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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa analisou o uso do clichê como expressão linguística da 
temporalidade em redações do concurso vestibular, do UniSL – Centro 
Universitário São Lucas, ano 2016, na cidade de Porto Velho – RO, no intuito de 
analisar os contextos de produção, assim como o uso e funcionamento dos 
clichês temporais na produção de redações, buscando as situações que levam o 
candidato a usar as expressões de temporalidade. Adotando uma pesquisa com 
uma abordagem de coleta e análise de dados, este estudo contou com 250 
redações, específicas do tema: “a busca pelo corpo perfeito”, contendo 
marcadores de temporalidade. Depois de recortadas as ocorrências de 
expressões de temporalidade no corpus, os dados foram analisados à luz da 
teoria sobre sistema temporal do português, ou seja, a Teoria do Texto ou 
Linguística Textual e a Teoria da Enunciação, que serviram de alicerce para este 
estudo. O objetivo desta pesquisa é identificar o uso de expressões temporais no 
plano textual e detectar e explicar casos em que a expressão temporal contribui 
para a textualidade, de acordo com os contextos de produção que envolvem os 
candidatos do concurso vestibular, contribuindo com a prática pedagógica de 
quem trabalha com produção escrita, pois conhecendo as circunstâncias do uso 
das expressões temporais, melhor será a forma de agir perante elas. O clichê foi 
associado a um acontecimento e cada circunstância possui seu jogo de palavras 
que acaba caracterizando a linguagem e migra para a produção textual, e assim 
enriquece a linguagem e ganha uma nova existência que, retirado do contexto 
anterior se torna vivo pela repetição. 
 

 
 

 

 

Palavras-chave: Enunciação. Texto. Temporalidade. Clichê. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This research analyzed the use of cliché as a linguistic expression of temporality 
in essays of the vestibular contest, from UniSL - Centro Universitário São Lucas, 
in 2016, in the city of Porto Velho - RO, in order to analyze the contexts of 
production, as well as the use and the functioning of temporal clichés in the 
production of essays, seeking the situations that lead the candidate to use the 
expressions of temporality. Adopting a research with an approach to data 
collection and analysis, this study had 250 essays, specific to the theme: "the 
search for the perfect body", containing markers of temporality. After cutting off 
the occurrence of temporality expressions in the corpus, the data were analyzed 
in light of the theory of temporal system of Portuguese, that is, the Theory of Text 
or Textual Linguistics and the Theory of Enunciation, which served as a 
foundation for this study. The objective of this research is to identify the use of 
temporal expressions in the textual plane and to detect and explain cases in which 
the temporal expression contributes to textuality, according to the contexts of 
production that involve the candidates of the vestibular contest, contributing with 
the pedagogical practice of who works with written production, because knowing 
the circumstances of the use of temporal expressions, the better will be the way to 
act before them. The cliché was associated with an event and each circumstance 
has its play of words that ends up characterizing the language and migrates to the 
textual production, and thus enriches the language and gains a new existence 
that, taken from the previous context becomes alive by repetition. 
 
 
 
 
 
           Keywords: Enunciation. Text. Temporality. Cliche 
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BREVE APRESENTAÇÃO PESSOAL DO TRABALHO 

 

Ressalvo que faço uso da primeira pessoa do singular por se tratar de uma 

apresentação informal e pessoal, todavia, nas seções subsequentes assumirei 

uma postura mais impessoal, mudando para a primeira pessoa do plural. 

A pesquisa e a escolha do objeto de estudo estão relacionadas às 

questões intersubjetivas que permeiam a minha experiência pessoal, acadêmica 

e profissional, portanto, considero importante traçar uma trajetória da experiência 

como professora, a fim de que se compreendam as origens deste trabalho.  

Desde o começo da minha carreira profissional, em 1984, logo após a 

conclusão do Ensino Médio, curso de Magistério e a entrada na Universidade 

Federal de Rio Grande, no curso de Licenciatura em Letras/Português, 

inicialmente trabalhando com séries iniciais e, posteriormente, com Ensino Médio, 

nas redes municipal e estadual de educação, na pequena cidade de Rio 

Grande/RS, cidade natal, na qual prestei concursos públicos; até o ensino 

superior, já em Porto Velho, sempre me envolvi pelo estudo da produção de 

textos e as tentativas de aprimorar a escrita dos alunos e, quanto mais lia e 

vivenciava essa prática, mais dúvidas surgiam, como: Será que agimos de forma 

a obter, dos alunos, melhores resultados nas suas produções textuais? Então 

percebi que as dificuldades permaneciam. Naquela época, eu não tinha muito 

conhecimento teórico, mas gostava das experiências da profissão.  

Em 2001, tive a oportunidade de participar da banca de correção de 

redações do vestibular da Faculdade São Lucas, hoje UniSL - Centro 

Universitário São Lucas. Desde 2002, sou coordenadora da Copese - Comissão 

de Processos Seletivos. Nesse período, pude verificar a repetição de expressões 

temporais usadas abusivamente pelos candidatos em suas redações. 

          E a partir das experiências vividas, me senti impulsionada por estudar o 

uso das expressões temporais nas redações. Quando surgiu a oportunidade de 

fazer o Mestrado Acadêmico em Letras, da Universidade Federal de Rondônia, 

guiada pela vontade de trabalhar com redações, fiz leituras de novos autores 

para realizar a pesquisa.  
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 A minha prática hoje é diferente de antes de conhecer as teorias nas quais 

me apoiei para realizar este trabalho. Isto aconteceu porque o Mestrado 

proporcionou tratar da questão do uso de expressões temporais com mais 

conhecimento, reconhecimento e respeito com relação ao produtor do texto, ou 

seja, o candidato ao vestibular do UniSL.  
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INTRODUÇÃO 

 

     Considerando-se que nos propomos a fazer uma pesquisa acerca da 

textualidade, nosso corpus é constituído de textos produzidos por candidatos ao 

vestibular do Centro Universitário São Lucas, realizado no ano de 2016, cujo 

tema da redação foi “A busca pelo corpo perfeito”.  

O objetivo do Centro Universitário São Lucas ao solicitar a redação do 

candidato é a avaliação de competências, a fim de avaliar o desempenho do 

candidato como produtor de um texto no qual ele demonstre capacidade de 

reflexão sobre o tema proposto. Para isso, ele deve mobilizar os conhecimentos 

adquiridos não só ao longo de sua vida escolar, mas também aqueles que 

resultam de sua experiência de vida. O que se pretende é que as redações 

demonstrem o bom desempenho dos alunos, os quais, segundo as normas da 

Instituição, devem ter domínio da variante padrão da língua portuguesa; 

compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de várias áreas do 

conhecimento para desenvolver o tema; selecionar, relacionar, organizar e 

interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de 

vista, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 

construir a argumentação e elaborar proposta de ação para enfrentar o problema 

abordado.            

O que se pretende é que as redações tragam níveis de subjetividade, 

indicadores de inovação e bom desempenho. Nesse sentido, todavia, 

predominam, em muitos textos, as frases feitas e os clichês.  

Delineamos a dissertação em quatro seções:  

     Na primeira seção apresentamos o aporte teórico, no qual damos voz a 

autores que versam sobre a temática. Apresentamos as considerações sobre 

texto e pontos de vista de alguns teóricos sobre a Teoria do Texto ou Linguística 

Textual 

 Na 2ª seção trazemos as considerações acerca dos clichês, sobre 

temporalidade e o uso de expressões temporais em redações argumentativas.  
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 Na Seção III descrevemos brevemente o percurso metodológico da 

pesquisa realizada.  

 Por último, a Seção IV traz os resultados obtidos na análise de dados do 

corpus da pesquisa. 
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1. BREVE CONSIDERAÇÃO ACERCA DA LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

 Nesta seção expomos algumas reflexões sobre texto e visões de teóricos 

sobre a Teoria do Texto ou Linguística Textual. A partir da década de 1960, 

percebendo a existência de lacunas no estudo desenvolvido pelas gramáticas de 

frase e no tratamento de vários fatos observados no uso da língua, estudos 

linguísticos tomaram o texto corno unidade e objeto, dando uma renovação 

teórica na linguística. Surgiu então, nesse contexto, a Linguística Textual que 

trata o texto desde que ele é processado cognitivamente para ser produzido, 

constituído e compreendido.  

 Diferentemente de uma concepção estritamente gramatical, na Linguística 

Textual, notamos a preocupação com os fatores de produção, recepção e 

interpretação do texto. Nessa perspectiva, a Linguística Textual, segundo 

Marcuschi (2012, p.16) “dispõe, porém, de um dogma de fé: o texto é uma 

unidade linguística hierarquicamente superior à frase. E uma certeza: a gramática 

de frase não dá conta do texto”. Vê-se que a visão da Linguística Textual se 

concentra no estudo da entidade linguística dotada de sentido, ou seja, o texto.  

 Se no início da Linguística Textual a análise se limitava ao nível da frase, 

com esses avanços, passou-se a estudar o texto numa perspectiva interacional. 

Para Fávero e Koch (2000, p. 1) “o uso da língua na interação social e num 

determinado contexto é abordado pela Linguística Textual”.  

 No início de seu surgimento, essa linha de estudos não se preocupava 

com o texto em si, pois de acordo com Koch (2004, p. 7): 

 

A Linguística Textual teve incialmente por preocupação 
descrever os fenômenos sintático-semânticos 
ocorrentes entre enunciados ou sequências de 
enunciados, alguns deles inclusive, semelhantes aos 
que já haviam sido estudados no nível da frase. 
 
 

 Na fase inicial da Linguística Textual, que data da segunda metade da 

década de 1960 do século passado até aproximadamente à década de 1970, a 

atenção era dada aos mecanismos de cunho gerativista, estruturalista e 

funcionalista   e   o   texto   era  entendido   como   uma  sucessão   de   unidades 
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linguísticas. Os mecanismos faziam parte do sistema gramatical da língua e o seu 

uso garantia a estrutura do texto, como o uso dos pronomes, artigos, ordem das 

palavras, concordância verbal e nominal, relações entre enunciados etc.  

 Nessa fase da Linguística Textual surgiu a necessidade de elaboração de 

gramáticas textuais, a partir do pressuposto de que existe uma competência 

textual para além da competência linguística, de base chomskiana.  Para Fávero 

e Koch (2000), esse novo olhar possibilitou perceber o texto como uma unidade 

linguística hierarquicamente mais elevada. Nessa perspectiva surgiram as 

gramáticas textuais de Weinrich (1964) e Van Dijk (1972).  

 A essa primeira fase seguiu-se a abordagem semântica, e a ela cabia 

explicar a estrutura dos significados de um texto e as relações de sentido, tendo 

sido esses pressupostos amplamente desenvolvidos por Dressler (1974), 

Charolles (1978) e Fillmore (1981).  

 Todavia, a partir da metade da década de 1970, a perspectiva pragmática 

acaba por se impor a partir das teorias de base comunicativa, dos atos de fala e 

da atividade verbal, em que o texto é visto como produto de uma atividade mais 

complexa, como instrumento de realização de intenções comunicativas e sociais 

do falante, preconizado por Heinemann (1982) e Van Dijk (1981).  

 Seguindo esta cronologia, surge a virada cognitivista que ocorre na década 

de 80, em que se entende que todo texto passa a ser considerado como 

resultado de operações mentais, sendo fundamental para sedimentar essa ideia a 

obra de Beaugrande e Dressler (1981). A novidade dessa abordagem é que o 

processamento textual é estratégico e associado às características dos usuários 

da língua e dos conhecimentos acionados na construção textual. As estratégias 

interacionais afirmam-se, nesse sentido, como estratégias socioculturalmente 

determinadas, com o objetivo da interação verbal. Com essa expansão, vemos as 

grandes investigações e as novas tendências para o estudo e ensino da 

materialidade textual. Vê-se, pois, que o texto passa a ser o foco de estudos 

dessa área linguística. Sobre esse entendimento, Koch (2004, p.11) salienta:  

 

A Linguística Textual toma, pois como objeto particular 
de investigação não mais a palavra ou a frase isolada, 
mas    o   texto,    considerado    a   unidade  básica  de  
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manifestação da linguagem, visto que o homem se 
comunica por meio de textos e que existem diversos 
fenômenos linguísticos que só podem ser explicados no 
interior do texto. O texto é muito mais que a simples 
soma das frases (e palavras) que o compõem: a 
diferença entre frase e texto não é meramente de ordem 
quantitativa; é sim, de ordem qualitativa. 
 

 Na sequência, surge a perspectiva sociocognitivo-interacionista, com base 

em que os processos, defendendo a abordagem interacionista, consideram as 

ações comunicativas associadas aos contextos sociais, com finalidades sociais e 

com papéis distribuídos socialmente, reforçando a dimensão sociointeracionista 

da linguagem. 

 O texto é, pois, a materialização máxima da língua. Nas palavras de Koch 

(2014), a Linguística Textual trata o texto como um ato de comunicação unificado 

num complexo universo de ações humanas. Com isso, a Teoria do Texto está 

permeada pela interdisciplinaridade, visto que engloba fatores linguísticos, como 

o pragmático, o semântico, o lexical, o gramatical, ou seja, fatores que 

complementam a estrutura e funcionalidade do texto.  

