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RESUMO 

 

SILVA, Cassilda Nunes Dutra – Sintaxe: eixo da textualidade. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo:  2010. 

 

Muito se tem falado e escrito sobre a dificuldade apresentada pelos alunos na 

produção de textos com coesão e coerência, ou seja, com textualidade. Levantou-

se, então a hipótese de que o não conhecimento das regras básicas da sintaxe da 

língua influencia, consideravelmente, a produção de textos coesos e coerentes.  

O corpus analisado nesta pesquisa foi composto por redações do ENEM, exame 

que avalia as habilidades e competências de alunos concluintes da educação 

básica. Buscou-se, portanto, identificar os problemas presentes nas produções de 

textos de alunos e refletir sobre a prática no ensino de língua portuguesa. 

A pesquisa teórica e a análise do corpus comprovaram a hipótese levantada.  É 

possível, pois, considerar a sintaxe como o eixo da textualidade. 

Diante das dificuldades identificadas na análise do corpus, buscou-se apresentar 

algumas estratégias de ensino que podem instrumentalizar o aluno a adquirir a 

capacidade comunicativa por meio de textos escritos. 

 

Palavras-chave: Sintaxe, Coesão, Coerência e Textualidade 
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ABSTRACT 

 

SILVA, Cassilda Nunes Dutra. – Syntax: hub of textuality. Mackenzie Presbyterian 

University, São Paulo:   2010. 

 

Much has been said and written about the difficulty presented by the students in 

the production of texts with coherence and cohesion, i.e. textuality. The corpus 

analyzed in this study was composed of ENEM essays, an examination that 

assesses the skills and abilities of students graduating from basic education. It 

was searched, therefore, to identify the problems in the productions of texts by 

students who, theoretically, are ready to attend university. 

The theoretical research and analysis of the corpus support the hypothesis that 

the lack of knowledge of basic rules of syntax of the language influences 

considerably the cohesion and coherence, essential factors to the textuality. It is 

possible, therefore, to consider the syntax as the hub of textuality. 

Given the difficulties identified in the corpus analysis, we attempted to present 

some teaching strategies that can equip the student to acquire the ability to 

communicate through written texts. 

  

 

Keywords: Syntax, Cohesion, Coherence, and Textuality 
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Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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 Introdução 

 

A escolha do tema para esta pesquisa de mestrado está pautada em minha              

experiência profissional como professora de língua portuguesa na educação 

básica, em que observo a dificuldade dos alunos em se expressarem de forma 

clara em suas redações escolares. 

O texto escrito possui uma peculiaridade: o leitor está ausente no momento da 

escrita e, tampouco, está presente o produtor no momento em que ele é recebido. 

Conforme afirma Vigner (1982), essa ausência deve ser suprida por meio de 

procedimentos discursivos e linguísticos, ou seja, precisa ser compensada por 

meio de idéias bem claras e concatenadas.  

Para utilizar todos esses procedimentos, o falante/produtor precisa ser portador 

de conhecimentos linguísticos e aplicá-los no momento da escrita. Muito se 

discute sobre essa capacidade necessária ao falante, segundo Van Dijk (1977, p. 

203), 

Tudo leva a crer que o falante conhece as regras que sustentam 
as relações entre enunciados textuais coerentes. Já que ele pode 
produzir/interpretar um número infinito de discursos diferentes, 
sua competência é necessariamente uma competência textual. É 
bem pouco provável, e mesmo impossível, que a produção e a 
percepção de enunciados se operem através de uma 
concatenação não regrada de frases isoladas. 

 

Embora alguns teóricos afirmem que o falante/produtor possui uma competência 

gramatical e textual, isto é, todo falante/produtor de determinada língua é capaz 

de identificar se uma construção frasal é aceitável ou não em sua língua materna, 

essa competência não se concretiza quando se trata de língua escrita e é 
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possível observar o contrário nas produções textuais escritas de grande parte dos 

alunos que saem do Ensino Médio. Vejamos alguns exemplos1. 

Com as pessoas sabem que existe uma lei para proteger 
elas do abuso do meio de comunicação e qualquer 
informação que ela tinha dado aos meios a comunicação 
elas deveriam conhecer os direitos. (extraído da redação 1) 

No rádio ouvimos coisas mais absurdas do que a outra, é 
pessoas se discriminando as outras, ao invés de colocarem 
programas que falam de coisas boas, de uma educação 
melhor, não só se xingam um aos outros. (extraído da 
redação 4) 

 Hoje são abusivas e perseptivas quaisquer tipo de „abuso‟ 
em televisão aberta, a que leva principalmente a jovens 
praticarem hatos indeligüentes, ou as chantagens de melhor 
oferta persentual de mercado, levando o telespectador a 
epnase [impasse?] [...] (extraído da redação 5) 

A informação sobre os fatos que acontecem, ou seja, nós 
obtemos todos os dias, sejam elas pelo anúncio no rádio, 
televisão, ou outros meios de comunicação é muito 
importante para nós [...].(extraído da redação 7) 

Hoje em dia os abusos estão sendo mais frequentes nos 
meios de comunicação mais para garantir essa liberdade 
temos que nos informar sobre as regra que devemos seguir 
bom a comunicações. (extraído da redação 8) 

 

Percebe-se, nesses exemplos, que o aluno-autor tem dificuldade de manipular as 

estruturas linguísticas e construir um texto claro, coeso e coerente. Resta-nos, 

portanto, pesquisar e identificar os problemas presentes nas produções de textos 

de alunos que, teoricamente, estão prontos para cursar uma universidade.  

Diante dessa realidade, propõe-se aqui uma pesquisa que tem como objetivo 

geral mostrar a importância de o aluno saber, também, manejar bem a sintaxe da 

língua portuguesa para chegar a produzir textos escritos com frases 

adequadamente construídas e interligadas, ou seja, com textualidade. 

                                                           
1
 Esses exemplos foram retirados do corpus que será utilizado na análise. 
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Para alcançar esse objetivo, foi feita uma pesquisa em bibliografia que trata sobre 

a relação da sintaxe com a textualidade, buscando encontrar os pontos mais 

relevantes da sintaxe para a produção textual. A fundamentação teórica desta 

pesquisa toma como base de estudos a Linguística Textual, ramo da Línguística 

que tem o texto como seu objeto de estudo. A pesquisa será realizada, 

especialmente, nas obras dos seguintes autores: Charolles (2002), Guimarães 

(1992, 1999, 2001, 2009), Koch (2008, 2008a, 2009), Sautchuk (2003, 2004), 

Antunes (2005), Costa Val (2006), Mateus ET alii (1983), entre outros. 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro, “Textualidade, 

coesão e coerência”, tratou-se, inicialmente, da definição de texto e textualidade 

para concluir, em seguida, a necessidade da conectividade na produção escrita. A 

conectividade textual engloba a coesão e a coerência textuais e, apesar de esta 

pesquisa abordar essa dupla face da conectividade, seu o foco principal é o 

estudo da coesão sob a ótica da Linguística Textual, que mostra sua importância 

para a textualidade e as formas como ela se processa em um texto.  

O segundo capítulo apresenta uma análise da importância da sintaxe para a 

existência da coesão textual, ou seja, a sintaxe é apresentada como o 

sustentáculo dessa coesão. Para isso, foi feita a apresentação de alguns temas 

da sintaxe da Língua Portuguesa, procurou-se destacar aqueles que apresentam 

mais dificuldades para os alunos e que estão diretamente relacionados à coesão 

textual. Partindo da estrutura sintagmática da língua, procurou-se mostrar a 

necessária relação entre os sintagmas na oração, a clareza resultante do uso da 

ordem direta desses sintagmas, e, por fim, as relações semânticas entre as 

orações do período composto.   

O terceiro capítulo apresenta a análise do corpus. Nessa análise, buscou-se 

comprovar a hipótese de que o estudo das relações sintáticas pode contribuir 

para que o aluno aprimore o seu desempenho na produção escrita. 
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Para comprovar a hipótese levantada, foi feita a análise de um corpus composto 

por 20 redações escritas por alunos concluintes do Ensino Médio. Os textos foram 

escritos por ocasião do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no ano de 

2004. A escolha desse corpus tem como base o fato de que o ENEM é 

reconhecido hoje no país como uma avaliação capaz de detectar o desempenho 

dos alunos concluintes da educação básica. A metodologia utilizada foi a 

analítico-interpretativa. Inicialmente apresentou-se a teoria para, depois, aplicá-la 

à análise do corpus.  

O quarto capítulo apresenta algumas reflexões sobre a necessidade de o aluno 

dominar os três níveis de estruturação do texto – micro, macro e superestrutura. 

