: 

uma, mais genérica, colocada pelo contexto de produção de uma prova de redação de vestibular 

e, outra, mais específica, determinada pela concepção sociointerativa da prova de redação do 

VU. 

A primeira diz respeito ao fato de os candidatos interagirem com os avaliadores, seus 

interlocutores, num contexto mais amplo de prova de vestibular, os quais esperam que as 

instruções da proposta de redação sejam cumpridas à risca.  

Dessa forma, os candidatos deixam pistas intertextuais que possibilitam a recuperação, 

por parte da banca avaliadora, do cumprimento do propósito; do gênero discursivo; dos 

interlocutores em jogo indicados no comando da proposta de escrita; e do uso dos textos que 

subsidiam a tarefa. E é por meios dessas pistas que os avaliadores identificam as atividades 

cumpridas e avaliam a qualidade de sua textualização.  

Assim sendo, os candidatos, por meio do intertexto, argumentam no sentido de mostrar 

à banca que leram as orientações, que as compreenderam e que são capazes textualizá-las. Nesse 

sentido, a intertextualidade com as instruções da proposta de redação e com os textos que a 

subsidiam é condição sine qua non para que as produções dos examinados sejam avalizadas e 

não sofram penalizações.  
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A segunda relação interlocutória, também bastante definida, é determinada pelo gênero 

discursivo solicitado e pela situação de produção delineada na prova: o locutor se dirige ao 

interlocutor com um objetivo comunicativo definido pela proposta e com o objetivo final de 

argumentar sobre determinado assunto.  

Desse modo, a depender de cada proposta, os candidatos mobilizam em suas redações 

diferentes tipos de intertextualidade stricto sensu, a fim de estabelecer diálogo argumentativo 

entre o locutor e o interlocutor previstos.  

Tendo em vista os cenários delineados, verificamos, de modo geral, em nossas análises, 

que, quanto à intertextualidade temática, são ressaltadas as seguintes funções:  

 

(i) atualização do tema aos avaliadores, com o fito de a eles provar a existência 

de um compasso argumentativo em torno da temática principal da proposta 

de redação;  

(ii) atualização do tema ao(s) interlocutor(es) especificado(s) pela tarefa de 

escrita, de modo a manter com ele(s) a interação, para, assim, persuadi-lo(s); 

(iii) recuperação, ao(s) interlocutor(es) especificado(s) pela tarefa de escrita, de 

informações extras às da situação de produção enunciada, necessárias para 

a retomada do tema, de modo a discuti-lo e sobre ele argumentar.  

 

Com relação à intertextualidade explícita, as funções em destaque são as seguintes:  

 

(i) demonstração, aos avaliadores, por meio do diálogo explicitado com textos 

extra prova, a capacidade de leitura inferencial, isto é, de se estabelecer 

relações entre conhecimentos prévios e conhecimentos contextuais, como 

forma de construir sentido à argumentação; 

(ii) atualização do tema ao(s) interlocutor(es) especificado(s) pela tarefa de 

escrita, de modo a manter com ele(s) a interação, para, assim, persuadi-lo(s). 

(iii) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao conferir ao discurso, e ao compasso argumentativo, a 

validação de outrem;  

(iv) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao permitir que ele(s) crie(m) com o intertexto movimentos 

argumentativos de concordância ou de discordância. Neste último caso, 

permite, por exemplo, a construção de contra-argumentação.  
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No que concerne ao emprego da intertextualidade implícita, sua funcionalidade diz 

respeito à: 

 

i) demonstração, aos avaliadores, por meio do diálogo implícito com textos 

extra prova, a capacidade de leitura inferencial, isto é, de se estabelecer 

relações entre conhecimentos prévios e conhecimentos contextuais, como 

forma de construir sentido à argumentação;  

ii) demonstração, aos avaliadores, por meio do diálogo implícito com as tarefas 

da prova, a capacidade de se compreender as instruções da proposta de 

redação e segui-las à risca; 

iii) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao permitir que ele(s) crie(m) com o intertexto movimentos 

argumentativos de concordância ou de discordância. Neste último caso, 

permite, por exemplo, a criação de contra-argumentação;  

iv) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao permitir que, por meio do détournement, o(s) 

interlocutore(s) tenha(m) sua atenção voltada aos novos sentidos 

construídos, isto é, a uma nova orientação argumentativa, para enunciados 

já cristalizados na memória social coletiva. 