                             

1.1 Textualidade em textos escritos 

 

 A escrita e a fala são bases da comunicação e da produção textual, e não 

são poucos os textos que apresentam elementos da oralidade na escrita, porque 

como diz Marcuschi (2008, p. 65) “um texto não se esclarece em seu pleno 

funcionamento apenas no âmbito da língua, mas exige aspectos sociais e 

cognitivos”, os quais também incluem a oralidade. É nesse aspecto de não 

analisar somente os aspectos linguísticos dos textos, que a interação se faz 

presente. 

A invenção da escrita representa um grande fato na história da 

humanidade, porque antes do seu surgimento, as informações eram passadas 

apenas de forma oral. Notadamente, na tradição oral, com o passar do tempo, as 

palavras continuam se modificando, mesmo com a escrita muitas informações 

são perdidas, há uma interferência social, política e cultural sobre as informações, 

fazendo com que algumas não se mantenham. 
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A escrita proporciona a permanência da informação. Ela permanece no 

tempo. Desse modo, a memória coletiva passou a ter outros meios de 

materialização: os hieróglifos e os papiros. Na modernidade, jornais, revistas, 

livros e internet. Para Larrosa (2002, p. 21): 

 

As palavras determinam nosso pensamento porque 
não pensamos com pensamentos, mas com 
palavras, não pensamos a partir de uma genialidade 
ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. 

   

Para Rocha e Ferro (2016), escrever implica ter o que dizer. Quem 

escreve, escreve pensando em alguém, que se constitui enquanto leitor. A 

capacidade de saber, de poder, de liberdade é essencial à realização do 

interlocutor enquanto pessoa e ser social, que precisa do outro para interagir. É a 

leitura que serve como base para o sucesso na escrita. Já a escrita, no 

entendimento de Antunes (2005, p.45) é: 

 

A atividade da escrita é então uma atividade 
interativa de expressão, (ex: ‘para fora’), de 
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. 

 

Na produção de um texto, as frases e as palavras não funcionam 

isoladamente, mas estabelecem uma conexão de sentido. Aliado a isso, a escrita 

indica a comunicação de forma coerente e coesa. Ao escrevermos um texto, é 

imprescindível levarmos em conta o interlocutor no processo da interação verbal, 

para que ele possa entender o que foi escrito. No que se refere à fala e à escrita 

é válido destacar o que afirma Bakhtin (1995, p.113): 

 

Na realidade toda palavra comporta duas faces. Ela é 
determinada tanto pelo fato de que procede de 
alguém como pelo fato de que se dirige para alguém. 
[...] A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 
mim e os outros. Se ela se apóia (sic) sobre mim 
numa extremidade, na outra se apóia (sic) sobre o 
meu interlocutor. 
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Na produção textual, do ponto de vista de Koch (2002, p.30): 

 

                                                           [...] para que uma manifestação linguística constitua 
um texto, é necessário que haja a intenção do 
produtor de apresentá-la – e a dos parceiros de 
aceitá-la como tal -, em uma situação de 
comunicação determinada. Pode, inclusive, 
acontecer que, em certas circunstâncias, se afrouxe 
ou elimine deliberadamente a coesão e/ ou coerência 
semântica do texto com o objetivo de produzir efeitos 
específicos. Aliás, nunca é demais lembrar que a 
coerência    não    constitui    uma     propriedade   ou 
qualidade do texto em si: um texto é coerente para 
alguém, em dada situação de comunicação 
específica. [...]. Este alguém, para construir a 
coerência, deverá levar em conta não só os 
elementos linguísticos que compõem o texto, mas 
também seu conhecimento enciclopédico, 
conhecimentos e imagens mútuas, crenças, 
convicções, atitudes, pressuposições, intenções 
explícitas ou veladas, situação comunicativa 
imediata, contexto sociocultural e assim por diante. 

 

Conforme Koch (2014) há a necessidade de garantir o sentido nas 

produções textuais, que não se encontra nelas, o sentido é construído a partir do 

texto. A língua tem como função nos inserir em contextos sócio-históricos e 

permitir que nos entendamos, já que é um trabalho colaborativo entre as 

pessoas. Estamos inseridos num contexto social, em que as instituições, as 

ideologias, os valores e as crenças nos levam a agir conforme o que nos é 

exigido e diferentes produções textuais entram em jogo. 

Dessa maneira, a comunicação e a produção textual se dão através de 

textos que vão além da frase e constituem o sentido. Segundo Beaugrande 

(1997, p. 231) “O texto é um evento comunicativo em que convergem ações 

linguísticas, sociais e cognitivas”. Sob tal enfoque, a nossa compreensão de 

textos está ligada a esquemas cognitivos internalizados e coletivos. Vygotsky 

(1984, p. 178) já dizia “as representações coletivas precedem as elaborações 

individuais e lhes servem de base”. O socio interacionismo vygotskiano funda-se 

no social e aponta que os modelos culturais guiam o sentido do texto e 

compreendê-lo, exige habilidade e interação com o outro, dentro de uma cultura e 

de uma sociedade. 

 



 

19 

 

 Outro aspecto importante é que sempre que produzimos um texto, 

desejamos que ele seja compreendido, mas não exercemos total controle sobre o 

entendimento, já que a interpretação é uma atividade colaborativa que se dá na 

interação entre autor-texto-leitor ou falante-texto-ouvinte. Segundo Kleiman 

(2001, p. 92):  

 

A leitura é uma prática social. Os usos da leitura estão 
ligados à situação, são determinados pelas histórias 
dos participantes, pelas características da instituição 
em que se encontram, pelo grau de formalidade ou 
informalidade da situação, pelo objetivo da atividade de 
leitura, diferindo segundo o grupo social. Tudo isso 
realça a diferença e a multiplicidade dos textos que 
envolvem e constituem os sujeitos e que determinam os 
diferentes modos de ler. 

 
 

 No que concerne à citação acima, a leitura promove uma ação coletiva e a 

compreensão do texto depende da cooperação mútua para produzir sentidos, 

porque são lidos com motivações diversas. Além disso, é um processo cognitivo, 

em que acionamos as informações que partem dos nossos conhecimentos 

pessoais, para produzir sentido na leitura, visto que são responsáveis pela 

compreensão. Nem tudo que queremos dizer está no texto objetivamente, 

portanto os sentidos são produzidos e completados pelos conhecimentos 

individuais do leitor/ouvinte. 

A propósito dessas afirmações, os sentidos são produzidos pela relação 

entre leitores, autores e texto e a compreensão é o trabalho conjunto entre eles. 

A produção de sentidos é uma atividade dialógica de seleção, reordenação e 

reconstrução, em que é permitida a criatividade. Segundo Possenti (1993, p. 73) 

“um texto permite muitas leituras. Não sabemos quantas compreensões são 

possíveis”. Pelo exposto, vimos que a nossa compreensão não pode entrar em 

contradição com o texto, portanto compreender é produzir conhecimentos 

compatíveis, e para isso é necessário conhecer as informações do texto. 

A produção textual é uma interação entre sujeitos com objetivos sócio 

comunicativos, sendo a comunicação o principal. Produzir um texto é lidar com 

várias situações relevantes, tais como: expectativa, crenças, as mais diversas 

visões de mundo, pré-conhecimentos, pressuposições, convicções, entre outras.  
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E, ao considerar todas essas situações, o produtor usa o texto como 

instrumento para atingir a sua meta, a de comunicar. O texto segundo Santos 

(2013, p. 56) precisa ser visto como uma unidade de: 

 

                                                            [...] sentido, necessitando para isso de uma situação 
textual, de interlocutores, das categorias de espaço e 
tempo e de um propósito claro e definido; e de 
elementos da linguagem, analisados em sua visão 
global, especificada pela análise vocabular e 
referencial. 

 

 
 O texto é uma unidade mínima significativa 

de sentido, independentemente de sua extensão, conforme ressaltam Halliday e 

Hasan (1976, p.195). Falar de texto é falar de comunicação e sentidos que 

estabelecem a interação entre um produtor e um receptor, por isso um texto não 

pode ser escrito de qualquer forma. Nesse entendimento, afirmam Azevedo e 

Tardelli (2004, p.45) que:  

 

produzir um texto é, pois, realizar uma atividade de 
elaboração que se apura nas situações interlocutivas; 
é um trabalho de reflexão individual e coletiva e não 
um ato mecânico, espontaneísta ou meramente 
reprodutivo.  

 

 Um texto é uma produção de sentido e requer o máximo de cuidado ao ser 

produzido. Segundo Antunes (2009, p. 50-51): 

 

                                                            As palavras e as frases passaram a ganhar pleno 
sentido somente na medida em que são vistas como 
partes de textos, pelos quais as pessoas dizem, 
agem, participam, tomam posições, se firmam no 
aqui e no agora de sua existência. 

 

 Para Marcuschi (2008, p. 72), o texto “É a unidade de manifestação da 

linguagem”, ou seja, o texto é o ambiente no qual a comunicação se materializa. 

Ele não é um amontoado de palavras, portanto precisa se adequar ao sistema, 

entendendo que as partes do texto devem estar interligadas por critérios de 

textualidade. Nesse sentido,  destacamos  o ponto de vista de Koch (2014, p. 30):  

 



 

21 

 

                                                            Um texto se constitui enquanto tal no momento em 
que os parceiros de uma atividade comunicativa 
global, diante de uma manifestação linguística, pela 
atuação conjunta de uma complexa rede de fatores 
interacional, são capazes de construir para ele, 
determinado sentido. 

 
 

 Koch e Travaglia (2015, p. 84) consideram que “os fatores de 

contextualização desempenham um papel muito importante no estabelecimento 

da coerência”, já que dão suporte ao texto em uma situação comunicativa 

determinada. Os autores dizem ainda que sem eles não haveria coerência na 

produção textual.  

 Com base na Linguística Textual, a construção do texto, nas palavras de 

Beaugrande e Dressler (1983, p. 61), forma-se mediante os requisitos “da 

coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, 

intertextualidade e situacionalidade (contexto)”. 

 Como não é nosso objetivo nos estender sobre os elementos da 

textualidade, apresentamos um quadro sinótico no qual descrevemos conceitos 

básicos sobre eles: 
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As reflexões realizadas nesta subseção evidenciaram que um texto é 

dotado de critérios de textualização, os quais precisam ser observados para que 

o texto progrida e comunique de uma forma coerente e coesa dotado de sentido. 

Os critérios de textualidade precisam ser conhecidos e trabalhados, para que os 

autores de textos possam se familiarizar com esses elementos textuais e 

produzam textos coerentes e coesos. 
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1.2 A produção de textos na escola como prática pedagógica 

  

 Nesta subseção propomos um estudo sobre o papel da escola na 

produção textual e iniciamos com um questionamento comum: quando se ensina 

a língua portuguesa nas aulas, o que se ensina? Batista (1977) diz que o que se 

ensina não é a língua ou a história dela, mas conhecimentos sobre as coisas. 

Verificamos então que o ensino é uma visão da língua, do texto, da diversidade 

dos gêneros e da compreensão. Conforme Kato (1986) e Perini (1985, p. 96) a 

missão da escola é o ensino da escrita da língua, mas é necessário enfatizar a 

fala, pois a escrita reproduz a conversação, o monólogo e a narrativa oral. 

 No entanto, a oralidade está relacionada à repetição, a ser evitada em 

redações, mas os textos escritos trazem marcas da oralidade. Marcuschi (2008, 

p. 53) alerta: 

 

                                                            [...] ao se enfatizar o ensino da escrita não se deve 
ignorar a fala, pois a escrita reproduz a seu modo e 
com regras próprias, o processo interacional da 
conversação, da narrativa oral e do monólogo, para 
citar alguns. 

  
 

 Dando continuidade, a escola precisa ter a leitura como atividade básica 

que dá ao aluno o suporte para uma produção de texto bem elaborada. Nessa 

perspectiva, destacamos Cagliari (2009, p. 148-149) que diz “A leitura é a 

extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na 

vida terá de ser conseguido através da leitura fora da escola”. Ocorre que a 

maioria das escolas tem a escrita como prioridade. Devemos considerar que a 

escrita, como atividade interativa, implica relação cooperativa entre duas ou mais 

pessoas. Quem escreve deve escrever para alguém ou com alguma finalidade e 

não simplesmente como atividade para correção. 

 Ao se trabalhar com textos na escola, deve-se lembrar que o aluno já vem 

com uma bagagem de conhecimento  e  tem  um  modo  de   se expressar. Cabe 

ao professor aproveitar esse conhecimento prévio e acrescentar as novas 

tendências linguísticas. Para Marcuschi (2008, p. 76):  
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                                                            [...] o trabalho com a língua portuguesa, teria de se   
ocupar com algo a mais do que o ensino e 
aprendizagem de regras ou normas de boa formação 
de sequências linguísticas. Trata-se de um estudo 
em que se privilegia a variada produção e suas 
contextualizações na vida diária. 