Tendo em vista essa necessidade, buscou-se, ainda, refletir sobre algumas 

estratégias pedagógicas que podem levar o aluno-autor a produzir textos com 

textualidade, procurando fixar na memória deles os modelos micro e 

superestruturais. Com a finalidade de levar o aluno a compreender os problemas 

encontrados no texto e motivá-lo a reescrevê-lo, discutiram-se, também, algumas 

estratégias de correção de redações escolares. 

Nas considerações finais buscou-se fazer uma interpretação dos dados 

levantados na análise e a comprovação dos objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 1 – Textualidade, coesão e coerência textuais 

 

O ser humano foi dotado da capacidade de comunicar-se por meio da linguagem 

e isso o diferencia dos demais seres. O uso da linguagem lhe permite expressar 

seus conhecimentos e transformar sua relação com as pessoas e com o meio a 

sua volta.  

Além de poder comunicar-se, o homem desenvolveu a capacidade de registrar o 

conhecimento acumulado e de comunicar-se por meio da escrita, no entanto, é 

possível perceber quão difícil é, para grande parte da população, o 

aperfeiçoamento dessa comunicação escrita. Produzir um texto escrito dotado de 

textualidade é uma tarefa difícil para todo aquele que se propõe a escrever, 

especialmente para um estudante concluinte do ensino médio. 

 

1.1 Textualidade 

 

Para entender o conceito de textualidade, faz-se necessário refletir sobre o 

conceito de texto. Charolles (2002) afirma que assim como um conjunto de 

palavras não é suficiente para formar uma frase, tampouco um conjunto de frases 

produzirá um texto. O que é, portanto, um texto?  

Halliday e Hasan (1976) também afirmam que o conceito de texto excede o mero 

conjunto de frases e deve ser visto como uma unidade semântica, uma unidade 

de sentido completo, não podendo, portanto, prescindir de uma relação 

transfrasal. Esses autores definem o texto como “uma realização verbal entendida 

como uma organização de sentido, que tem o valor de uma mensagem completa, 

[...] uma unidade da língua em uso, unidade semântica”. 
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Fávero e Koch (2008, p. 26), após grande exposição de diversos teóricos sobre o 

conceito de texto, concluem que a tessitura de um texto é o que o distingue de um 

não texto 

[...] o texto consiste em qualquer passagem, falada ou escrita, que 
forma um todo significativo, independente de sua extensão. Trata-
se, pois, de uma unidade de sentido de um contínuo comunicativo 
contextual que se caracteriza por um conjunto de relações 
responsáveis pela tessitura do texto. 

 

Tendo em vista todo o processo de interação comunicativa em que produtor e 

leitor atuam conjuntamente na formação do significado do texto, essa terminologia 

texto e não texto pode não ser a mais adequada, pois segundo Costa Val (2006, 

p. 34),  

[...] a textualidade de uma produção linguística qualquer depende, 
em grande parte, do recebedor (seus conhecimentos prévios, sua 
capacidade de pressuposição e inferência, sua adesão ao 
discurso) e do contexto (o que é texto numa situação pode não se 
em outra, e vice-versa) [...]. 

  

Entende-se, porém, que o gênero textual de que é formado o corpus analisado 

nesta pesquisa e as características esperadas em redações compostas em um 

exame de avaliação de habilidades e competências – textos escritos que 

discutam o tema proposto com objetividade, utilizando linguagem formal – nos 

permitem trabalhar com a ideia de texto e não texto, tomando como base que o 

não texto sempre será um texto que apresenta problemas de textualidade, ou 

seja, aquele em que os efeitos de sentido resultam insatisfatórios ou mesmo 

nulos. 

A definição de texto também é abordada por Costa Val (2006), que mostra 

algumas necessidades essenciais para considerar uma ocorrência linguística 

como um texto, dentre elas: ser recebida como um todo significativo e seus 

constituintes estarem reconhecivelmente integrados. O todo significativo é 

condição indispensável para a construção da textualidade. Nessa construção, faz-
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se necessário assinalar na composição textual as configurações estruturais 

internas, bem como os elementos pertencentes a um contexto extraverbal. Dessa 

associação resulta a necessária união do contexto linguístico e do contexto 

situacional. 

 O conceito de textualidade, articula-se, pois com um conjunto de características 

que fazem com que um texto seja um complexo de recursos que, concatenados, 

geram toda uma rede de sentidos. Tem-se, então, o princípio de que a 

textualidade não depende da correção sintático-ortográfica da língua, mas da sua 

condição de processabilidade cognitiva e discursiva. A textualidade é o resultado 

de um processo de textualização, é o produto final resultante das operações 

efetivadas com os elementos constituintes do texto, seja intra ou 

extratextualmente. Desse fato torna-se possível inferir que os critérios de 

textualidade propostos por Beaugrande e Dressler (1983) são muito mais critérios 

de acesso à construção do sentido do que princípios de boa formação textual: 

 Coerência e coesão, que estão relacionadas ao material conceitual e 

linguístico do texto; 

 Intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e 

intertextualidade, que estão relacionadas aos fatores pragmáticos envolvidos 

no processo sociocomunicativo. 

Dentre esses fatores, ressaltam-se aqui a coerência e a coesão, que promovem a 

inter-relação semântica entre os elementos do discurso.  
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1.2 Coesão Textual 

 

O tema coesão textual foi e é objeto de estudo de diversos linguistas, dentre eles 

destacam-se Halliday & Hasan (1976), que listaram cinco fatores fundamentais de 

coesão: 

• Referência (pessoal, demonstrativa, comparativa) 

•  Substituição (nominal, verbal, frasal) 

•  Elipse (nominal, verbal, frasal) 

•  Conjunção (aditiva, adversativa, causal, temporal, continuativa) 

•  Coesão lexical (repetição, sinonímia, hiperonímia, nomes genéricos, 

colocação) 

 Koch (2008) discute essa distinção feita por Halliday & Hasan em relação aos 

mecanismos da coesão. Para ela, há uma fluidez dos limites entre referência e 

substituição, pois toda retomada de referentes (co-referência) ocorre por meio de 

substituição. Além disso, afirma que a elipse é considerada pelos autores como 

uma substituição por zero, portanto não deveria constituir um tipo à parte. Ela 

propõe, então, apenas duas grandes modalidades de coesão: a coesão 

referencial ou remissiva e a coesão sequencial. A coesão referencial ou remissiva 

é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros 

elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual, sendo o 

primeiro a forma referencial ou remissiva e o segundo, elemento de referência ou 

referente textual. A coesão sequencial refere-se aos procedimentos linguísticos 

responsáveis pelas relações semânticas e/ou pragmáticas entre os segmentos do 

texto, dando-lhe a necessária progressão. Koch apresenta ainda dois tipos de 
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coesão sequencial – a sequenciação frástica (sem procedimentos de recorrência 

estrita) e a sequenciação parafrástica (com procedimentos de recorrência). 

Não há, na Linguística Textual, um consenso quanto à classificação dos fatores 

coesivos e, também, quanto à necessidade da coesão para a textualidade de um 

texto. Halliday & Hasan  (1976) afirmam que “a coesão é uma condição 

necessária, embora não suficiente para a criação do texto”, no entanto essa 

posição é contraposta por Marcuschi, que aponta a existência de textos sem 

elementos coesivos, mas repletos de significado, em que a textualidade se dá no 

nível semântico, mostrando que “a simples justaposição de eventos e situações 

em um texto pode ativar operações que recobrem ou criam relações de 

coerência” (Marcuschi, 1986 apud KOCH, 2008, p. 17). Em uma apresentação do 

livro Lutar com Palavras: Coesão e Coerência, de Antunes (2005, p.15), 

Marcuschi se dirige ao leitor da seguinte forma: 

 Vai entender que é possível ser coerente e coeso sem seguir 
linearmente e na superfície, vai descobrir que na língua nem tudo 
é transparente e que muitas coisas só se constroem na relação 
com o leitor no ato da escritura voltada para a interação.  

  

Essa questão também é discutida por Antunes (2005, p. 50) 

A continuidade da qual vimos falando é providenciada no 
percurso do texto, fundamentalmente, pelas relações semânticas 
que se vão estabelecendo entre os vários seguimentos. Não é, 
portanto, uma questão apenas de superfície. Os termos vão se 
ligando em sequência exatamente porque se vão relacionando 
conceitualmente.  