 

A respeito da intertextualidade estilística, a função principal aponta para a 

potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela tarefa de escrita, ao 

permitir que, por meio da referência a termos emprestados de outras esferas comunicativas, o(s) 

interlocutore(s) tenha(m) sua atenção voltada aos novos sentidos construídos isto é, a uma nova 

orientação argumentativa, para enunciados já cristalizados na memória social coletiva.  

No que se refere à intertextualidade tipológica, a análise aponta para as seguintes 

funções:  

 

(i) demonstração, aos avaliadores, por meio da mobilização de diferentes tipos 

de textos, da capacidade de selecionar os recursos necessários para escrever 

o gênero discursivo solicitado;  

(ii) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao estabelecer com seu(s) interlocutor(es) diferentes 

efeitos de sentido, por meio da inserção de sequências textuais cristalizadas 
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na memória social coletiva, com vistas ao objetivo argumentativo 

estabelecido por cada proposta de escrita. 

 

Por fim, sobre a intertextualidade intergenérica, os resultados da análise apontam 

como funções de destaque:  

 

(i) demonstração, aos avaliadores, por meio da mobilização de diferentes 

gêneros, da capacidade de selecionar os recursos necessários para escrever 

o gênero discursivo solicitado;  

(ii) potencialização da voz argumentativa do(s) locutor(es) especificado(s) pela 

tarefa de escrita, ao estabelecer com seu(s) interlocutor(es) diferentes efeitos 

de sentido, por meio da inserção de gêneros cristalizados na memória social 

coletiva, com vistas ao objetivo argumentativo estabelecido por cada 

proposta de escrita. 

 

Observamos, assim, no contexto analisado, um interessante movimento da 

intertextualidade stricto sensu como teia que sustenta a orientação argumentativa de cada 

redação: seu centro é representado pelo propósito argumentativo do(s) locutor(es), a partir do 

qual irradia uma rede de sustentação, composta por complexas relações entre diferentes textos.  

A partir disso, também concluímos que o domínio das estratégias intertextuais é 

condição sine qua non para que o candidato ao VU seja exitoso em sua redação. Isso porque 

tais relações mantêm estrita relação com pelo menos três dos quatro critérios avaliados pela 

banca do exame, a saber Proposta Temática; Gênero; e Leitura. Retomando: 

 

1) à proposta temática: o candidato deve cumprir a(s) tarefa(s) que está(ão) 
sendo solicitada(s), observando o tema, a situação de interação e de produção 
propostas e as instruções de elaboração do texto. 2) ao gênero: o texto elaborado 
pelo candidato em cada uma das propostas deve ser representativo do gênero 
solicitado e considerar os interlocutores nele implicados e a situação de 
produção. 3) à leitura: é esperado que o candidato faça uma leitura crítica do(s) 
texto(s) fornecido(s) em cada proposta. Ele deve mostrar a relevância desses 
pontos para o seu projeto de escrita e não simplesmente reproduzir o(s) texto(s) 
ou partes dele(s) em forma de colagem. 4) à articulação escrita: os textos produzidos 
pelo candidato devem propiciar uma leitura fluida e envolvente, mostrando uma 
articulação sintáticosemântica ancorada no emprego adequado de elementos coesivos 
e de outros recursos necessários à organização dos enunciados. O candidato também 
deve demonstrar ter habilidade na seleção de itens lexicais apropriados ao estilo dos 
gêneros solicitados e no emprego de regras gramaticais e ortográficas que atendem à 
modalidade culta da língua (EDITAL DO VESTIBULAR UNICAMP, 2020, p. 27, 
grifo nosso).  
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Esperamos que esta dissertação, acerca da estreita e complexa relação entre 

intertextualidade e argumentatividade, contribua para a compreensão sobre a importância do 

estudo da intertextualidade em nossas atividades pedagógicas de leitura e de escrita, em 

diversos gêneros e situações comunicativas e, consequentemente, para a formação de cidadãos 

proficientes no uso da língua e preparados para os mais diferentes desafios cotidianos - iniciados 

na vida escolar básica e que se estendem para muito além da tão sonhada vida universitária.  
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