 

 A esse respeito, Lopes (1984, p. 244) indaga: o que a escola tem a 

oferecer no desenvolvimento da comunicação, se os alunos já comunicam sem a 

intervenção dela? Fonseca (1992, p. 58) reforça que um dos objetivos do ensino 

do português é desenvolver a competência comunicativa do aluno para usar 

melhor a língua. Sendo assim, a escola tem o papel de trabalhar a comunicação, 

oral e escrita, os processos argumentativos e a crítica, elementos fundamentais 

para a competência comunicativa, que depende da reflexão sobre a língua, a 

fala, as interações verbais, as produções textuais e atividades comunicativas em  

geral. Quando o aluno chega à escola já tem capacidade comunicativa, portanto, 

ela não ensina a língua, mas os seus usos e formas de comunicação oral e 

escrita, no contexto da compreensão, da produção e da análise textual, o que é 

reforçado por Fonseca (1992, p. 64) quando diz que “a aula de língua deve 

preparar o aluno para a produção dos seus textos e avaliação crítica dos textos 

dos outros e assim melhorar a atuação social”.  

 No ensino da língua, percebemos as inconsistências encontradas nas 

produções textuais dos alunos, resultantes das repetições usadas como marca da 

oralidade. Conforme Matêncio (2002), além disso, a escola que usa o texto para o 

ensino gramatical e a correção meramente estrutural e ortográfica contribui para 

que os textos continuem apresentando problemas linguísticos, visto que não é 

exigida, por parte dos professores, uma reescrita das produções textuais. A 

reescrita ajuda o aluno a compreender que o texto segue um padrão de regras.  

 A situação ideal seria que o ensino-aprendizagem, no ensino da língua, 

proporcionasse aos alunos a escrita de um texto com começo, meio e fim, 

adequando a escrita à norma culta, ligando as ideias numa sequência lógica de 

sentidos. Ocorre que a realidade não condiz com o esperado: em vez de 

trabalhar a escrita a fim de contribuir para a melhoria da produção textual dos 

alunos,   os   professores,   na   maioria  das  vezes,   estão   tentando   sanar   as  
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deficiências dos alunos, para que eles possam demonstrar resultados 

satisfatórios do aprendizado.   

 Os fenômenos mencionados podem ser trabalhados de forma interativa-

textual em sala de aula, haja vista que muitos textos carecem de coesão, 

formando conjuntos de frases soltas e, em outros, a têm em excesso causando 

volume de repetições.  

 Ensinar a escrever é tarefa difícil, o que se justifica por conta de a nossa 

história favorecer pouco a escrita. No período colonial, no século XVI, foi proibida 

a impressão e circulação de livros e, além disso, naquela época, era grande o 

número de analfabetos. Hoje, são 12%, fora os analfabetos funcionais. Perante 

esse cenário, a escola teve dificuldades para enfrentar o desafio do ensino da 

escrita, mas o desejo de aprender a ensinar a escrever permanece e para isso, 

buscamos uma pedagogia da escrita que aponta para a produção de texto, ou  

seja, o uso dos recursos expressivos da língua para produzir efeitos de sentido 

sobre os leitores. 

 Temos que considerar que a tarefa do professor é de orientar a reescrita, 

levando o aluno a buscar na memória os momentos que constituem o contexto e 

a reler suas experiências.  

 As lições sobre textos não diminuem as dificuldades de expressão, assim 

como não contribuem para a organização e clareza. São necessários meios de 

organizar as ideias e ensinar os alunos a organizarem as deles.  

Segundo Kant (1997, p.169): 

 

com a previsibilidade dos efeitos da comunicação, é 
mais fácil escrever, pois o trabalho será julgado dentro 
de regras rígidas, quanto a seu conteúdo e, quanto a 
sua forma, por sua adequação aos modelos já 
expostos. 
  
 

A propósito da afirmação acima, escrever favorece o uso de modelos, ou 

seja, há uma homogeneidade no uso da mesma linguagem, mas é necessário 

lembrar que, mesmo existindo um texto internalizado no aluno, ele será escrito na 

linguagem própria. É inegável que ao professor cabe orientar a reescrita do texto 

e   avaliar   os   resultados,   valorizar   a   clareza,   precisão   e   organização  do 



 

26 

 

conhecimento. Já o ensino de produção textual centrado somente em gramática 

cria nos alunos uma atitude que os leva a reproduzir, abdicando de qualquer 

autenticidade. 

Segundo Pécora (1995, p. 50):  

 

o processo de falsificação faz com que o 
preenchimento de espaço seja realizado através da 
retomada de uma linguagem padronizada, por um 
nivelamento em torno de uma leitura pré-estabelecida. 
Desse modo, a escrita passa a veicular a reprodução, 
cuja consequência é a substituição do presente por 
um passado instituído. São fornecidos modelos que 
ocupam esse vazio. Os fracassos é a transformação 
da produção escrita em reprodução.        

                                               

Pelo exposto, vimos que a produção textual é um diálogo com o professor 

e quando ele não dialoga com o texto, apenas o avalia, a partir de critérios 

formais e vagos, os alunos, acabam expressando-se através do uso repetitivo de 

palavras organizadas em forma de texto, que reproduzem um padrão de 

linguagem, um modelo e um conjunto de ideias pertencentes a um repertório 

comum.   

Segundo Guedes (2009, p. 64): 

 

interessa ao professor, ajudar o aluno a desenvolver 
sua expressão verbal escrita para que seja capaz de 
transmitir informações, conceitos, opiniões, 
sentimentos da maneira mais clara e precisa possível. 
Acreditamos que os pré-requisitos para atingir esse 
objetivo estão em dominar os princípios e 
procedimentos necessários para a produção do texto 
em suas várias formas e modalidades.  

                                             

A propósito, a tarefa do professor passa a ser mostrar aos alunos como 

fazer dos modelos de textos uma produção textual própria, incentivando o aluno a 

resgatar a textualidade, através de recursos expressivos apropriados para cada 

texto. Segundo Possenti (1993, p. 58):  

 

dizer que o autor constitui o texto significa dizer que 
ele, submetendo-se ao que é determinado (elementos 
linguísticos e valores sociais),  a situação em que fala 
e  os  efeitos  de  sentido  que  quer  produzir, escolhe, 
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entre os recursos linguísticos de outros autores e o 
seu próprio. 

                                                           

Nesse particular, produzimos o nosso texto constituído de outros que se 

introduzem no seu interior, e fazemos isso juntando, separando, pospondo, 

antepondo elementos, cuja originalidade é a maneira de arranjar esse material 

que a memória disponibiliza. Nosso texto está ligado a um referencial, é preciso 

contextualizá-los, estabelecendo as relações entre eles, portanto escrever é 

trazer de volta os textos lidos, dialogando com eles. 

Outro aspecto importante é que todo autor leva em conta que seu leitor leu 

outros textos e ao ler o novo, o avalia a partir de critérios que formou ao longo 

das leituras. Não podemos ignorar que os textos que escrevemos repetem o que 

nossas leituras nos trazem, ou seja, através desses valores compartilhados nos 

relacionamos com nossos leitores. 

 Nesse sentido, a individualidade do texto constitui-se pela combinação dos 

modelos a serem copiados, segundo o modo como suas características se 

assemelham e se distinguem dos que a tradição valoriza. O texto tem que falar 

de generalidades compartilhadas, mas também de diferenças, pelo confronto do 

que já sabe com o sentido atribuído ao que expõe, ou seja, os leitores querem 

adquirir novos conhecimentos, porque mesmo as informações comuns não se 

repetem da mesma maneira. Existem diferenças nos textos que compartilhamos 

com nossos leitores, portanto devemos selecionar os aspectos mais repetidos, 

acrescentando dados aos conhecimentos acumulados. O leitor atribui significados 

às leituras anteriores e compara o texto com os que já leu a respeito de assuntos 

semelhantes e com outros que julga serem da mesma natureza, reavaliando as 

ideias do autor, a situação em que a história se localiza e as instituições nela 

envolvidas.  

Na escrita temos dificuldades para constituir nossa originalidade e estilo, 

porque escrevemos porque lemos, não porque falamos, nem porque pensamos 

ou sentimos algo. Os pensamentos e os sentimentos são conteúdos do que 

escrevemos, mas não o motivo para tal. Fitzgerald (1925, p. 157) diz “as 

revelações dos autores ou os termos em que eles as exprimem, têm muito de 

plágio.”  O plágio  acontece porque escrevemos o que lemos num texto com  algo 
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parecido e ficamos fiéis a uma imagem, portanto o estilo e a originalidade ao 

escrever se criam das cópias conquistadas nas leituras.  

 Por outro lado, o leitor quer o novo, mas o significado do texto o faz 

recordá-lo e relacioná-lo com outro conhecimento, obtido de leituras ou escritas. 

Dessa forma, continuamos copiando textos para adquirir familiaridade e usando 

imagens prontas para construirmos a nossa originalidade, que mesmo 

pretendendo ser inovadora, não escapa ao tradicional.  

Diante do que foi exposto nesta subseção, percebemos que confrontamos 

nossas leituras com a nossa experiência pessoal, com as vivências e com outras 

leituras. O leitor, por sua vez, quer dialogar com o texto, já que assim ele se 

enxerga e se identifica com ele. Ensinar a produzir, compreender e analisar 

textos é o foco do ensino da produção textual, numa perspectiva 

sociointeracionista. Essa linha de análise evidencia que o aluno tem que 

aprender a ser um produtor de seus textos, mas também ter uma visão crítica no 

texto do outro. A visão socionteracionista adotada em sala de aula possibilita uma 

transformação social, fazendo do aluno um participante ativo na busca do sentido 

da produção textual. O sentido, na perspectiva deste estudo, refere-se à 

coerência do texto. Dessa maneira, analisar o sentido é essencial para conhecer 

como o aluno faz uso de elementos linguísticos com o intuito de comunicar e 

interagir com o outro. 
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2  MARCADOR LINGUÍSTICO DE TEMPORALIDADE COMO CLICHÊ 

 

A noção de tempo foi sempre uma preocupação de várias áreas, tais como 

da História, da Filosofia, da Sociologia, da Psicologia e também da Linguística. 

Segundo Bloch (2002), a História é a ciência dos homens no tempo, embora ele 

seja essencial no dia a dia das pessoas. Sem nos darmos conta, falamos do 

agora, do amanhã ou do antes e todas estas palavras nos remetem à 

temporalidade da linguagem. Esta dimensão do tempo na comunicação 

corresponde às mudanças que acontecem ao nosso redor. Thompson (1991) 

trata do tempo como meio de regular a vida social. O historiador mostra o 

controle externo sobre as pessoas, com base na exploração da mão de obra, no 

ensino, na religião e em outros campos da vida social, tendo o trabalho como 

ponto de referência, isso resultou numa nova forma de percebermos o tempo e 

encararmos a vida com rapidez e orientada pelo ritmo industrial. Seguindo essa 

perspectiva sociológica, o espírito moderno é racionalizado e valoriza a 

objetividade e a individualidade, influenciando as pessoas a serem indiferentes 

em relação aos outros. As relações sociais ficam distantes e ocorre uma 

aceleração do tempo com o ritmo da vida pautado em movimentos rápidos.  

Considerando o olhar da Filosofia, Kant (1997) diz que o espaço e o tempo 

são formas onde todas as coisas estão inseridas. O espaço é o sentido externo; o 

tempo, o sentido interno. Espaço e tempo para Kant (1997) são as 

representações de qualquer objeto. Segundo o filósofo Brague (2006, p. 42), 

Platão argumenta que o tempo “é a imagem móvel da eternidade movida 

segundo o número”. Podemos dizer que o tempo platônico é uma ilusão e só é 

real na medida em que participa do ser.  

Na área da Sociologia, Elias (1998) problematiza a relação entre tempo 

natural e humano. O sociólogo parte do tempo natural para alcançar o social e 

vislumbrar as temporalidades. Nesse sentido, ele acrescenta às dimensões 

espaciais (altura, largura e profundidade) o tempo natural como referência para o 

comportamento humano e suas relações. Logo, o tempo não representa uma 

linha vital do nascimento à morte, mas sim um controlador das ações sociais e da 

vida cultural, em que as relações humanas se constroem. 
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Tendo em vista essas observações, que se baseiam em alguns 

pensadores, inferimos que o tempo tem dupla dimensão: uma proporcionada pela 

natureza e outra social, cultural e histórica, construída pela necessidade que os 

seres humanos têm de conviver com outros ou pela mudança no modo de vida 

que ocorre na modernidade.  

Na Psicologia, segundo Mendes (1999), o tempo é o que ocorre entre um 

instante e outro. Nesse sentido, esse tempo está presente desde que nascemos 

até o final de nosso desenvolvimento. Com um padrão cronológico para cada 

etapa de vida, o ser humano vai se desenvolvendo e definindo suas 

peculiaridades.  

Segundo o psicólogo Zimbardo (2012, p. 46) “O tempo possui a mais 

poderosa influência em nossos pensamentos, sentimentos e ações, entretanto 

nós geralmente estamos inconscientes do efeito do tempo em nossas vidas”. O 

que deve ser considerado é que o tempo é o nosso maior ativo. Não podemos 

guardar o tempo, pois ele passa e não há como recuperá-lo. 