 

A discussão sobre a necessidade ou não de elementos coesivos em um texto 

também abrange a questão dos gêneros textuais, pois em alguns deles a 

ausência da desses elementos pode não afetar a compreensão do texto, mas em 

outros, como é o caso do corpus analisado (dissertações), sua presença é 

essencial.  
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Fica evidente, também, que as marcas dos elementos coesivos na superfície 

textual não são suficientes para garantir a textualidade, pois a microestrutura 

textual não é tudo, no entanto não se pode deixar de reconhecer que ela abre 

caminhos e orienta quanto ao sentido que se pretende dar ao texto. Pode-se 

afirmar, conforme mostra Antunes (2005), que a coesão extrapola a superfície 

textual e mantém uma correlação direta com a coerência textual. 

Essas diferenças teóricas, na verdade, abrem caminho para uma discussão sobre 

o termo conectividade e a aproximação que há entre a coesão e a coerência 

textuais. 

Como se viu anteriormente, o conceito de textualidade está fundamentado tanto 

na estrutura linguística quanto na estrutura semântica. Guimarães (2009) aponta 

o fato de o texto ser organizado com uma dupla lateralidade: a macroestrutura, 

que se refere ao sentido do texto, e a microestrutura, a articulação de frases, ou 

seja, a conexão entre os elementos linguísticos da superfície textual. Essas 

estruturas estão interligadas de tal forma que a macroestrutura não existirá se não 

houver uma microestrutura clara e organizada. 

Esse duplo aspecto da conectividade textual também é abordado por Mateus 

(1983), que ressalta a importância da conectividade para a textualidade e a 

subdivide em conectividade conceptual ou coerência, e conectividade 

sequencial ou coesão. A autora afirma ainda que a coesão é uma ordenação 

linear dos elementos linguísticos no eixo sintagmático de uma língua. Essa 

linearidade é essencial para a textualidade, pois, por meio dos instrumentos de 

coesão, é possível alinhavar os termos e produzir um texto com unidade. 

Embora existam muitos estudiosos e teóricos que já escreveram sobre esse tema, 

tomar-se-á como base nesta pesquisa a estrutura apresentada por Maria Helena 

Mira Mateus et alli (1983), por entender que seu estudo faz uma apresentação 
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mais detalhada do assunto e pela união de  coesão e coerência textuais dentro do 

tema conectividade.  

Segundo a autora, a conectividade sequencial pode ser tanto gramatical quanto 

lexical.  

 

1.2.1 Coesão Gramatical 

  

Na coesão gramatical faz-se uma distinção entre quatro tipos de coesão, são 

eles: frásica, interfrásica, temporal e referencial. 

A coesão frásica abarca os processos de sequencialização referentes ao nível 

sintagmático e oracional. Dentre esses processos destacam-se: 

 A ordem interna de palavras no sintagma; 

 Concordância interna, de gênero e número, no sintagma; 

 Processos que permitem identificar a função sintática de cada argumento: 

ordem básica das palavras na oração, o uso de formas causais e 

pronomes pessoais, e as preposições que regem as funções sintáticas. 

 Concordância, de pessoa e número ou de gênero e número, que permita 

reconhecer a relação entre sujeito e predicado de uma oração. 

A coesão interfrásica, também chamada junção, refere-se à relação semântica 

existente entre as frases. Essa relação é feita por meio de conectores linguísticos 

ou de pausas. Tanto os conectores quanto as pausas podem, dependendo de seu 

uso, exprimir diversos valores. A autora aponta quatro tipos de junção: aditiva, 

alternativa, contrastiva e subordinação. 

Enquanto na junção aditiva, também chamada de conjunção, há compatibilidade 

entre as frases, ou seja, o conteúdo de uma não exclui a outra, na junção 



24 
 

alternativa, também chamada disjunção, os conteúdos são excludentes, isto é, 

uma alternativa exclui a outra. Observe os exemplos2 abaixo: 

(1) Arrumei minhas malas e corri para o aeroporto. 

(2) Você vai estudar ou assistir ao filme? 

 

Na sequência apresentada em (1), tem-se a compatibilidade a que Mateus (1983) 

se refere, a ordem das ocorrências é linear e tem-se a ideia de adição. Já em (2), 

observa-se que as alternativas se excluem e, na maioria dos enunciados 

disjuntivos, o alocutário entende que é necessário fazer uma escolha entre os 

termos enunciados. 

A junção contrastiva, ou contrajunção, ocorre em frases que, de alguma forma, 

são contrárias e fogem àquilo que se espera dos acontecimentos. 

(3) Embora tenha estudado muito, não conseguiu a aprovação no 
concurso. 

(4) Apesar de não entender uma só palavra em inglês, João quer ir 
sozinho para a Inglaterra. 

 

Observa-se que em (3) a expectativa levantada pelo conteúdo proposicional não é 

concretizada, ou seja, o curso dos acontecimentos não foi o esperado e desejado.  

Em (4) tem-se enunciados em que a sequência proposicional mostra a não 

satisfação de uma necessidade para que a ocorrência do conteúdo se dê sem 

grandes problemas.  

Ainda dentro da coesão interfrásica, tem-se a subordinação, em que se incluem 

as frases que apresentam uma relação de hierarquia de dependência semântica 

entre os conteúdos proposicionais. Mateus (1983) denomina essa relação 

interfrásica de condicionais e a subdivide em três tipos.  

                                                           
22

 Quase todos os exemplos citados nos capítulos um e dois são exemplos próprios. Quando forem retirados 
de uma obra, será informado no corpo do texto. 
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 Condicionais factuais ou reais  

(5) Maria desacatou seu chefe e por isso foi demitida. 

 Condicionais não factuais ou hipotéticas 

(6) Se não fizer toda a tarefa, não poderá sair hoje. 

 Condicionais contrafactuais ou irreais 

(7) Se tivesse dinheiro, faria uma bela viagem à Europa. 

Ao tratar da coesão temporal, Mateus (1983, p.197) afirma que “qualquer 

sequência temporal só é coesa e coerente se a sequencialização dos enunciados 

satisfizer as condições conceptuais sobre localização temporal e ordenação 

relativa”, retomando, assim, a importância da linearidade na sequência textual. 

 (8) Ele entrou numa depressão profunda e suicidou-se. 

 (9) Ele suicidou-se e entrou numa depressão profunda. 
 

Observa-se que em (8) há uma sequência temporal linear, pois a apresentação 

dos enunciados corresponde a uma ordem natural dos acontecimentos e dá ao 

texto coesão e coerência, no entanto o mesmo não ocorre em (9), pois não há 

essa observância da linearidade dos acontecimentos e gera incoerência no 

enunciado.  

Outros dois processos são apresentados para garantir a coesão temporal em um 

texto: utilização de certos tempos verbais e o uso de conectores de valor 

temporal.  

 (10) Assim que cheguei, percebi que Maria já estava lá. Ela chegara cedo, 
pois queria presenciar meu encontro com Carlos. Em seguida, ele chegou e nos 
cumprimentou com certo ar de desconfiança. 

 

Em (10) os tempos verbais utilizados dão a coesão temporal necessária, ressalta-

se aqui o uso do pretérito mais-que-perfeito chegara, que dá à ação de Maria uma 
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anterioridade à ação do narrador. Os conectores assim que e em seguida 

garantem também o entendimento da ordem dos acontecimentos. 

Dentro da coesão gramatical, há, ainda, a coesão referencial, que pode ser 

exofórica quando apontar para algo que está fora do texto, ou endofórica quando 

fizer referência a outro termo do próprio texto. 

A coesão referencial exofórica é também chamada de referência e é controlada 

pragmaticamente, isto é, sua existência é determinada pelo espaço cognitivo 

entre locutor e alocutário e pela situação. Nesse caso, o locutor/produtor deve 

estar seguro de que o alocutário/leitor sabe a que ele está se referindo. Os 

elementos linguísticos mais utilizados nesse processo são os pronomes 

demonstrativos e possessivos. 

 (11) Aquele homem foi homenageado no show de ontem. 

Em (11) temos um exemplo de referência exofórica, pois o locutor deve estar 

seguro de que o alucutário sabe a que homem e a que show ele se refere em seu 

enunciado.  

Já a coesão referencial endofórica é também denominada co-referência. Ela pode 

ocorrer por meio de anáfora, catáfora e elipse. Quando um elemento linguístico se 

refere a outro termo disposto anteriormente no texto, tem-se uma anáfora. Se o 

elemento referente está disposto posteriormente, tem-se uma catáfora. Ocorre 

uma elipse quando o termo anafórico é considerado uma categoria vazia, ou seja, 

não está explícito na frase. 