Benveniste (apud FIORIN, 2010, p.142) destaca que o tempo é ligado ao 

exercício da fala e é definido e ordenado no texto. Para ele, a temporalidade é 

inata ao pensamento e é produzida na e pela enunciação, pois da enunciação 

origina-se a categoria do presente, e da categoria do presente nasce o tempo.  

Por sua vez, Fiorin (2006, p.142) ressalta que o “agora” surge e se desloca 

no discurso permanecendo sempre “agora”, tornando-se um eixo que ordena a 

anterioridade e a posterioridade. Desta forma, as expressões temporais, objeto 

deste estudo, estão relacionadas à enunciação. 

 

2.1 A enunciação segundo Émile Benveniste 

 

O objeto de estudo de Émile Benveniste é o discurso, ou seja, a língua em 

uso. Quando falamos no uso da língua estamos nos referindo a um sujeito que se 

apropria da língua, e esse é um ato individual de utilização e a coloca em 

funcionamento, ou seja, cria a enunciação. Na comunicação diária acontecem 

fenômenos, são escolhidas palavras, estruturas de frase e a entonação para 

verbalizar as ideias. Na enunciação considera-se a comunicação como o ato e as 
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situações em que ele se realiza, além dos recursos linguísticos para que isso 

aconteça. Para Benveniste (1989, p. 83-84), “o ato insere o locutor na 

enunciação, a língua é utilizada num discurso que tem origem no locutor, que 

atinge um ouvinte e origina outra enunciação de retorno”.  

 No entanto, a abordagem benvenistiana sobre enunciação nos remete a 

Saussure, o fundador da linguística moderna, que defende que a linguagem 

humana tem um aspecto social e um individual. Ao aspecto social, que é o 

conhecimento internalizado que os usuários têm da língua, partilhado por todos e 

que permite que se entendam, ele chamou de língua. E a realização do 

conhecimento individual da língua, ele chamou de fala. A passagem da língua 

para a fala se dá através de uma mediadora, que é a enunciação. Benveniste 

(1989) diz que a enunciação é o ato individual de dizer algo, o enunciado é o dito 

e o enunciador é quem disse. 

  

2.2 Categoria de Tempo: a expressão do tempo na Enunciação  

 

 Segundo Benveniste (1989), três elementos compõem as categorias da 

enunciação: a pessoa, o tempo e o espaço. Para ele, alguns elementos 

linguísticos só fazem sentido quando o “eu” toma a palavra: o “aqui” é o lugar 

daquele que fala e o “agora” é o momento em que o “eu” toma a palavra, ou seja, 

o “ego-hic-nunc” (eu-aqui-agora) constituem as categorias da enunciação. 

Levando em conta que este trabalho é dedicado à categoria de tempo, deixamos 

as categorias de pessoa e espaço para futuros trabalhos, caso haja interesse. 

 O tempo tem vários significados, mas o que nos interessa é que ele é uma 

das categorias da enunciação. Para Benveniste (1989) todas as línguas têm 

categorias que marcam a experiência de sujeitos que se enunciam. Nesta 

pesquisa, sob a perspectiva da Teoria da Enunciação, o foco é o tempo, já que 

ele caracteriza um modo de o sujeito se enunciar e se marcar no texto. 

Destacamos que para Benveniste (1989), o tempo presente ordena a experiência 

humana. Diz Benveniste (1989, p.60):  
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Desde que o pronome eu aparece num enunciado, 
evocando – explicitamente ou não – o pronome tu 
para se opor juntamente a ele, uma experiência 
humana se instaura de novo e revela o instrumento 
linguístico que a funda. [...] Esta é a atualização de 
uma experiência essencial, que não se concebe 
possa faltar a uma língua. 

                                                                              
 

O tempo é uma categoria ligada ao exercício da fala e não se relaciona 

com os tempos verbais. Trata-se de um tempo do discurso. As pessoas 

dizem algo – aqui e agora – e o conteúdo está situado em um dado tempo, 

que foi produzido em um presente que, em seguida se tornou passado, mas 

que retorna, através da linguagem, ao presente da leitura de cada um. 

Benveniste (1989, p. 71) defende a condição do tempo na língua, já 

que é ele que aproxima o presente do discurso, mas para compreender 

melhor essa condição, convém diferenciar três noções distintas de tempo: 

físico, cronológico e linguístico.  

 O tempo físico é o intervalo entre o início e o fim de um movimento, 

marcado pelos dias, anos, meses, séculos, etc, como afirma Benveniste (1989, p. 

71) o tempo físico diz respeito a um “contínuo uniforme, infinito, linear, 

segmentável à vontade” e sua duração.  

 O tempo cronológico estabelece uma sucessão de acontecimentos. A 

nossa vida é uma sequência de acontecimentos, que percorrem o tempo. 

Benveniste (1989, p. 71) alerta: 

 

No tempo crônico, o que denominamos ‘tempo’ é a 
continuidade em que se dispõem em série estes 
blocos distintos que são os acontecimentos. Porque 
os acontecimentos não são o tempo, eles estão no 
tempo. Tudo está no tempo, exceto o próprio tempo. 

 
 

As sociedades objetivam o tempo cronológico de diversas formas: 

separando o dia e a noite, observando o movimento das marés, as fases da 

lua, as estações do ano, os movimentos do sol, etc.  

E o tempo linguístico, como sabemos, é específico da língua e ligado ao 

exercício da fala, organizado em função do texto e dentro de um sistema 

temporal.  Ele  se estabelece em função do momento da enunciação, pois como 
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bem ressalta Benveniste (1989, p. 74) é diferente situar um acontecimento no 

tempo cronológico de inseri-lo no tempo da língua. O tempo linguístico está 

ligado ao exercício da enunciação, organiza-se e define-se como função do 

discurso e tem seu centro no presente da enunciação. E cada vez que o locutor 

emprega o ‘presente’ (ou uma forma equivalente), ele situa o acontecimento 

como contemporâneo ao momento do discurso que o menciona. 

O fato de o tempo presente ser reinventado a cada vez que a pessoa 

enuncia, cria um momento novo, já que ainda não foi vivido. Para Benveniste 

(1989, p. 75): 

O presente linguístico é o fundamento das 
oposições temporais da língua. Este presente que 
se desloca com a progressão do discurso, 
permanecendo presente, constitui a linha de 
separação entre dois outros momentos 
engendrados por ele e que são igualmente inerentes 
ao exercício da fala: o momento em que o 
acontecimento não é mais contemporâneo do 
discurso deixa de ser presente e deve ser 
evocado pela memória, e o momento em que o 
acontecimento não é ainda presente, virá a sê- lo e 
se manifesta em prospecção.  

 

 

Benveniste (1989) qualifica o presente como categoria linguística do 

discurso, já que a língua ordena o tempo a partir de um eixo e esse eixo é 

sempre a instância do discurso. A enunciação cria o ‘aqui-agora’. 

 

 Com base nos argumentos anteriores, podemos afirmar que o 

enunciador atualiza o enunciado do texto em algo novo, já que o faz em um 

novo tempo. Destacamos que o enunciado é repetível, mas a enunciação não. 

A cada vez que uma leitura é realizada, o autor se enuncia de modo único e 

supõe um leitor. A enunciação é uma reinvenção, já que a língua é assumida 

por um novo leitor em um novo tempo. A enunciação está diretamente 

relacionada ao tempo presente que caracteriza a enunciação. O tempo 

presente faz da enunciação algo novo e único a cada produção textual. 

Segundo Benveniste (1989, p 77-78): 

 

a temporalidade que é minha quando ela organiza 
meu  discurso,  é  aceita  sem  dificuldade como sua 
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‘hoje’, ainda que ele não o tenha instaurado em seu 
próprio discurso, e meu ‘ontem’ em seu ‘ontem.’.  
 

 

 Além da classificação do tempo, a enunciação estabelece um “agora” e a 

partir dele se localizam os acontecimentos. E esses acontecimentos têm três 

tempos para serem localizados, ou tem um presente concomitante ou não 

concomitante ao momento da enunciação, e nesse caso tem uma anterioridade, 

isto é, tem um passado que é anterior ao momento da fala ou uma posterioridade, 

ou seja, tem um futuro posterior ao momento da fala. Nesse sentido, o tempo é a 

localização de um acontecimento como sendo simultâneo ao momento da fala, 

antes ou depois dela. 

 

   2.1.1 Indicação Temporal Presente 

 

 O momento de referência é uma indicação temporal estabelecida no texto. 

Se a indicação temporal for “agora”, tem-se uma indicação temporal presente: “A 

mídia impõe um corpo perfeito” (anexo 10). Se a indicação temporal for “antes”, 

tem-se uma indicação temporal passado: “Há muitos anos atrás existiam pessoas 

que competiam para ver quem tinha o corpo mais em forma” (anexo 15). Se a 

indicação temporal for “depois”, tem-se uma indicação temporal futuro: “Você 

poderá ter algum desconforto físico” (anexo 14). 

 No que diz respeito ao momento de referência presente, o mesmo pode 

ser:  

a) Presente pontual: é um presente que coincide com o momento de 

referência: “As pessoas praticam musculação” (anexo 11). Praticar 

musculação coincide com o momento da fala. 

b) Presente durativo: é um acontecimento mais abrangente do que o 

momento da fala: “Nos dias atuais, o número de academias cresce de 

forma demasiada” (anexo 9).  O acontecimento dura os dias atuais e 

engloba o momento da fala. 

c)  Presente eterno: é aquele que fala das verdades eternas ou tidas como 

eternas: “Vigorexia é uma doença” (anexo 8).  
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 Abordamos agora o pretérito do presente, ou seja, o pretérito perfeito, que 

é anterior ao momento de referência: “A beleza escultural virou uma febre” (anexo 

7). Quando? Um tempo anterior ao presente. 

 Levando em conta o futuro do presente, o mesmo é posterior ao presente: 

“A mudança acontecerá quando projetos forem lançados pela mídia” (anexo 9). 

Quando? Em algum momento depois de agora, mas não se sabe quando. 

 

2.1.2  Indicação Temporal Pretérito 

 

 Tudo que vimos acontecer com o “presente” vai acontecer com o 

“passado”. Há um momento de referência “pretérito”, um concomitante ao 

“pretérito” e um não concomitante do “pretérito”, ou seja, um anterior do “pretérito” 

e um posterior do “pretérito”.  

 O presente do pretérito é o que acontece dentro da indicação temporal 

pretérito e tem duas formas de acontecer: pretérito perfeito que indica um 

acontecimento acabado ou pretérito imperfeito que indica um acontecimento 

inacabado, uma duração no passado. 

 O concomitante do pretérito ao momento de referência presente:  

Exemplo 1: “Na década de 60 pessoas competiam para ver quem tinha o corpo 

perfeito” (anexo 15). A indicação temporal (Na década de 60) tem 

simultaneamente, competiam, que é um presente do pretérito, portanto não é o 

anterior do presente, é um concomitante do pretérito. E competiam é um 

acabado. 

Exemplo 2: “Quando você iniciou (pretérito) a caminhada eu estava na última 

volta.” “Estava” indica duração no passado, eu não tinha acabado ainda, indica 

concomitância no passado.  

 O pretérito do pretérito ou mais-que-perfeito simples ou composto:  

Exemplo 1: “Ela colocou (passado) silicone, com o dinheiro que juntara (que ele 

tinha juntado antes de operar, anterior do pretérito).”  

Exemplo 2: “Quando cheguei (pretérito) na academia, ele já tinha saído (anterior 

do pretérito) 
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O futuro do pretérito simples indica incompletude e o composto indica 

acabamento, posterior ao momento de referência pretérito:  

Exemplo 1: “Naquele ano (indicação temporal pretérito), senti (concomitante à 

indicação temporal pretérito, portanto presente do pretérito, ou seja, pretérito 

perfeito) que não ganharia a competição (a competição ainda não terminou, 

portanto posterior do passado, ou seja, o futuro do pretérito).”  

Exemplo 2: “No início da competição (indicação temporal pretérito, porque já 

iniciou) estava previsto (concomitante à indicação temporal, pretérito imperfeito, 

ou seja, presente do pretérito) que no começo do mês seguinte (posterior) ela 

teria terminado seu treinamento (indica um acabamento no futuro do pretérito).” 

 

2.1.3   Indicação Temporal Futuro 

 

 Tudo que vimos acontecer com o “presente” e “pretérito”, vai acontecer 

com o “futuro”. Há um momento de referência futuro, um concomitante do futuro 

(presente do futuro e não o futuro do presente, que será quando for posterior e 

não concomitante): “No ano que vem (marco temporal futuro), entrarei na 

academia e ficarei em forma (dentro do marco temporal futuro)” e um não 

concomitante do futuro, anterior ou posterior: “No ano que vem (marco temporal 

futuro) eu terei ficado em forma (é anterior do futuro).” 

 O futuro do futuro é um posterior do futuro: “Jantarei depois que o horário 

da aula de musculação terminar.” Temos um presente do futuro, um pretérito do 

futuro e um futuro do futuro. 

 Após o estudo das indicações temporais presente, pretérito e futuro, 

estabelecemos, em relação ao momento da enunciação, um marco temporal, 

mas em cada marco, os acontecimentos podem ser simultâneos, anteriores ou 

posteriores. Podemos concluir então, a partir desse estudo, que a língua tem 9 

(nove) tempos: presente do presente, pretérito do presente e um futuro do 

presente; um presente do pretérito, um pretérito do pretérito e um futuro do 

pretérito; um presente do futuro, um pretérito do futuro e um futuro do futuro. 