 (12) O professor estava tenso, era sua primeira aula diante de alunos tão 
rebeldes. Ele não podia deixar transparecer isso a eles. 

 (13) Diante deles, os alunos rebeldes, o professor não podia deixar 
transparecer insegurança. 

 (14) O professor estava tenso e não deixou os alunos perceberem. 
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Em (12) há anáforas com o termo ele, que retoma o professor; com o termo isso, 

que retoma estava tenso e com o termo eles que aponta para o termo os alunos. 

Em (13) ocorre uma catáfora, pois o termo referente os alunos rebeldes está 

subsequente ao termo anafórico. No exemplo (14), o sujeito de e não deixou é 

considerado um termo anafórico de categoria vazia, portanto uma elipse. 

Além desses fatores de coesão gramatical, há ainda os fatores de coesão lexical, 

cujas características veremos a seguir. 

 

1.2.2 Coesão lexical 

 

A coesão lexical consiste no uso de expressões linguísticas que têm proximidade 

semântica, podendo os traços semânticos serem idênticos ou opostos. Esse tipo 

de coesão pode ocorrer por reiteração ou por substituição.  

A reiteração é a repetição de elementos linguísticos, havendo, portanto, uma 

identidade nos traços semânticos. 

 (15) Eles não sabiam o que queriam. Eles, na verdade, não conheciam 

nada da vida na cidade. Eles pensavam que seria mais fácil a vida. Eles, depois 

de um tempo, perceberam que o lugar em que se vive nem sempre determina a 

vida das pessoas. 

 

A substituição pode ocorrer de quatro formas: por sinonímia, antonímia, 

hiperonímia ou hiponímia.  

Quando a substituição é feita por sinonímia, os termos utilizados têm grande parte 

semântica de equivalência; se realizada por antonímia, os termos utilizados 

possuem traços semânticos opostos, inversos ou graduais. 
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 (16) Os meninos queriam ir ao cinema e exigiam um argumento dos pais 
para a negativa. Os pequenos nunca desistiam facilmente de seus intentos. 

 (17) Chama isso de vida? Mais parece o caminho da morte. 
 

Enquanto na substituição por hiperonímia o primeiro termo mantém uma relação 

de todo-parte ou de classe-elemento com o segundo, na hiponímia o primeiro 

termo mantém uma relação de parte-todo ou de elemento-classe com o segundo. 

 (18) Minha comida predileta são as massas. Amo uma boa lasanha. 

 (19) Gosto muito de camarão, ou melhor, gosto de todos crustáceos. 
 

Tendo em vista que o texto deve ser uma peça única e que a tessitura dele é 

responsável por essa unidade, ressalta-se também a importância de se lançar 

mão de recursos coesivos para fazer uma ligação, também, entre os parágrafos e, 

assim, realizar um movimento de retomada constante em todo o texto. É esse elo 

entre orações, períodos e parágrafos que dará unidade ao texto e nos permitirá 

vê-lo como um todo interdependente significativo.  

Todos os conceitos mencionados, sejam gramaticais ou lexicais, são essenciais 

para a construção da superfície linguística de um texto. Percebe-se, no entanto, 

que o aluno-autor tem dificuldades de manejar os recursos linguísticos na 

construção dessa superfície que seria o suporte da textualidade. Os exemplos 

abaixo, retirados do corpus, demonstram esse fato. 

 (20) No Brasil atualmente vem demonstrando grande 
preocupação em parte de cada pessoa, ter sua própria 
liberdade de informação, sem ocorrer em meios de 
comunicação.  

 (21) Com a comunicação a nossas vidas ficam mais 
moderna com sua tecnologia mais tem sempre os abusos 
mais nós precisamos garantir o nossa liberdade por isso 
precisamos conversa com as pessoas para elas se 
conentisa dos abusos [...] 
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Essa falta de habilidade em utilizar os recursos linguísticos indica certo 

desconhecimento da própria sintaxe da língua portuguesa, pois, além dos 

problemas gerais relacionados à concordância e regência, a própria disposição 

dos sintagmas na frase e das frases no texto, o uso (ou não) de conectores, o uso 

(ou não) de pontuação, a retomada devida de termos, entre outros, são 

mecanismos que vão construindo e tecendo o texto, dando-lhe coesão.  

 

1.3 Coerência e coesão 

 

Conforme vimos, a textualidade depende da condição de processabilidade 

cognitiva e discursiva e não apenas da correção sintático-ortográfica de um texto, 

ou seja, o texto tem de fazer sentido. Esse sentido nem sempre será dado pelos 

elementos linguísticos presentes no texto, pois, de acordo com Antunes (2005, p. 

176) 

A coerência não é, portanto, uma propriedade estritamente 
linguística nem se prende, apenas, às determinações meramente 
gramaticais da língua. Ela supõe tais determinações linguísticas, 
mas as ultrapassa. E, então, o limite é a funcionalidade do que é 
dito, os efeitos pretendidos, em função dos quais escolhemos 
esse ou aquele jeito de dizer as coisas. 

 

Não se pode, porém, avaliar um texto sem considerar a forma como os elementos 

linguísticos estão dispostos nele, pois a organização desses elementos também 

possibilita o efeito de sentido. Costa Val (2006) nos mostra que a coerência do 

texto é resultado da compatibilidade entre o mundo textual e o conhecimento de 

mundo de quem processa o discurso.  

A manifestação linguística da coerência se dá por meio da coesão, ou seja, a 

forma como os recursos linguísticos são utilizados na superfície textual, sendo 

construída por meio de mecanismos gramaticais e lexicais. Costa Val (2006), ao 
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abordar a utilidade dos mecanismos de coesão, afirma que uma superfície textual 

sem problemas promove a continuidade e a progressão do texto. Isso nos leva a 

concluir que a coerência do texto é contextual e pragmática, mas é também 

linguística. 

Antunes (2005) nos mostra que as relações entre a coerência e a coesão são 

extremamente interdependentes, pois a coesão atua em função da coerência, isto 

é, quando os elementos linguísticos estão interligados, torna o texto mais 

interpretável e não exige tanto esforço do leitor. 

Como se pode observar, essas duas propriedades, ainda que possuam suas 

definições e características específicas, estão imbricadas de tal forma que é difícil 

e pouco produtivo tentar delimitar onde termina uma e começa a outra. Charolles 

(2002), antes de iniciar sua exposição das metarregras da coerência, aponta para 

o fato de não haver utilidade em delimitar os territórios entre coesão e coerência. 

Vejamos a seguir as metarregras de coerência propostas por Charolles. 

 

1- Metarregra da repetição – Para que um texto seja (microestruturalmente ou 

macroestruturalmente) coerente, é preciso que contenha, em seu 

desenvolvimento linear, elementos de estrita recorrência.  

Percebe-se que essa metarregra refere-se às repetições e processos de 

retomada de que tanto se fala no estudo da coesão. Charolles (2002, p. 58) 

aponta alguns dos recursos utilizados para se efetuar essa recorrência: 

As pronominalizações, as definitivações, as referências dêiticas 
contextuais, as substituições lexicais, as recuperações 
pressuposicionais e as retomadas de inferência contribuem de 
maneira determinante para o estabelecimento de uma coerência 
tanto microestrutural quanto macroestrutural. Esses mecanismos 
de repetição favorecem o desenvolvimento contínuo do 
enunciado, permitem um jogo, submetido a regras, de retomadas 
a partir do qual se encontra etabelecido “um fio textual condutor”. 
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Esses recursos apontados pelo linguista comprovam, uma vez mais, a estreita 

relação entre coerência e coesão. 

 

2. Metarregra da progressão – Para que um texto seja microestruturalmente ou 

macroestruturalmente coerente, é preciso que haja no seu desenvolvimento uma 

contribuição semântica constantemente renovada. 

A exigência da progressão é básica na produção textual, pois demonstra que o 

produtor tem algo a dizer e não apenas produz um texto circular, que volta 

sempre ao mesmo ponto e não introduz nenhuma informação. 

Tendo em vista que uma nova informação não deve ser introduzida no texto de 

forma aleatória, essa segunda metarregra complementa a primeira, pois um texto 

coerente deve manter equilíbrio entre o tema e o rema, ou seja, entre o que já foi 

dito e o novo. A continuidade temática e a progressão semântica devem manter 

uma relação de proximidade na superfície textual.  

 

3. Metarregra da não-contradição – Para que um texto seja 

microestruturalmente ou macroestruturalmente coerente, é preciso que no seu 

desenvolvimento não se introduza nenhum elemento semântico que contradiga 

um conteúdo posto ou pressuposto por uma ocorrência anterior, ou deduzível 

desta por inferência. 

Essa metarregra aponta para dois tipos de coerências possíveis em um texto: a 

coerência interna, que mostra que não se podem fazer afirmações que 

contradigam outras pressuposições dentro do próprio texto; e a coerência externa, 

que mostra que um texto deve ser compatível com a normalidade do mundo a que 

se refere.   
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Costa Val (2006), ao comentar essa exigência da não-contradição, afirma que 

essa metarregra aplica-se tanto à coerência como à coesão, especialmente 

aquelas a que Charolles (2002) chama de contradições enunciativas, pois 

implicam no uso de tempos verbais e alguns advérbios.  

 

4. Metarregra da relação – Para que uma sequência ou um texto sejam 

coerentes, é preciso que os fatos que ele expõe estejam relacionados com o 

mundo representado. 

Essa metarregra de coerência aponta para o necessário encadeamento 

harmônico das ideias desenvolvidas no texto. Charolles (2002) nomeia esse 

encadeamento de congruência e o delimita às relações de causa, condição e 

consequência, mostrando que essas relações de relevância factual são 

geralmente interligadas por um conector, o que pode servir de um bom teste para 

testar a congruência ou incongruência entre duas frases. 

Antunes (2005, p.186), ao discutir essas metarregras, afirma: 

Em suma, como se pode ver, as metarregras da coerência textual 
mantêm visíveis ligações com as determinações da coesão. Isto é, 
elas corroboram o princípio fundamental de que coesão e 
coerência são propriedades que conjugam elementos linguísticos 
e pragmáticos. 

 

Essa interdependência entre coerência e coesão também é abordada por Koch 

(2008) ao dizer que a coerência não está no texto, mas é construída a partir dele 

por meio dos recursos coesivos presentes na superfície textual. Ela afirma ainda 

que a coerência pode ocorrer em diversos níveis, semântico, temático, ilocucional 

e, também, sintático.  

Como se pôde observar, o essencial para a textualidade é a relação coerente que 

se faz entre as ideias expressas no texto e, conforme foi mencionado, a superfície 



33 
 

textual colabora para essa construção de sentido. Essa interdependência entre 

esses dois fatores de textualidade nos remete uma vez mais para o tema sintaxe, 

pois os recursos linguísticos só colaboram para a construção de sentido quando 

não usurpam as regras básicas da sintaxe da língua.  
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CAPÍTULO 2 – Coesão, coerência e sintaxe 

 

Conforme foi abordado anteriormente, para que um enunciado seja considerado 

um texto, deve ter textualidade, e para que haja a textualidade são necessários 

alguns critérios que possibilitam a construção de sentido. Dentre esses critérios, 

destaca-se a conectividade, ou seja, coesão e coerência. A teoria sobre como se 

processa a coesão e a coerência – abordagem desta pesquisa – levou-nos a 

reconhecer a relação direta entre esses fatores de textualidade e a sintaxe. 

 

2.1 A importância da sintaxe para a textualidade 

 

A palavra sintaxe vem, etimologicamente, do grego sintaxis e significa “ordem, 

relação”. A gramática, de um modo geral, define a sintaxe como aquela que se 

ocupa das relações entre as palavras na oração e entre as orações no período, no 

entanto essa definição desconsidera o relacionamento entre sintagmas para 

formar orações e não aborda um aspecto muito importante: o da criatividade 

linguística na produção e interpretação das sentenças da língua. São as regras da 

sintaxe que, naturalmente, permitem ao usuário de uma língua produzir uma 

infinidade de sentenças, sejam elas faladas ou escritas, e, ao interlocutor, 

compreendê-las. Atento a esse aspecto, Azeredo (2007) define que a sintaxe é a 

parte do sistema linguístico  que permite criar e interpretar frases, fornecendo ao 

usuário da língua a capacidade de reconhecer as construções possíveis de um 

enunciado em sua língua. O autor considera essa definição como provisória, pois 

apresenta, posteriormente, o conceito de pragmática para demonstrar que a 

criação e decodificação de sentenças podem exigir mais do que o simples 

conhecimento das regras de combinação do sistema linguístico. Em Azeredo 
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(2010, p. 153), o autor mostra que “a sintaxe é responsável, ao lado da morfologia 

e do léxico, por parte fundamental da organização do significado das frases, mas 

alguns aspectos desse significado estão fora de seus limites”. 

O texto organiza-se por meio de frases e é na organização dessas 

microestruturas que a macroestrutura se sustenta. Benveniste (1966) afirma que 

uma ideia só toma forma em um arranjo sintagmático, portanto, para que uma 

mensagem tenha um sentido completo e compreensível, é necessário que as 

palavras estejam relacionadas e combinadas entre si.  

Conforme afirma Sautchuk (2004, p. 35), “são as leis sintáticas que irão promover, 

autorizar ou recusar determinadas construções, elegendo-as como „pertencentes 

à língua portuguesa‟ ou „não pertencentes‟”.  

Ao tratar desse tema, Dubois (1970, p. 12) afirma ser necessário: 

 

[...] que o usuário da língua tenha sobre os enunciados produzidos 
em forma de frases um julgamento de gramaticalidade, isto é, que 
possa considerar quando um enunciado é gramaticalmente 
admissível ou até que ponto desvios desse tipo não comprometem 
a sua inteligibilidade.  

 

O conhecimento da sintaxe é, portanto, o que munirá o usuário da língua para 

detectar essa gramaticalidade dos enunciados, pois são as regras sintáticas que 

mantêm a identidade da língua e lhe dão a capacidade de distinguir se 

determinado enunciado é ou não inteligível. A estrutura sintática de uma língua 

fica tão internalizada em seu falante que é possível reconhecê-la até mesmo em 

frases formadas com vocábulos de outra língua ou fictícios. Sautchuk (2004), ao 

abordar esse tema, apresenta um exemplo de frase em que é possível confirmar 

esse reconhecimento. 

(22) As falemas do fanto mevem em fiscos. 
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Percebe-se claramente nesse exemplo a estrutura sintática da língua portuguesa, 

é possível reconhecer um sujeito (as falemas do fanto), a conjugação e 

classificação do verbo (mevem) e o adjunto adverbial (em fiscos). Por outro lado, 

se um enunciado é formado com palavras da língua portuguesa, mas não 

obedece às leis sintáticas da língua, a inteligibilidade completa do texto fica 

prejudicada. É o caso do exemplo abaixo, retirado de uma redação escolar de um 

aluno do oitavo ano.  

(23) É uma grande fonte social que mostram coisas que dia a dia, não 

só em sua cidade, faz da televisão muito importante. 

Esse fragmento é o início do segundo parágrafo de um texto que fala sobre a 

televisão brasileira. Observa-se que o autor do texto não reconhece a 

necessidade de fazer qualquer referenciação, pois o leitor precisa retornar ao 

texto e buscar o que é essa fonte social, já que a frase sequer apresenta um 

sujeito para o verbo ser. Essa busca torna-se ainda mais necessária devido à 

conjugação do verbo mostrar no plural, pois o único referente possível para 

assumir a função de sujeito do verbo “ser” e, consequentemente, do verbo 

“mostrar” seria a TV. Isso indica que o aluno também não domina a necessária 

relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Ressalta-se também o fato de 

o aluno, aparentemente, não ter a consciência da necessidade do verbo para 

expressar um sentido completo, como é o caso de coisas que “acontecem, 

ocorrem” no dia a dia. Os problemas apontados nesse fragmento mostram a 

dificuldade que o estudante tem de fazer a diferenciação entre a modalidade 

falada e a modalidade escrita da língua. Além disso, eles comprovam a 

necessidade do conhecimento sintático na produção do texto escrito para que os 

enunciados transmitam um efeito de sentido satisfatório. Sobre essa importância, 

Sautchuk (2004, p. 36) afirma 

As leis sintáticas de uma língua funcionam como uma espécie de 
guardião da inteligibilidade da superfície linguística de um texto, 
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pois são o elemento gerador e disciplinador das unidades 
linguísticas que compõem as frases desse texto. É a sintaxe, sem 
dúvida, o princípio construtivo e mantenedor da identidade da 
língua e, como tal, tem sua importância alçada a de assegurar a 
própria capacidade comunicativa dos textos. 

 

Segundo Guimarães (2009), as relações sintáticas mostram as possibilidades 

expressivas da frase no texto. A autora afirma ainda que a obediência a algumas 

normas gramaticais é decisiva para a comunicabilidade do texto e nos mostra que 

“a função da sintaxe no processo da textualização é facilmente destacada quando 

tratamos da noção de coesão, uma vez que da estruturação adequada do texto 

decorrem os sentidos nele materializados” (2009, p. 13). 