 É necessário destacar que o tempo linguístico é diferente do físico: 

“Estamos  há  90  milhões de anos. Os dinossauros dominam a terra.” A narrativa  
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anterior acontece no presente, é passado porque queremos. Baseado nisso, 

tempo  é  uma  construção  da linguagem  e  podemos  colocar  o  presente  onde  

quisermos. Isto é uma construção de linguagem, o tempo é marcado por verbos, 

mas os advérbios e as locuções adverbiais também indicam tempo. Portanto, 

tempo é a localização de um acontecimento como sendo anterior, posterior ou 

concomitante ao presente, pretérito e futuro, estabelecido em função do momento 

da enunciação. Assim também acontece com os advérbios, há o concomitante, 

posterior e anterior, só que temos os relativos ao presente, ao passado e ao 

futuro. 

 Ainda sobre os advérbios, o “hoje” é concomitante ao momento da 

enunciação; “ontem” é anterior e “amanhã” é posterior. Ao contar uma coisa que 

aconteceu hoje, na semana que vem, já é passado: “No dia tal .... no mesmo dia 

aconteceu ...”; “Na véspera ou no dia anterior ... no dia seguinte...” 

 Com relação aos adjuntos adverbiais, os mesmos estão relacionados ao 

momento de referência presente ou futuro:  

Exemplo1: “O cirurgião plástico promete apresentar novidades na próxima 

semana (adjunto adverbial relacionado ao presente, mas a semana é posterior à 

semana que estamos).” 

Exemplo 2: “No final do ano passado, o atleta da academia prometera apresentar 

novidades no mês seguinte (adjunto adverbial relacionado ao marco passado ou 

futuro).” 

 E para encerrar o estudo da categoria temporal, destacamos a embreagem 

temporal, que é o uso de um tempo no lugar de outro: “Agora eu era herói” (agora 

eu sou herói), o pretérito está no lugar do presente, ele cria um efeito de 

ficcionalidade e está no “país do faz de conta”. O mesmo caso acontece com o 

imperfeito de polidez: “Eu queria tal coisa”, jogamos para o passado, a fim de 

eliminar o tom rude de ordem que tem no presente. “Eu quero tal coisa” é como 

se estivesse dando uma ordem. Portanto, uma forma verbal tem uma quantidade 

variável de sentidos.  
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2.2   A temporalização nos textos narrativos, descritivos e dissertativos 

 

 Cada tipo de texto instaura um modo de ação. Os tipos de textos 

determinam as marcas de seus componentes, funções e sentido, estabelecendo 

um funcionamento textual e uma relação entre os participantes. As relações 

sendo diferentes, as espécies de textos também são diferentes. Todavia é 

preciso lembrar que um tipo de texto não se caracteriza apenas por traços 

formais e que uma marca raramente é exclusiva de um só tipo de texto.  

 As tipologias de textos seguem critérios heterogêneos sobre os textos e 

revelam a concepção de linguagem a ser adotada, bem como o tipo de contexto 

sócio histórico. Há cruzamentos entre os tipos de textos, cujas sequências podem 

se alternar, um tipo pode ser usado em função do outro ou eles podem se 

combinar. Portanto, o tipo de texto se define por uma dominância de um tipo 

sobre os outros, em função de uma intenção ou finalidade comunicativa. São três 

os tipos de textos: descrição, dissertação e narração. Cada um desses tipos 

estabelece um objetivo: 

a) Na descrição, o objetivo é caracterizar, dizer como é algo. A descrição, do 

ponto de vista da temporalidade, mostra acontecimentos que ocorrem ao mesmo 

tempo, como se estivéssemos olhando para ele. Só podem ser usados os tempos 

que indicam concomitância, não se pode usar nenhum anterior e nenhum 

posterior, senão a descrição vira narração, ao introduzir a sucessão de 

acontecimentos. 

b) A narração reproduz dentro da sequência do texto, a sucessão temporal de 

acontecimentos, então o tempo é usado para temporalizar os fatos relatados no 

texto. A instalação do tempo no texto recebe o nome de debreagem temporal ou 

de tempo. Em cada narrativa se constrói uma linguagem, quando narra no 

passado diz que é anterior à narração, quando é no presente diz que os fatos 

acontecem no mesmo momento, como se estivessem se dando na nossa frente. 

As narrativas do futuro são as proféticas, ou seja, as que supõem algum 

acontecimento no futuro. Concluindo, narrar no presente, no passado ou no 

futuro é uma escolha linguística.  
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c) Na dissertação busca-se refletir, explicar, avaliar, conceituar e expor ideias 

para dar a conhecer ou saber algo, envolvendo a reflexão e o raciocínio. Na 

dissertação há uma articulação do tempo, ou seja, mesmo que a redação seja de 

um tema atual, e haja uma perspectiva para ser resolvida, a temporalidade é 

fundamental, porque o fenômeno não é exatamente de hoje, ele é datado, tem 

perspectivas temporais em outros espaços. Se falarmos de um fenômeno que 

persiste, como a violência contra a mulher, por exemplo, não se trata do tema 

apenas hoje, ele carrega no tempo valores, características e elementos morais 

importantes e significativos. Então em que tempo devemos pensar a perspectiva 

temporal na dissertação? Um bom recurso da temporalidade é buscarmos 

bagagem cultural e fazermos um texto com bastante repertório. Observamos que 

na descrição, dissertação e narração pode haver ou não coincidência entre o 

tempo da enunciação e o referencial, podendo o tempo da enunciação ser 

posterior, simultâneo ou anterior. 

 

2.3   Considerações sobre clichês 

 

 Dentre os indicativos temporais, destacamos, nesta pesquisa, o uso do 

clichê. A sua origem vem do francês cliché, e se relacionava à tipografia. Assim, 

referia-se à chapa metálica sobre a qual se reproduzia em relevo uma imagem 

para impressão. O significado que interessa à análise diz respeito ao clichê no 

sentido figurado, que é uma ideia usada abusivamente, a ponto de se tornar 

previsível dentro de um contexto, levando a perda da originalidade. O texto deve 

apresentar novas informações e elas fazem o sentido do texto progredir.  

 Segundo Pécora (1995, p. 91) essas expressões repetidas se constituem 

em clichês, que são gerados a partir de uma imagem pré-fixada e tendem a 

alterar, no texto, as marcas de seu autor: 

 

A linguagem se anula em função de um código ‘a priori’; o 
seu uso não vai além da representação de regras e de um 
mesmo texto. A sua produção não faria mais ruído do que 
a impressão de um clichê. 
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 Em algumas redações analisadas, observamos que os vestibulandos 

fazem uso da mesma linguagem para descrever situações, apoiando-se assim 

nos mesmos clichês. Foram registradas 300 (trezentas) ocorrências do clichê 

temporal Hoje em dia.   

  Ainda segundo Pécora (1995) o clichê indica uma cumplicidade pelo uso 

de um vocabulário familiar e de recepção previsível, estabelecendo uma relação 

pouco crítica entre quem produz e quem lê os textos, facilitando os conceitos, 

pela familiaridade. A linguagem que usamos influencia sobre o conteúdo que 

escrevemos, mesmo o que pretendemos que seja crítico, nos remete a um 

universo conhecido e familiar, permitindo ao leitor ver algo conhecido e estável. A 

filósofa Arendt (2000, p. 85-86) pontua que:  

 

Quanto mais o escutávamos, mais nos rendíamos à 
evidência de que sua capacidade de se exprimir estava 
ligada à sua incapacidade de pensar – de pensar 
especialmente do ponto de vista do outro.  Era impossível 
se comunicar com ele, não porque ele mentia, mas 
porque ele se cercava de mecanismos de defesa 
extremamente eficazes contra as palavras dos outros, a 
presença do outro, contra a própria realidade.  

 

 Como forma de autopreservação da identidade e excesso de familiaridade, 

o uso dos clichês impede o exercício de pensar, uma vez que as ideologias 

oferecem as respostas previstas. E as ideologias apelam aos clichês, porque eles 

permitem enxergar a realidade pelos olhos do outro, garantindo o controle das 

palavras, reduzindo o vocabulário e limitando a formulação de conceitos.  

 Segundo Mülhmann (1967, p. 12) “quando uma ideia se institucionaliza, 

num partido, numa igreja, já perdeu a força original de onde ela retirava sua 

legitimidade.” Isso significa que a criticidade serve aos que desejam o poder, o 

dominador e, ao nos contentarmos com a abordagem cotidiana, linguisticamente 

expressa pelo clichê, não notamos que nos expressamos não mais de acordo 

com o nosso pensamento. Combater o clichê é uma tarefa difícil, porque qualquer 

tentativa de pensamento reproduz às pressões do poder. Por isso, o uso do 

clichê passa pela linguagem e por uma restruturação do pensar, com a garantia 

de  que  o  “velho  conhecido”  não mudou.  E nesse contexto, a ideologia leva as 
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pessoas a usar ideias e valores impostos pela classe dominante numa 

determinada situação histórica e social, impedindo a reflexão. 

 Roland Barthes (1974, p. 75) explicita que: 

 

O clichê é a palavra repetida, fora de qualquer magia, de 
qualquer entusiasmo, como se fosse natural, como se 
essa palavra que retorna fosse sempre milagrosamente 
adequada por razões diferentes, como se o imitar pudesse 
deixar de ser sentido como uma imitação: palavra sem 
cerimônia, que pretende a consistência e ignora sua 
própria insistência. 

 

 Conforme a explicitação de Roland Barthes (1974), os clichês circulam 

entre distintas camadas sociais, atravessam gerações, sendo repetidos pelas 

pessoas, levando a uma homogeneização do texto, que se dá porque o autor é 

agente do texto que se encontra no inconsciente coletivo e, por essa razão, se 

estabelece uma aproximação com o social, como formula Angenot (1984, p. 80):  

 

Um elo social está presente no funcionamento do clichê, 
no modo como ele produz sentidos que se sedimentam, 
se cristalizam e se propagam pela sociedade. O clichê, ao 
transcender as barreiras entre o individual e o social, 
garante um efeito coesivo na rede social. 
 

 
 Em virtude disso, o clichê reproduz um padrão pré-estabelecido, ou seja, 

os automatismos não se associam a ausência do pensamento próprio, na 

verdade, eles envolvem mecanismos sociais, históricos e culturais, que repetem 

enunciados que expressam o saber comum. Em consequência, o papel dos 

clichês aproxima épocas, identifica costumes, crenças e comportamentos 

compartilhados por todos. E, com isso, cada grupo social se expressa, produz e 

interpreta sentidos, determinados pelos contextos de produção de cada 

momento. Assim, alguns clichês se fixam, outros modificam o sentido e ainda há 

os que são excluídos. É bom acrescentar que eles são combatidos nas escolas, 

em aulas de redação e de produção de textos, na tentativa de fazer com que os 

alunos exercitem menos a repetição e passem a usar a criatividade e articular 

argumentos. 
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 Afirma o filósofo Gramsci (1977, p. 98), “a repetição é o meio didático mais 

eficaz para agir sob a mentalidade popular”. Logo, passar do senso comum à 

consciência crítica significa passar de uma concepção fragmentada, 

desarticulada, mecânica, passiva e simplista a uma concepção única, articulada, 

original, ativa e cultivada. Ainda segundo Gramsci (1977, p. 13): 

 

o senso comum é contraditório, se constitui da fusão de 
elementos implícitos na transformação do homem de 
massa e por conceitos da tradição ou veiculados pela 
supremacia e acolhidos sem crítica.  
 
 

 Neste contexto, a nossa formação social, marcada pela diferença de 

classes e as relações entre senso comum e crítica lutam contra a classe 

dominante. Essa luta significa separar os elementos que não são da ideologia 

dominante e uni-los em torno dos interesses populares, dando-lhes a 

consistência de uma crítica. Mas o domínio só se eleva, se ascender o nível 

cultural da sociedade, e aí a educação é fundamental e configura dois momentos: 

um negativo, que consiste na crítica da ideologia  dominante;  e um positivo  que  

extrai do senso comum uma concepção adequada aos interesses populares. 

Nesse sentido, a classe dominante impede a consciência da sociedade 

mostrando despreocupação e descaso pela educação. Gramsci (1977, p. 255-

256) designa que: 

 

a burguesia, classe que domina o Estado, desinteressa-se 
da escola, deixa que os burocratas façam dela o que 
quiserem, deixa que os ministros da Educação sejam 
escolhidos ao acaso de interesses políticos, de intrigas, de 
“conchavos” de partidos e arranjos de gabinetes. 