Ao tratar dos níveis de construção do texto, Guimarães (2009) aponta três 

dimensões em três níveis diferenciados: nível sintático, nível semântico e nível 

pragmático. Segundo a autora, o eixo da textualidade está fixado na ordenação 

sintática do texto, pois é ela que configura a linha coesiva textual.  

Percebe-se, portanto, que a sintaxe está diretamente ligada ao processo de 

textualização, pois o processo coesivo se sustenta nos componentes da 

superfície textual, que são regidos pelas regras sintáticas da língua, ou seja, “a 

coesão descansa sobre dependências gramaticais” (GUIMARÃES, 2009, p.15). 

Guimarães (2009, p. 72) aborda, ainda, a aproximação existente entre sintaxe e 

semântica por meio da relação tema/rema ou tópico/comentário, pois 

A variedade de relações conceptuais que vinculam os tópicos aos 
comentários sustenta-se numa estrutura sintática bastante clara, 
o que facilita enormemente a distinção tema/rema. 

Essa aproximação nos leva à consciência de que a própria progressão textual 

será fortemente prejudicada se o autor não tiver domínio das estruturas sintáticas 

da língua. 
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Tendo em vista essa grande importância da sintaxe para a coesão, faz-se 

necessário abordar alguns pontos essenciais da estrutura sintática da língua 

portuguesa. Diante da amplitude do tema, é importante ressaltar que não nos 

deteremos na apresentação de classificações dos termos constituintes da oração 

e tampouco na classificação de orações coordenadas e subordinadas, mas 

discutiremos apenas alguns conteúdos relevantes da sintaxe para a produção de 

texto e as dificuldades que eles apresentam para usuários da língua. A escolha 

desses conteúdos baseia-se não apenas na teoria apresentada por Mateus 

(1983), mas especialmente em minha experiência profissional, em que observo as 

principais dificuldades dos estudantes em suas produções de texto. 

 

2.2 Pontos essenciais da estrutura sintática do Português para a produção 

de textos. 

 

A sintaxe estuda todas as relações que ocorrem em um texto, tanto aquelas que 

ocorrem entre as palavras e formam os sintagmas quanto aquelas que ocorrem 

entre os sintagmas e formam orações e, ainda, a relação entre as orações, que 

formam o texto.  

Ressalta-se aqui a distinção existente entre frase e oração, pois apenas a oração, 

enunciado que se constitui em torno de um verbo e cujas unidades significativas 

mantêm uma relação entre elas, pode ser analisada sintaticamente. Isso não 

ocorre com a frase, pois nem sempre ela possui essa estrutura que gira em torno 

de um verbo, ou seja, uma oração pode ser considerada uma frase, mas uma 

frase nem sempre pode ser considerada uma oração. 

Analisando esquematicamente a estrutura hierárquica da gramática, temos: 

PERÍODO, ORAÇÃO, SINTAGMA, VOCÁBULO, MORFEMA. Ao tratar da 

hierarquia gramatical, Azeredo (2007:31) afirma que 
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[...] os vocábulos não se unem para formar a oração do mesmo 
modo que os gomos se unem para formar uma laranja. Os 
vocábulos não formam a oração senão indiretamente. Eles se 
associam em grupos, os sintagmas, que são os verdadeiros 
constituintes da oração. 

 

O sintagma é uma unidade formada por uma ou várias palavras que, juntas, 

desempenham uma função na frase e se organizam em torno de um núcleo. É 

importante lembrar que o núcleo determina a natureza do sintagma. Há, pois, na 

sintaxe do português, dois tipos de sintagmas: o nominal (SN), cujo núcleo é um 

nome, e o verbal (SV), cujo núcleo é um verbo. Há, ainda, o sintagma 

preposicionado (SPrep), o sintagma adjetivo (SAdj) e o sintagma adverbial 

(SAdv), que funcionam como modificadores de outros sintagmas (AZEREDO  

2000, p. 57 e 58). Observe o exemplo abaixo. 

(24) Aqueles meninos colheram os frutos em uma fazenda. 

É facilmente perceptível que pronunciamos um enunciado por blocos e não por 

sílabas ou palavras. Vejamos a divisão dessa oração em sintagmas. 

Aqueles meninos        colheram os frutos em uma fazenda. 

                             SN                                             SV 

Observe que dentro do sintagma verbal é possível fazer ainda outras divisões, 

pois há sintagmas que são internos, ou seja, estão dentro de outros sintagmas.  

Aqueles meninos    colheram / os frutos / em uma fazenda.                                          

SN                        V              SN                 SP 

  1                         V               2                   3 

A língua portuguesa permite diversas possibilidades de organização dos 

sintagmas em uma oração, porém não se pode negar que algumas construções 

prejudicam o entendimento do enunciado e o leitor precisa fazer certo esforço 

para reestruturar os blocos sintagmáticos e, assim, compreender a mensagem.  
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(25) Os frutos colheram os meninos em uma fazenda. 

(26) Os frutos colheram em uma fazenda os meninos. 
 

As construções de (25) e (26) soam extremamente estranhas e exemplificam que 

a ordem dos sintagmas pode influenciar na coesão textual. Vale ressaltar que a 

ordem dos sintagmas na construção de frase do português fica extremamente 

mais clara quando se usa a ordem direta, isto é, SUJEITO + VERBO + 

COMPLEMENTOS + ADJUNTOS.  

(27) Meu pai comprou um carro naquela grande concessionária. 

Sujeito / SN Verbo Complemento / SN Adjunto adverbial / SP 

Meu pai comprou um carro naquela grande concessionária 

 

Quando essa ordem é alterada, faz-se necessário estar atento à pontuação do 

texto e às construções que sejam possíveis sem mudar o sentido da mensagem 

ou causar certa ambiguidade indesejada. 

(28) Naquela grande concessionária, meu pai comprou um carro. 

(29) Meu pai comprou, naquela grande concessionária, um carro. 

(30) Um carro comprou meu pai naquela grande concessionária. 

 

Em (28) e (29), a alteração da ordem dos sintagmas não afeta a compreensão ou 

causa qualquer estranheza ao ouvido de um falante, sendo necessária apenas a 

pontuação que separa o adjunto adverbial deslocado. Já em (30), é necessário 

pensar que um carro jamais compraria um pai e, assim, reestruturar a mensagem. 

Nossa mente está acostumada a essa estrutura padrão de construção frasal da 

sintaxe da língua portuguesa e a inversão pode, sim, prejudicar a 

comunicabilidade. Um exemplo clássico desse fato, já explorado em muitos 

concursos vestibulares, é o entendimento dos primeiros versos do Hino Nacional 
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Brasileiro, em que a maioria dos brasileiros canta sem saber o real sentido das 

palavras. 

(31) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

       De um povo heróico o brado retumbante 
 

(32) As margens plácidas do Ipiranga ouviram 

       O brado retumbante de um povo heróico 
  

É fácil observar quão mais clara fica a comunicabilidade em (32) e quão obscura 

é a ordem inversa dos sintagmas em (31). 

Faz-se necessário, também, discutir a importância da concordância de gênero e 

número na relação sintagmática. Dentro de cada sintagma, teremos sempre um 

núcleo e os modificadores ou determinantes desse núcleo, por exemplo, em (24), 

no sintagma aqueles meninos, há o núcleo meninos e o determinante aqueles; 

isso pode ocorrer em qualquer tipo de sintagma. A relação de concordância de 

número e gênero entre os componentes do sintagma é essencial dentro da norma 

padrão culta. Ainda que seja um uso comum na linguagem coloquial, não seria 

adequada, por exemplo, a construção aqueles menino ou os fruto. 

Além da concordância dentro dos sintagmas internos, há também a necessária 

concordância entre os sintagmas de uma oração. Vejamos alguns exemplos. 

(33) A menina comprou um belo presente para o pai. 

(34) A menina comprou um belo presente para os pais. 

(35) A menina comprou belos presentes para os pais. 

(36) As meninas compraram belos presentes para os pais.  
 

Percebe-se que em (34) a flexão do sintagma preposicionado para os pais, não 

causa mudanças necessárias em outros sintagmas da oração; em (35), observa-

se que a flexão do sintagma nominal e proposicional também não afetaram a 

flexão do núcleo do sintagma verbal, porém foi necessária a concordância interna 
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do sintagma nominal belos presentes; no entanto, no exemplo (36), a flexão do 

sintagma nominal As meninas flexionou também o núcleo do sintagma verbal 

compraram.  

É possível afirmar, então, que dentro do sintagma nominal é necessária a 

concordância de gênero e número entre o núcleo e seus determinantes ou 

modificadores; pode-se afirmar, também, que o sintagma nominal, quando é 

autônomo e assume a função de sujeito da oração, deve manter relação de 

concordância de número e de pessoa com o núcleo do sintagma verbal. Ressalta-

se aqui a exceção do verbo ser, que mantém uma concordância diferenciada em 

alguns casos. 

Tratando ainda da necessidade de concordância entre os sintagmas, pensemos 

um pouco em orações cujos verbos não carregam carga semântica e apenas 

ligam um sintagma a outro. 

(37) Seus cabelos estão  ressecados. 

O verbo que compõe o exemplo (37) apenas liga os dois sintagmas nominais e 

não indica uma ação, mas um estado. Tais verbos são chamados de verbos de 

ligação e formam predicados que têm um nome como núcleo e não um verbo. 

 (38) Ela ficou brava com ele. 

(39) Ele ficou bravo com ela. 

(40) Elas ficaram bravas com ele. 

(41) Eles ficaram bravos com ela. 
 

Enquanto os exemplos (38) e (39) mostram a necessidade de concordância de 

gênero entre os sintagmas nominais das orações, os exemplos (40) e (41) 

confirmam que também há a necessidade da concordância de número entre 

esses sintagmas. 
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Ainda no âmbito da frase, temos a sintaxe de regência que pode causar 

dificuldades para o aluno. Embora a regência nominal traga, vez ou outra, alguma 

dúvida aos usuários da língua, o fato de alguns verbos serem utilizados com 

diversos sentidos e regências faz com que a regência verbal traga mais 

problemas em uma produção textual. Faremos, portanto, uma breve retomada da 

predicação dos verbos da língua portuguesa. 

Além dos verbos vazios de sentido semântico como vimos em (37), a língua 

portuguesa é composta por alguns verbos que possuem sentido completo e por 

outros que necessitam de complementos por não serem plenos de sentido. 

Quando o verbo possui carga semântica, ou seja, for significativo, faz-se 

necessário observar a necessidade ou não de complementos e, também, de que 

tipo de complemento o verbo necessita. 

Quando o sujeito mais o verbo formam um enunciado de sentido completo (42), 

temos um verbo INTRANSITIVO, que pode, ocasionalmente, vir acompanhado de 

um adjunto adverbial (43).  

(42) Pedro chegou. 

(43) Pedro chegou cedo. 
 

Quando o enunciado formado pelo sujeito e pelo verbo não possui sentido 

completo temos um verbo TRANSITIVO. Vejamos alguns exemplos que 

exemplificam os tipos de verbos transitivos. 

(44) As crianças viram o musical. 

(45) O chefe precisa de uma secretária. 

(46) O professor informou a data da prova aos alunos. 
 

O verbo transitivo presente em (44) pede um complemento não precedido de 

preposição, o complemento liga-se diretamente ao verbo e, por isso, é chamado 

de TRANSITIVO DIRETO. Já no exemplo (45), o verbo necessita de um 
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complemento regido por uma preposição e o complemento liga-se indiretamente 

ao verbo; a esse verbo chamamos de TRANSITVO INDIRETO. Há, também, os 

verbos que abrem dois espaços para complementos e são chamados de 

TRANSITIVOS DIRETOS E INDIRETOS (46). No nível pragmático ressalta-se o 

fato de o verbo apresentar ou não sentido completo – do que vai depender a 

necessidade ou não de uma complementação por meio de um objeto. Se o 

espaço aberto pela predicação verbal não for preenchido e não pudermos 

recuperar essa lacuna pelo contexto, provavelmente, teremos um enunciado sem 

efeito de sentido ou com um efeito de sentido insatisfatório. 

Outro problema de comunicabilidade do texto que pode ser causada pela sintaxe 

de regência está relacionado aos verbos que assumem regências e sentidos 

diferenciados. É o caso, por exemplo, do verbo assistir e do verbo aspirar, que 

dependendo da regência utilizada têm sentidos completamente diferentes. 

(47) Ele assistiu ao espetáculo. (assistir = ver) 

(48) Ele assistiu o paciente. (assistir = prestar assistência) 

(49) Ele assiste em Pernambuco. (assistir = morar) 

(50) Aspirar o pó da estrada lhe causou problemas de alergia. (aspirar    
= inspirar) 

(51) Ele aspira a um cargo de gerência. (aspirar = desejar) 
 

Discutiram-se até aqui as relações entre os sintagmas de uma oração, mas não 

se pode esquecer que, na estrutura da língua, as orações formam os períodos. 

Além das relações entre os sintagmas da oração, faz-se necessário refletir um 

pouco sobre a relação existente entre as orações do período composto. Como já 

dito anteriormente, essa pesquisa não se deterá em expor as classificações 

dessas orações, mas volta o seu foco para relações existentes entre as orações 

de um período, pois, conforme afirma Guimarães (1999, p. 48), 

Mais importante do que dividir e classificar orações é captar os 
nexos que as integram umas nas outras, por procedimentos 
diversificados: relações de causa e efeito, por exemplo, traços de 
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caracterização apontados pela oração adjetiva, processos 
circunstanciais expressos na oração adverbial, etc. 

 

Em um período composto, há orações que não mantêm relação de dependência 

sintática entre si e formam o que chamamos de Período Composto por 

Coordenação. As orações desse período podem estar em simples justaposição, 

não serem introduzidas por uma conjunção e, por isso, são chamadas de Orações 

Coordenadas Assindéticas; há, também, aquelas que são introduzidas por 

conjunção e são denominadas Orações Coordenadas Sindéticas.  

Os períodos compostos apresentam também orações que são dependentes 

sintaticamente, isto é, uma oração desempenha uma função sintática de outra. 

Quando há essa dependência sintática, chamamos de Período Composto por 

Subordinação. 

 Tanto as orações coordenadas quanto as subordinadas mantêm relações entre si 

e a clareza do texto dependerá da forma como essas relações forem elaboradas e 

dos conectores escolhidos para fazerem essas relações. O usuário da língua 

deve conhecer e saber identificar como se processam as relações de causa, de 

consequência, de oposição,  de adição, de explicação, de conclusão, de tempo 

etc. Vejamos dois exemplos, retirados de redações de alunos em situação 

escolar, apresentados por Sautchuk (2004, p.127). 

(52) A relação que fazemos com o cheiro gostoso da comida foi 

colocada em questão por um estudo por sua pequena influência no ato 

da gula. Segundo os resultados a ação de comer mais é desencadeada 

pelo paladar e não pelo olfato, por isso os gulosos não poderão mais 

culpar os estimulantes cheiros. 

(53) Muitos atribuem a responsabilidade pela gula ao olfato. Ou seja, 

uma comida cheirosa se torna mais apetitosa e estimula o desejo de 

comer mais. Porém, uma universidade americana realizou um estudo 

sobre a gula e constatou que, na realidade, esse estímulo provém do 

paladar. Então, o que nos faz repetir a dose não é o cheirinho dos 

quitutes da mamãe, mas o sabor daquele tempero primoroso. 
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Além de outros problemas encontrados nos textos, em (52) ressalta-se o 

desenvolvimento das ideias que não foi feito de forma lógica, as relações entre as 

orações não foram beneficiadas pelos conectores escolhidos e o leitor gasta certo 

tempo para processar as informações e chegar ao entendimento. Isso já não 

ocorre em (53), pois apresenta conectivos mais apropriados, que conduzem o 

leitor ao entendimento da informação sem grande esforço mental e linguístico.  

As relações inapropriadas entre as orações podem gerar ambiguidades e até 

mesmo transmitir uma informação incorreta. Em alguns casos, apenas a 

pontuação do texto já causa problemas de interpretação. Esse é o caso das 

orações subordinadas adjetivas, pois a ausência de uma vírgula muda a 

interpretação do enunciado. 

(54) O homem, que dirigia o carro, estava muito nervoso. 

(55) O homem que dirigia o carro estava muito nervoso. 
 

Em (54) o sentido expresso pela oração que dirigia o carro é meramente 

explicativo, ou seja, na narrativa existia um homem que estava dirigindo um carro. 

Já em (55), a ausência da vírgula dá um sentido restritivo à oração, isto é, na 

narrativa existiam outros homens e aquele que estava dirigindo o carro estava 

nervoso. 

Ainda dentro do tema período composto, vale ressaltar a importância de se utilizar 

orações reduzidas para evitar a repetição excessiva de conectivos.  