 

 Para manter esse objetivo, as elites que controlam a escola delegam a 

educação ao senso comum, em que o professor sabe a resposta e o aluno aplica 

os procedimentos transmitidos nas aulas. Não se trata de desconhecer as 

respostas, mas de saber as consequências que acarretam a não aplicação do 

que é transmitido na aula. E surge a pergunta: “como ser aprovado?”, e a 

resposta é: buscando o que lhes garantam a aprovação. 
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 Assim sendo, fazemos escolhas seguindo padrões que o meio social nos 

impõe, mas nem sempre pressupõe reflexão. Não temos a consciência do porquê 

fazemos assim, tudo ocorre naturalmente e quando não sabemos o que fazer, 

refletimos e buscamos uma resposta concebida através de uma orientação, de 

princípios que vão estabelecendo-se, de objetivos que vão definindo-se e a ação 

torna-se compreensível e fundamentada pelas ideologias que a orientam.

 Para Furter (1966, p.50), a “ideologia é entendida como uma leitura de 

uma situação histórica num conjunto de eventos, leitura orientada pela ação a ser 

realizada.” A falta de consistência teórica é que não permite ir além do senso 

comum no texto. Por revelações como essas, é que, embora os clichês tirem a 

autenticidade, são recursos de comunicação para expor ideias que, sem eles, 

seriam mais difíceis.  

Segundo Borges (1995, p. 13): 

 

As palavras são símbolos que postulam uma memória 
compartilhada. Não há em todo o discurso uma única 
imagem que não tenham usado os clássicos. A palavra 
teria sido no princípio um símbolo mágico, que a usura do 
tempo desgastaria. 

 
 

 Por sua vez, justificamos que os clichês dão a ideia de algo popular, 

simplificado, sem originalidade e desgastado pela repetição. Além disso, o clichê 

se reproduz em diferentes grupos sociais, níveis de fala e categorias 

profissionais, conforme ratifica Reboul (2000, p. 37), clichê:  

 
é uma expressão acabada, tornada irritante ou ridícula à 
força de ser repetitiva. Porém, se o clichê é difundido é 
porque corresponde a uma necessidade. As pessoas o 
adotam por medo de ser elas mesmas. Acontece que nem 
sempre é fácil, nem mesmo útil, ser a gente mesmo. O 
clichê produz o seu efeito dizendo outra coisa, abrigando-
se atrás do já dito. Se o clichê é repetido é porque já está 
aí e porque temos necessidade dele para não precisar 
pensar. 
 

Notamos que os clichês fixam o pensamento, com tentativas de 

criatividade, como já dizia Platão, a “busca pela verdade pressupunha um jogo 

em que a ideia copia a realidade.” Ainda segundo o platonismo, os clichês são 

imitações  e  formas  fixas  que  impedem  a  busca  da  verdade  e  dispensam  o 
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pensamento. Acreditamos que os clichês são usados quando não conseguimos 

simbolizar o que queremos transmitir através de expressões, que migram das 

falas populares para a linguagem escrita, enquanto outras saem de textos de 

determinadas profissões e outras são vestígios de épocas passadas. Se no 

sistema platônico devemos expulsar as imitações, no dia a dia, fazemos 

exatamente o contrário.  

Simon (1980, p. 22), um dos pais da inteligência artificial, em uma visita à 

Europa, foi até às galerias e comentou: “Nada aprendi de novo. Já havia visto os 

quadros nas enciclopédias.” Os clichês lembram o comentário citado, já que a 

linguagem rápida é cheia deles. Nós buscamos soluções para os nossos 

problemas, numa linguagem pronta e rápida. A linguagem faz com que nada 

aprendamos sobre as relações sociais e, graças à tecnologia, vamos 

rapidamente de um lugar a outro, sem tempo de conversar com alguém. E, 

quando conversamos, isso se dá através de clichês, fazendo com que a 

velocidade se transforme na relação social. Considerando esse pressuposto, ao 

empregar palavras que usamos sem pensar no que significam, temos como 

resultado uma escassez de pensamento, o que faz com que não saibamos 

interpretar e criticar as situações do dia a dia. Nas salas de aula não é diferente, 

as teorias ficam expostas aos alunos e eles ficam com dificuldade de criticar e 

interpretar o texto. Ainda seguindo essa concepção, numa sociedade on-line, a 

linguagem se transforma em modelos sem simbolização, fazendo com que a 

criatividade da linguagem vá diminuindo como afirma Lukács (2010, p. 36), “os 

clichês e a linguagem resumida se constituem na forma da sociedade 

informatizada e rápida.”  

Segundo o filósofo Schaff (1984, p. 39), “A palavra é uma unidade verbal e 

mental.” É na linguagem que se deposita o saber adquirido, que corresponde as 

nossas experiências, nossas condições e nosso caráter, ou seja, os clichês são 

pensamentos que fazem nascer estereótipos na nossa cultura que circulam pela 

língua, sem reflexão.  

 Para Herder (1995, p. 40) “Quantas coisas vamos precisar varrer? Coisas 

que dizemos sem pensar no que quer que sejam, que pensamos mal, que 

queremos  dizer sem poder pensá-las.” Diante disso, temos que considerar que o 
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sujeito é suporte, por meio da linguagem, para uma cultura que vem de gerações 

passadas e se reproduz, cujo objetivo é mostrar os clichês como valorização para 

a sobrevivência, numa época de linguagem reduzida e limitada. Sob o mesmo 

ponto de vista, o uso das formas fixas faz com que vivamos em uma cadeia de 

pensamentos já desenvolvidos e não podemos ter representações, a não ser no 

interior dessas formas. 

 Vivemos numa sociedade em que temos menos tempo de ler e nos 

servimos da mídia para formação de nossa consciência e juízo. Uma citação de 

Schaff (1984, p. 49) colabora com esse pensamento:  

 
O pensamento individual é criador e inovador, mas o 
indivíduo não admite que vê o mundo através das 
gerações passadas, que a sua inovação tem uma base 
determinada, uma base de que ninguém consegue 
desprender-se. 

 

 Já a revolução informática está se apropriando dos clichês e do 

relacionamento social por meio de palavras fixas, uma vez que as circunstâncias 

se repetem. Contudo, a nossa capacidade de criação não permitiria um 

reducionismo tão significativo, mas esse processo, na prática, já é realidade. Os 

clichês se legitimam na comunicação porque compõem a prática social, isto é, 

saem das esferas populares e vão para as cultas, e vice-versa.  

           Segundo Lemaire (1986, p. 66) “Os clichês trazem um afastamento do 

real, levam ao esgotamento o universo linguístico, e ganham condição de 

lugares-comuns, em jogos de linguagem do dia a dia.” Isto significa que os 

autores fazem uso da mesma linguagem para descrever as mesmas situações. A 

linguagem acaba sendo captada, recuperada, assimilada, trabalhada e 

transforma uma nova impressão de outros textos para incorporá-la ao seu. 

 Cabas (1982, p. 69) diz que “Já não se trata de um significante remetendo 

a um significado, e sim de um significante que remete a outro significante.” Nesse 

sentido, ao escrevermos usando clichês elevamos as formas fixas e retiramos de 

vez os valores criativos. Por conseguinte, com o advento da tecnologia, as 

relações humanas se descentralizam e os clichês substituem a conversa, ou seja, 

é um paradigma a ser imitado, no qual tudo é previsto. 
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Sartre (1989, p. 77) salienta:  

 
são notórios os clichês que significam sempre a mesma 
coisa: não se deve lutar contra poderes estabelecidos, não 
se deve lutar contra a força, não se deve dar passos 
maiores que as pernas, toda ação que não se insere numa 
tradição é romantismo, toda ação que não se apoia numa 
experiência comprovada está destinada ao fracasso.    

 

 Vamos restringindo nosso acesso a um conjunto de palavras, que cada 

vez mais se automatiza. Em cada momento de nossas vidas há uma interação 

diferente com outras pessoas e a linguagem materializa isso. Para que haja 

interação ou apelamos para os clichês, quando não há universo verbal, ou vamos 

para a criação. Quando partimos para os clichês, nos separamos dos nossos 

atos, usamos textos desgastados, com palavras externas a nós, as quais 

caminham para a perda da interação. O que significa dizer que uma sociedade 

que se relaciona por clichês, gera indivíduos que falam e pensam por eles, 

afastando-os da ação e do pensamento. Pelos clichês somos reconhecidos como 

seres sociais e a mudança da ordem social está no rompimento com eles.          

Augusto Comte (1988, p. 106) relata que “a capacidade de criação 

humana, que embora tenha acesso às informações, se tornou um criador que 

perdeu a visão e a inventabilidade, por uma relação social pragmática.” O que 

significa dizer que numa sociedade de clichês e formas fixas, a criatividade está 

dominada por relações transpostas por condutas previstas. Mas, será que na 

sociedade todo o conhecimento está delimitado a ponto de não sobrar lacuna 

para a criatividade? Para Castoriadis (1986, p. 107) “todos os discursos falam em 

nome de”. Isso enuncia que, mesmo evitando os clichês, acabamos por 

simbolizar de um jeito e agimos de outro e não é a sociedade que produz algo, 

ela automatiza as necessidades. 

Segundo Sontag (1987, p. 116):  

 

A linguagem é compartilhada e corrompida pela 
acumulação histórica. Inspiradas pela difusão das ideias, 
as pessoas anseiam dizer tudo. No entanto, num mundo 
super-habitado e ligado pela comunicação tecnológica, a 
um ritmo rápido e violento para uma pessoa assimilá-lo, 
todos sofrem de uma reação a qualquer reprodução 
adicional de discursos. A reprodução tecnológica ilimitada 
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e a difusão universal da linguagem e do discurso 
produziram uma desvalorização da linguagem. À medida 
que o prestígio da linguagem cai, o do silêncio sobe.  

   

E nesse viés acontece a massificação da linguagem e das relações 

sociais. Numa sociedade informatizada, a linguagem é prática, esvaziada de seu 

contexto simbólico para dar lugar a estruturas fixas e imóveis e os clichês fazem 

parte disso, e extingui-los seria prejudicar a cultura. A crítica vai para o uso 

abusivo dessas formas, já que a linguagem já foi tão associada a uma 

circunstância que a sua simbolização foge ao fato. Cada circunstância possui 

seus clichês, que legitimam a linguagem, passam a caracterizá-la e migram para 

a produção textual.  Em virtude disso, eles são um componente insubstituível da 

informação, ou seja, formas que migraram da criatividade para a técnica. A ideia 

de que a criatividade vai sendo abandonada assusta a contemporaneidade.   

Dines (2009, p. 137) define que:               

 

a reprodução das palavras causa um efeito bumerangue, 
o cidadão se alimenta do texto, o texto se alimenta do 
texto, e nessa cadeia os clichês se reproduzem, porque a 
palavra acumula formas ideológicas do passado. 
 

 

          Diante disso, os clichês padronizam o comportamento. Como as interações 

baseiam-se em contatos curtos e palavras pequenas, o processo de interação os 

absorve como forma adequada à rapidez. Eles vêm do exterior e não se ligam ao 

interior criativo, desse modo, o relacionamento por meio de clichês divulga 

informações resumidas e um vocabulário curto, dispensando as relações entre as 

pessoas.  

           Dessa forma, o cérebro vai se informatizando, a atividade mental e verbal 

da linguagem é substituída por códigos. E foi a sociedade informatizada que se 

apropriou do clichê para criar a informação resumida, rápida e sucinta. Com isso, 

as relações interpessoais não demandam um vocabulário rico, para se viver bem 

num mundo informatizado não é necessário assimilar sinônimos para uma 

mesma palavra, sobretudo porque a interação vai sendo posta de lado dando 

lugar   à   tecnologia.  E   nessa   nova   vida   há   uma   divisão:   de   um lado os 
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responsáveis pela informatização, instalada nas diversas áreas da sociedade, 

entre elas a escola, e do outro lado, as pessoas que se contentam com a 

informação pronta.   
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3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Buscando compreender como a noção de tempo se apresenta em 

textos, neste caso, nas redações de vestibular do Centro Universitário São 

Lucas, nesta seção é apresentada a forma como se deu a aplicação da 

proposta desta pesquisa, a metodologia escolhida, os instrumentos 

documentais para coleta de dados, as abordagens e os recursos utilizados na 

interpretação das informações documentadas. Segundo Demo (2008, p. 7), 

Metodologia é “o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para se fazer 

ciência.” Já o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2002, p. 410) 

define Metodologia como “o estudo dos métodos, e, especialmente, dos 

métodos das ciências”. De acordo com Gil (2002, p. 27) pode-se definir 

Metodologia como o “conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas 

adotadas para se atingir o conhecimento.” 

 Se considerarmos o conceito de pesquisa, diz Motta-Roth (2005, p. 67) 

“pesquisa é um conjunto de ações determinadas para o propósito de investigar, 

analisar e [criticamente] avaliar uma determinada questão ou problema em uma 

dada área do conhecimento”. Ao estudarmos sobre a realização desta 

pesquisa, pensamos sobre a contribuição que ela pode trazer pela expectativa 

de contribuir para a prática dos professores de redação. Para realizar este 

trabalho e atingir o objetivo proposto foi escolhida como metodologia a de 

abordagem qualitativa, com certos aspectos quantitativos, que segundo Flick 

(2009, p. 25): 

 

Os métodos qualitativos consideram a comunicação do 
pesquisador em campo como parte explícita da 
produção de conhecimento. Em vez de simplesmente 
encará-la como uma variável a interferir no processo. A 
subjetividade do pesquisador, bem como daqueles que 
estão sendo estudados, tornam-se parte do processo 
de pesquisa.  

 

 Conforme Ludke e André (1986, p.18) “O estudo qualitativo [...] é o que 

se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um 

plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada.”  Assim,  por  meio  da  pesquisa  qualitativa,  chegamos  mais 
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perto das necessidades da sociedade, principalmente no que se refere à 

educação. Compreende-se que esta abordagem privilegia a descrição dos 

fenômenos, dotando-os de significados entre os candidatos ao vestibular, 

sendo a interpretação dos resultados construída, levando-se em conta o 

contexto no qual se realiza a pesquisa.   

 Com base nesta análise e em nossos questionamentos sobre o que leva 

o candidato ao vestibular a usar expressões temporais nas redações, a como 

se dá o ensino-aprendizagem da produção textual na escola e ainda devido às 

mudanças que a educação requer, surgiu o interesse pelo tema. Levando em 

consideração os aspectos éticos da pesquisa qualitativa, segundo o que nos 

mostra Celani (2005, p. 2), ao afirmar que “a preocupação do pesquisador deve 

ser sempre a de evitar danos e prejuízos a todos os participantes a todo o 

custo, salvaguardando direitos, interesses e suscetibilidades”, antes de iniciar a 

pesquisa, conversamos com a reitoria do UniSL, Centro Universitário São 

Lucas, apresentamos e explicamos como se daria a realização da pesquisa e 

pedimos autorização para realizá-la. Quanto aos candidatos ao vestibular do 

UniSL, as identidades foram preservadas, de forma a cumprir com o rigor ético 

em todas as etapas do trabalho. 

 A proposta dessa pesquisa foi analisar o corpus, que inicialmente se 

constituiu de 700 (setecentas) redações específicas do tema: “A busca pelo 

corpo perfeito”. Das 700 foram selecionadas as redações que continham 

expressões repetidas com frequência, caracterizadas como clichês. Logo, 

foram selecionadas 400 (quatrocentas) redações contendo os clichês. 

Passamos então a distribuir os clichês encontrados nas 400 redações em 

espaciais, conclusivas, expressões cristalizadas e temporais, sendo somente 

os últimos os escolhidos para pertencer à análise. Os demais clichês 

(apêndice) servirão para trabalhos posteriores, caso haja interesse de algum 

pesquisador em ampliar os estudos acerca do tema. 

 Foram localizadas 250 (duzentas e cinquenta) redações contendo 

marcadores de temporalidade para o corpus do estudo, sendo que em 150 

(cento e cinquenta) delas a presença dos clichês temporais era pouco 

significativo. As expressões temporais foram selecionadas de acordo com a  

carga semântica. A categorização desse trabalho inclui o inventário de todas as 
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expressões temporais localizadas, com o número de ocorrências de cada 

expressão em ordem crescente, conforme gráfico abaixo 

 

As demais expressões temporais extraídas, com ocorrência menor que 9 

(nove) casos, encontram-se no apêndice, por serem em número pouco 

significativo.  

 Depois de selecionadas e recortadas, as amostras foram analisadas e 

constituem parte significativa do trabalho. 

 A partir da questão geradora da pesquisa: “A expressão linguística da 

temporalidade nas redações do vestibular 2016 do UniSL – Centro Universitário 

São Lucas” foi definido o objetivo deste estudo, que é identificar o uso e 

funcionamento das expressões temporais nas redações, em especial os clichês 

temporais, com grande índice de ocorrências.   

 Na análise do corpus, os fragmentos de redações são identificados pela 

sigla [RED], seguida do número de ordem [RED.01]. 

 Desta forma, apresentamos, nesta seção, os caminhos metodológicos 

seguidos na pesquisa. Na próxima seção, apresentaremos a análise dos dados 

e o resultado da pesquisa. 
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4     ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA 

  

 Nesta última seção, apresentamos a análise dos dados coletados para o 

corpus, a partir da questão geradora da pesquisa: “O clichê como expressão 

linguística da temporalidade nas redações do vestibular 2016 do UniSL – 

Centro Universitário São Lucas”, cujo tema é “A busca pelo corpo perfeito”. 

 Consideramos os clichês selecionados tendo como objetivo identificar a 

frequência do uso dos clichês temporais nas redações levando em conta a 

carga semântica.   

 Iniciamos com o clichê temporal “hoje em dia» utilizado nas redações 

01, 02, 03, 04 e 05, as quais podem ser encontradas na íntegra nos anexos de 

1 a 5, nas páginas 73 a 77. Ressalvamos que esse clichê foi encontrado 300 

(trezentas) vezes em 200 (duzentas) redações. Entretanto, para efeito da 

análise, trouxemos uma amostra de 5 (cinco) textos. 

  

 

 

 

 

 

[RED. 01] 

Há casos hoje em dia, de pessoas internadas em hospitais com graves 

problemas de saúde, que adquiriram esses problemas com a busca 

incansável por um corpo bonito. 

[RED. 02] 

Os padrões de beleza hoje em dia a serem seguidos são milhares. 

[RED. 03] 

Hoje em dia homens só pensam em crescer a cada dia criar mais músculos, 

ficarem mais fortes. 

[RED. 04] 

A busca do corpo perfeito hoje em dia, tornou-se necessidade para muitas 

pessoas, como se um padrão de beleza fosse ordenado a ser seguido. 
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               Este clichê é formado pelo vocábulo hoje, morfologicamente um 

advérbio de tempo, acompanhado de uma locução adverbial temporal em dia, 

temos então um efeito pleonástico. O clichê analisado não é uma expressão 

redundante, embora “hoje” seja o dia em que estamos, “hoje em dia” quer 

dizer a atualidade, o tempo presente, a época em que vivemos, etc. Então 

quanto ao sentido, apesar de se referir ao tempo presente, o marcador 

temporal “hoje em dia” deixa uma margem de sentido muito mais ampla do 

que somente o dia de hoje.  

 Já nas redações 03 e 04 os verbos no pretérito do presente, ou seja, o 

pretérito perfeito é anterior ao momento de referência das expressões 

temporais, “hoje em dia apareceu”, na redação 03 e “hoje em dia, tornou-se”, 

na redação 04. Portanto, ao fazer a pergunta aos verbos: Quando apareceu? 

Quando tornou-se? As respostas são num tempo anterior ao presente, embora 

os clichês temporais estejam no presente, justamente pelo significado mais 

abrangente que as expressões temporais carregam.  

 Nas redações 06 (anexo 10), 07 (anexo 6), 08 (anexo 7), 09 (anexo 8), 

10 (anexo 2) e 11 (anexo 9), as quais podem ser encontradas na íntegra nas 

páginas 74 e da 78 a 82, vimos o uso dos clichês temporais “atualmente” e 

suas variações “na atualidade” e “nos dias atuais” e o quanto são recorrentes 

no texto dos alunos, e a função analisada é que estas expressões temporais 

fazem com que o assunto ao qual se referem seja uma "novidade”, embora 

seja algo discutido há tempos. Tratar de um assunto como uma “novidade”, 

mesmo que não seja, dá uma ênfase maior à contemporaneidade. 

 Há também uma relação de paráfrase e de sinonímia entre as redações 

01, 02, 03, 04, 05 e as redações 06, 07, 08, 09, 10, 11. Podemos perceber que 

os clichês temporais destacados podem ser substituídos uns pelos outros, sem 

alteração do conteúdo informacional, portanto, temos uma relação de sinonímia 

 [RED. 05] 

Hoje em dia as pessoas movidas por insatisfação com seu corpo, vão atrás 

de adquirir músculos para se sentirem mais bonitas. Começam passar horas 

e horas na musculação atrás de um corpo perfeito. 
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entre essas sentenças: “atualmente, na atualidade, nos dias atuais e hoje em 

dia”, ou seja, os clichês temporais passam a mesma informação, como afirmam 

Ilari e Geraldi (1987, p. 44-45) que "podemos dizer que duas palavras são 

sinônimas sempre que podem ser substituídas no contexto de qualquer frase, 

sem que a mesma passe de falsa a verdadeira, ou vice-versa". 

 Há uma necessidade do candidato de marcar o tempo no texto, o que 

faz com que seu leitor também tenha essa informação temporal. Faz-se uma 

pressuposição que determinadas atitudes em relação ao excesso de cuidado 

com o corpo acontece “hoje” e não “ontem”. Fica também inferido que há “hoje” 

mais preocupação com a aparência física em detrimento ao cuidado real com a 

saúde, quando se trata de atividade física. Além disso, como se pode observar 

nos trechos destacados, os textos dão margem ao leitor inferir também que 

essa corrida exacerbada ao corpo perfeito é fruto de uma imposição da 

sociedade. A presença do clichê enfatiza que é a nossa sociedade do século 

XXI que se comporta dessa maneira.  

 

 

 

 

 

[RED. 06] 

Atualmente a população em si estão em busca da melhora de sua auto-estima, 

aparência, e com isso procuram alguma coisa para modificar ou melhorar a 

situação em que se encontra, nunca estando satisfeito com o que tem. 

[RED.07] 

A busca pelo corpo perfeito e qualidade de vida tem se tornado comum 

atualmente, mas algumas pessoas ultrapassam limites em busca dos padrões 

de beleza implantados pela mídia, arriscando a própria saúde.  

[RED.08] 
Na atualidade, a população está buscando um padrão de beleza utilizado nas 

mídias e esse padrão não está levando a nada. A não ser usando remédios de 

animais como cavalo ou suplementos para aumentar metabolismo. 
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As redações 12 (anexo 12), 13 (anexo 11) e 14 (anexo 13), as quais 

podem ser encontradas na íntegra nas páginas 83 a 85 trazem o clichê 

temporal “a cada dia”, que semanticamente é um recurso para conferir 

“atualidade” ao texto, já que as expressões temporais destacadas indicam um 

tempo presente durativo, caracterizando um tempo maior que o momento da 

fala. O clichê “a cada dia” também traz semanticamente a concepção de 

gradação em que é exposta a ideia de forma crescente. Os clichês temporais 

em questão revelam um acontecimento que dura os dias de hoje e engloba o 

momento da fala, ou seja, um presente simultâneo ao momento da fala, 

deixando uma margem de sentido mais ampla. 

 

 

 

[RED.09] 
Na atualidade o ser humano tem buscado de maneira crescente meios 

artifícios para estar primeiramente satisfeito com seu físico. 

[RED 10] 

Nos dias atuais já existem campeonatos para eleger o homem e a mulher mais 

forte do mundo nem sempre beleza quer dizer que sua saúde seja perfeita e 

com isso afeta seu corpo. 

[RED.11] 

Nos dias atuais, o número de academia cresce de forma demasiada, a cada 

momento mais jovens aderem a prática de exercícios pesados sem o 

acompanhamento médico e muitas vezes iniciam o uso de substâncias 

prejudiciais que prometem o corpo desejado de maneira mais rápida. 

[RED. 12] 

Hoje em dia homens só pensam em crescer a cada dia criar mais músculos, 

ficarem mais fortes, já as mulheres pensam em emagrecer a cada dia que 

passa. 
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Partindo para o estudo dos clichês temporais “há muito tempo/ há muitos 

anos”, observamos que, no total de 250 (duzentas e cinquenta) redações 

analisadas, em 21 (vinte e uma) delas os clichês temporais apareceram. A 

expressão se refere a uma quantidade de tempo não definida pela não 

presença de um numeral e assim não é possível precisar a quantidade de 

tempo que representa. Os clichês temporais “há muito tempo/ há muitos anos” 

sinalizam um ponto no passado, ancorado em um momento anterior ao da 

enunciação em que há uma influência dos contos de fada, gênero com o qual 

os alunos têm contato desde as fases iniciais escolares, em que é comum a 

presença de expressões deste tipo, com elemento não delimitável. 

Ressalvamos que, assim como na literatura, nas redações analisadas, a 

tendência às expressões temporais “há muito tempo/ há muitos anos” 

ocorrerem na parte introdutória do texto se deva à influência por gêneros 

textuais trabalhados na escola, como os contos de fada. Para ilustrar essa 

ocorrência destacamos as redações 15 (anexo 14) e 16 (anexo 15), as quais 

podem ser encontradas na íntegra nas páginas 86 e 87. 

 

 [RED.13] 

A vigorexia visa a musculatura, ao invés de ficar magro, que é o caso da 

anorexia, a pessoa fica cada vez mais musculosa, à medida que ela vai 

malhando, por isso aumentando o desejo da pessoa por atividades radicais, 

para que sua beleza melhore a cada dia que passa. 

[RED.14] 

A onda do momento é pela busca do corpo perfeito que cresce cada dia 

mais, porém querendo seguir padrões de beleza. 

[RED.15]    

Há muito tempo as pessoas vem em busca de um corpo perfeito, para ficar 

mais apresentável perante a sociedade, mas muitas pessoas chegam a 

falecer em busca deste tipo de beleza. 
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 Em termos de processo de comunicação, um fenômeno semântico que 

também foi analisado é a vagueza. A vagueza é associada a clichês temporais 

vagos que fazem referências de uma maneira aproximada. Portanto, certos 

quantificadores (algum, últimos, horas e horas) não especificam com exatidão 

de que falamos. Nas redações 17 (anexo 16), 18 (anexo 18), 19 (anexo 17) e 

20 (anexo 19), as quais podem ser encontradas na íntegra nas páginas 88 a 

91, os clichês temporais “há algum tempo”, “nesses últimos tempos”, “há 

alguns anos” e “horas e horas”, apresentam o tempo de uma maneira incerta 

e imprecisa, sem determinação anunciada, ou seja, a especificidade não está 

contida na expressão, são, portanto, casos de vagueza. É o contexto que 

especifica a vagueza que está em jogo. Segundo Kempson (1980, p. 127) “um 

tipo de vaguidade é a indeterminação do significado de um item ou sintagma, 

cuja própria interpretação parece intangível e indeterminada.”  

 

 

 

[RED.16]  

Há muitos anos atrás, década de 50, 60, existem pessoas que competiam 

para ver quem tinha o corpo mais em formal, entretanto, com o passar dos 

anos, a tal modalidade de esporte foi se dissipando. 

 [RED.17] 

Há algum tempo que a doença vigorexia foi estudada.  

[RED.18] 

Mas, devido avanços tecnológicos na medicina em relação a estética, tem 

evoluído muito nesses últimos tempos, tem proporcionado resultados 

rápidos e surpreendentes para manter a boa forma. 

[RED.19] 

Há alguns anos atrás, a moda era ser magro, pessoas ficavam horas sem se 

alimentar para manter um corpo muito magro. 
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[RED.20] 

As pessoas estão indo cada vez mais atrás do corpo perfeito e nessas buscas 

estão horas e horas em salões de beleza, academia.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente dissertação, intitulada “O clichê como expressão linguística 

da temporalidade nas redações do vestibular 2016 do UniSL – Centro 

Universitário São Lucas constitui-se numa abordagem sobre os usos e 

funcionamento de clichês temporais nos textos. Na oralidade é frequente 

repetir trechos para garantir a compreensão, mas na escrita, as redundâncias 

significam dificuldades de desencadear as ideias e falta de progressão textual. 

O grau de previsibilidade é preenchido pelo vestibulando com recursos 

recorrentes e estereótipos, fazendo com que as expressões temporais, 

representadas aqui pelos clichês de tempo, sejam utilizadas. 

 De acordo com dados desta pesquisa, registramos que na escola, é 

veiculado o modelo da circularidade textual como algo que deve ser evitado 

com o uso de expressões repetidas. O professor muitas vezes não orienta 

sobre o abuso de clichês temporais e o mau uso deles no texto. No entanto, é 

preciso evitar as repetições, mas se o aluno não for bem informado, se não 

buscar conteúdos para discutir e debater, opinar e criticar, o texto será 

dependente dos contextos atuais.  

 Entende-se que, ao escrever a redação no vestibular, o candidato está 

sob pressão e acaba lançando mão dos clichês temporais. A circularidade pode 

ter efeito estilístico, todavia pode tornar-se mera repetição, sem valor 

semântico. O candidato cria o texto com proposições genéricas, a partir do que 

já foi lido, usando as estratégias de uma estrutura previamente dada. Assim, a 

identificação para um bom texto é que o candidato deve ser capaz de colocar 

suas ideias, organizadamente, no papel, estabelecer relações, interpretar 

dados e fatos e elaborar hipóteses.  

 Por isso, é importante o processo de produção escrita, começando pela 

concepção de língua, passando pelo papel da escola, enfim, os contextos de 

produção que levam os candidatos a escrever o que escrevem. É importante 

considerar que os clichês temporais, objeto de estudo desse trabalho, são 

recursos usados pelo candidato para introduzir o seu texto.  
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 Por vezes, os clichês temporais aparecem muito nas redações de 

vestibular do UniSL, porque o candidato, em sua inter-relação com outros 

sujeitos, constrói um texto sob a influência das convenções sociais, convicções 

e conhecimentos partilhados. O fato de escrever numa situação competitiva e 

de tensão, ou seja, o vestibular do UniSL, sobre um tema imposto, no caso “A 

busca pelo corpo perfeito”, dentro de padrões e para um avaliador que 

representa a imagem da instituição escolar, leva o candidato a reproduzir a 

partir das relações sociais padronizadas. Diante dessas considerações, é 

importante refletir que o uso de clichês temporais traz para o texto o que o 

candidato já leu em outros textos, o que já conversou no dia a dia, discutiu e 

ouviu. 

 Nesse caso, o vestibulando tem o seu próprio ponto de vista, mediado 

pelo contexto em que está inserido e as expressões temporais presentes no 

texto não se anulam e sim, se complementam. O aluno recorre aos clichês 

porque lança mão de estruturas e conhecimentos adquiridos previamente. Eles 

buscam modelos de redação e entre os recursos utilizados estão os esquemas 

textuais, as dicas de introdução de parágrafos e as frases prontas. 

 E assim surge o questionamento: a repetição de frases prontas e o uso 

de clichês levam a uma depreciação da redação? 

 Existe uma memória proveniente de leituras que interferem no texto e 

levam ao uso de clichês. O texto se remete a outros textos e incorpora 

elementos da memória, que torna possível circularem informações anteriores, 

na medida em que retiramos de um texto elementos que inserimos em outro e 

a significação desses elementos ganha nova identidade semântica. Quando 

escrevemos acabamos copiando aquilo que lemos. E é algo muito natural, 

afinal é o que lemos que forma nosso pensamento e, por consequência, os 

nossos textos, mas as redações não deixam de garantir sua individualidade 

porque o aluno coloca as suas ideias, organizadamente e estabelece relações. 

O fato de uma redação ter o mesmo clichê de outra caracteriza que o conteúdo 

é parcialmente repetido porque sempre tem uma nova informação, ou seja, aos 

clichês juntam-se informações novas que contribuem para a progressão da 

informação. O candidato usa os clichês, mas mistura novos elementos, 

organizando   de   formas   diferentes   e   incluindo    dados    novos    da   sua 
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individualidade. Assim, os clichês acabam sendo úteis para o texto, porque 

embora sendo um elemento fixo, pode manter a individualidade do autor. 

Os clichês criam a intertextualidade, a partir de interesses em comum. 

Escrevemos porque lemos um texto com algo parecido. Ficamos fiéis a uma 

imagem da escrita, mas o texto deve conter equilíbrio entre o uso dos clichês e 

o acréscimo de informações novas. 

 É difícil interagir com o texto sem utilizarmos clichês, uma vez que a 

repetição é escapar os clichês, repetido por nós e, embora sendo atalhos da 

escrita é uma ferramenta empregada não só na fala, mas também na escrita. 

Os clichês são usados muitas vezes inconscientemente e se tornam aliados do 

aluno por manterem a tradição na produção textual e reafirmam o que vem de 

outros textos, desde que haja um equilíbrio entre o texto anterior e o novo, e 

isso é possível pelo acréscimo de informações novas.   

 Para finalizarmos a reflexão acerca dos clichês temporais nas redações 

de vestibular do UniSL, é importante destacar que a construção do texto pelo 

vestibulando exige elementos que na inter-relação são responsáveis pelo 

sentido.  

 É justificável que o candidato use clichês temporais repetidos e ao 

professor cabe criar as condições de diálogo intertextual, em que o aluno 

relacione vários textos na sua escrita. O professor também deve conhecer os 

contextos de produção porque eles adicionam características obtidas do 

ensino. 

 Para dar conta do objeto dessa pesquisa, foram feitas muitas leituras, 

além de discussões e trocas de ideias com pessoas interessadas no assunto. 

Nossa pretensão não passa de uma pequena contribuição para a pesquisa 

sobre educação e que sirva para uma tomada de consciência dos avaliadores 

de redações, de que eles não devem somente possuir conhecimento, além 

disso, é imprescindível que estejam comprometidos com o seu dever de 

professores.  

 É necessário que os professores avaliadores reflitam e busquem 

ferramentas que favoreçam a aprendizagem da produção escrita. Entre 

planificar  aulas,  fazer   relatórios,  elaborar  e  corrigir  provas,  as  práticas  de 
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aprendizagem devem ser muito utilizadas. Em suma, a educação deve ser 

orientada para o desenvolvimento de competências de compreensão textuais. 

 Esperamos que os professores tenham conhecimentos desses 

conteúdos e que dominem as técnicas de transmiti-los. Numa concepção de 

escola que assume não apenas instruir, mas criar condições para a educação é 

preciso que os professores não sejam meros transmissores, e sim, que sejam 

educadores. Não basta que dominem conhecimentos; é preciso que tenham 

consciência do que ocorre na sociedade e que se empenhem na compreensão 

dessas situações. 

 Por outro lado, é preciso que os professores não vejam os alunos como 

um grupo homogêneo, recorrendo-se às mesmas estratégias e com os 

mesmos recursos. É preciso que eles reconheçam as diferenças desses alunos 

e partam para o desenvolvimento de uma formação pessoal e social. Se forem 

desenvolvidas práticas orientadas por esses princípios, a escola será um lugar 

privilegiado de aprendizagem.  

 Não podemos pensar a formação de professores como um processo de 

transmissão e aquisição de técnicas, de “receitas”, mas pensar no 

envolvimento deles em equipes de reflexão sobre as ações que vão 

desenvolver e a estruturação de futuras intervenções. 
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APÊNDICE  

1. Categoria Conclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICHÊ NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CATEGORIA 

levando-se em consideração/ mediante os fatos 
abordados 2 Conclusiva 

resultado disso 2 Conclusiva 

assim sendo 2 Conclusiva 

analisando os fatos/ tal afirmação 3 Conclusiva 

em virtude dos fatos mencionados/disso  3 Conclusiva 

por essas (estas) razões  3 Conclusiva 

em vista/virtude disso/dos fatos  5 Conclusiva 

Enfim 6 Conclusiva 

em suma/síntese 9 Conclusiva 

por fim/último 10 Conclusiva 

diante deste ponto de vista/ do exposto/ disso 13 Conclusiva 

diante/perante de tais (desses)/ fatos fatores, 
situação/dos argumentos/disso 14 Conclusiva 

pode-se concluir (que)  21 Conclusiva 

sendo assim 24 Conclusiva 

com (tudo) isso/base nisso 37 Conclusiva 
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2. Categoria Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICHÊS NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CATEGORIA 

não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo 4 Espacial 

na sociedade (em que vivemos)  9 Espacial 

por/ em todo o mundo/no mundo inteiro 13 Espacial 

no (em) mundo (globalizado) em que (onde) vivemos 
(hoje) 29 Espacial 

no brasil (hoje)  29 Espacial 



 

 

70 

 

3. Categoria Expressões Cristalizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICHÊS NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CATEGORIA 

com o crescimento da tecnologia 2 expressões cristalizadas  

beleza é fundamental 2 expressões cristalizadas  

bombardeados pela mídia 2 expressões cristalizadas  

custe o que custar 2 expressões cristalizadas  

influência midiática (da mídia) 2 expressões cristalizadas  

medidas radicais 2 expressões cristalizadas  

o homem nasce puro (bom), mas a sociedade o 
corrompe 2 expressões cristalizadas  

busca pela popularidade 2 expressões cristalizadas  

cabe as autoridades 2 expressões cristalizadas  

centenas de milhares 2 expressões cristalizadas  

saúde é o que interessa, o resto não tem pressa 2 expressões cristalizadas  

busca constante/ frenética/ incansável 3 expressões cristalizadas  

qualidade de vida 3 expressões cristalizadas  

abrir mão de tudo 3 expressões cristalizadas  

risco de vida 3 expressões cristalizadas  

toda ação tem (gera) uma reação 3 expressões cristalizadas  

busca incessante 8 expressões cristalizadas  

segundo (de acordo) (estudos) as 
pesquisas 10 expressões cristalizadas  

é cada vez maior 16 expressões cristalizadas  

grande parte (das pessoas) (da população) 18 expressões cristalizadas  

cada dia (mais) 20 expressões cristalizadas  

em primeiro lugar (plano) 20 expressões cristalizadas  

a maioria (grande parte) das pessoas (da 
população) (mundial) 23 expressões cristalizadas  

na maioria (das vezes) 26 expressões cristalizadas  

é (se faz) necessário 41 expressões cristalizadas  

muitas (das) vezes 116 expressões cristalizadas  

cada vez mais (comum) 254 expressões cristalizadas  
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Categoria Temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a partir do século XIX e XX 2 Temporal 

com o passar do tempo 2 Temporal 

dia após dia  2 Temporal 

nas últimas décadas 2 Temporal 

no futuro (futuramente) 2 Temporal 

todos os dias  2 Temporal 

em tempos passados/antigos 3 Temporal 

Recentemente 3 Temporal 

no momento em que vivemos (estamos)  3 Temporal 

Antigamente 3 Temporal 

ao longo dos anos 3 Temporal 

de uns tempos (anos) para cá 3 Temporal 

desde então 3 Temporal 

diariamente  3 Temporal 

ultimamente 3 Temporal 

a cada ano (que passa) 4 Temporal 

a todo momento (instante)  4 Temporal 

a partir do momento (daí) (em que) 5 Temporal 

CLICHÊS NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CATEGORIA 
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ANEXO 1 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 