(56) É permitido que se façam perguntas ao palestrante a fim de que 
não haja dúvidas entre os participantes, antes que ocorram grandes 
problemas no projeto. 

(57) É permitido fazer perguntas ao palestrante a fim de que não haja 
dúvidas entre os participantes, antes de ocorrer grandes problemas 
no projeto. 

 



47 
 

Observa-se em (56) a repetição do conectivo que, recurso muito presente nas 

redações escolares e que pode ser corrigido com a transposição da informação 

para uma oração reduzida, conforme se aponta em (57). Vale ressaltar que o uso 

da repetição nem sempre pode ser considerado um defeito estilístico, pois, em 

algumas situações, colabora para a ênfase que o autor deseja imprimir ao seu 

texto. O gênero textual do corpus analisado nesta pesquisa, no entanto, tende a 

não privilegiar esse recurso. 

Apresentamos aqui alguns dos temas essenciais da estrutura sintática da língua 

portuguesa. A observância desses processos sintáticos pode colaborar 

consideravelmente para elaboração de textos com coesão e coerência, pois, em 

alguns casos, a textualidade dependerá também da aplicação desses 

conhecimentos sintáticos. A análise do corpus que será feita no capítulo seguinte 

demonstra como os alunos concluintes da educação básica estão aplicando 

esses conceitos em suas produções de textos. 
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CAPÍTULO 3 – Análise do corpus 

 

Conforme dito anteriormente, o corpus de análise desta pesquisa foi composto 

por 20 redações do ENEM, exame que julga as habilidades e competências dos 

alunos concluintes da educação básica em nosso país. Nesse corpus serão 

avaliados os aspectos linguísticos presentes no texto e os problemas decorrentes 

do plano sintático que afetam a textualidade das redações. A proposta de redação 

a ser avaliada foi aplicada no exame de 2004 e tem como tema: “Como garantir a 

liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação?”. As 

redações estão numeradas de 1 (um) a 20 (vinte) e a outra numeração presente 

no corpus refere-se ao número de inscrição dos alunos no exame. 

Antes de passarmos à análise do corpus, faz-se necessário refletirmos um pouco 

sobre as condições de produção do texto escrito e, em especial, as condições de 

produção das redações que avaliadas. 

 

3.1 As condições de produção 

 

Conforme já foi mencionado, a situacionalidade e a intencionalidade são fatores 

que influenciam, também, na produção textual, portanto há de se observar que os 

textos, devido ao fato de terem sido compostos em um exame avaliativo, foram 

produzidos em um momento de relativa pressão emocional. 

Não se pode negar a pressão vivenciada em um momento de prova e 

reconhecemos que isso pode levar o produtor a não se expressar 

adequadamente, no entanto, tratamos essa pressão como relativa porque, no 

período em que esse exame do ENEM foi aplicado, a nota de redação não era 
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considerada para a composição da nota final do aluno. Esse fato pode, pois, ter 

levado alguns participantes do exame a não se dedicarem no desenvolvimento da 

proposta de redação.  

De acordo com Costa Val (2006), é necessário reconhecer também que a 

situação comunicativa em um exame dessa natureza é extremamente artificial, 

pois um tema é imposto ao produtor, que precisa discorrer, muitas vezes, sobre 

um assunto sobre o qual não tem conhecimento ou pelo qual não se interessa. 

Reitera-se aqui o fato de que não há uma intenção comunicativa por parte do 

produtor, mas a necessidade de provar o domínio da modalidade culta da língua 

escrita e a capacidade de argumentação sobre o tema proposto. 

Além da imposição de um tema, há o fato de o produtor não conhecer o seu leitor, 

conforme mostra Costa Val (2006, p. 50) “não se trata de uma pessoa a quem o 

produtor queira dizer alguma coisa, mas, pelo contrário, trata-se de um 

desconhecido” que o avaliará.  

 

3.2 Critérios para análise do corpus 

 

No capítulo 1, vimos que há diversos fatores que contribuem para a textualidade e 

que estão relacionados aos fatores pragmáticos do processo comunicativo. É 

necessário, porém, reconhecer a importância dos aspectos linguísticos que, 

conforme forem organizados no texto, podem colaborar ou não para sua coesão e 

coerência.   

Os textos analisados nesta pesquisa possuem características bem específicas, 

são textos escritos, dissertativos, em que a função referencial deve ser 

predominante e a linguagem utilizada deve ser formal. Ressalta-se aqui o gênero 

textual analisado porque as expectativas em relação ao texto estão sempre 
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ligadas ao gênero, o que é possível em um gênero textual nem sempre será em 

outro.  

Vale ressaltar que o foco desta análise é a relação entre a sintaxe e a coesão 

textual, pois, conforme vimos, a macroestrutura apóia-se na microestrutura do 

texto e a ausência de organização nessa microestrutura pode gerar um texto 

incoerente e completamente sem sentido. Faz-se necessário lembrar que, ainda 

que o foco da pesquisa seja a relação entre a coesão textual e o conhecimento da 

sintaxe da língua, a análise abordará, em alguns momentos, a questão da 

coerência. Buscou-se nesta análise, portanto, avaliar a coesão em textos 

dissertativos e a relação dos problemas textuais com a ausência do conhecimento 

da sintaxe da língua portuguesa.   

Ao avaliar essa relação coesão e sintaxe, verificou-se como os recursos 

linguísticos foram utilizados no texto de forma a proporcionar e possibilitar maior 

clareza e coerência. Reitera-se aqui que a análise considerará como problema 

textual os casos que trouxerem dificuldade para a leitura e seu entendimento, isto 

é, o que trouxer algum embaraço para o efeito de sentido do texto, que prejudique 

a inteligibilidade da mensagem transmitida. 

 Tendo como norte os pressupostos teóricos apresentados, a análise do corpus 

se deterá em algumas categorias específicas. Embora diversas anomalias 

estejam presentes nos textos, nos deteremos nas seguintes categorias de 

análise: 

 A necessária relação de concordância entre o sintagma nominal que 

assume a função de sujeito da oração e o sintagma verbal; 

 A pontuação do texto como elemento coesivo; 

 O uso de conectores interfrásicos – buscou-se observar a relação entre as 

frases do texto, ou seja, a forma como elas foram encadeadas e 
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organizadas. Vale ressaltar aqui que essas relações não precisam 

necessariamente ser feitas por meio de mecanismos linguíscos, no entanto 

a presença deles privilegia a coesão do texto. Dentre esses recursos, 

observou-se a presença e a pertinência do uso dos mecanismos de junção 

na composição de períodos compostos, o uso dos articuladores lógicos e 

dos recursos temporais que conduzem a linearidade do texto. 

 Reiteração e Substituição lexical – nesse critério, observou-se a repetição 

de palavras, a definitização, o uso de pronomes demonstrativos que 

determinam seres já mencionados, o emprego de pronomes anafóricos, e a 

elipse de termos possivelmente interpretados. 

 Coesão entre os parágrafos do texto. 

Conforme vimos na teoria apresentada por Mateus (1983), a coesão gramatical 

pode ser frásica, entre os termos da oração, e interfrásica, entre as orações. 

Tanto a análise da coesão frásica quanto da interfrásica será feita por meio de 

excertos dos textos. Como a análise foi dividida em cinco categorias, haverá 

momentos em que os exemplos apresentarão diversos problemas, mas serão 

comentados apenas aqueles que dizem respeito à categoria analisada no 

momento. Isso levará, em alguns momentos, à repetição de exemplos que serão 

analisados em mais de uma categoria. 

Com o objetivo de analisar a importância da coesão entre todas as partes do 

texto, será feita também a análise integral de duas redações para avaliarmos a 

coesão entre os parágrafos do texto. Passemos, então, à análise. 

 

1- A necessária relação de concordância entre o sintagma nominal que 

assume a função de sujeito da oração e o sintagma verbal. 

(1) E com o conhecimento das pessoas as empresa de 
comunicação ficariam menos poderosa quando qualquer 
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pessoa fosse reclama que o meio de comunicação tinham 
colocado informação a mais. (extraído da redação 1) 

 

Além de outros problemas apresentados nesse excerto, em (1) temos um 

exemplo que mostra a dificuldade que o autor tem em realizar as devidas 

concordâncias entre os sintagmas da frase. É interessante que, em todas as 

passagens em que deveria haver alguma concordância, ela não se concretiza. 

Dentro do sintagma nominal “as empresa”, o determinante não concorda com o 

núcleo; a conjugação do verbo “ficar” na terceira pessoal do plural leva o leitor a 

retomar o texto e buscar o sujeito da oração. Essa deficiência em relação à 

concordância também se expressa na última oração do período, pois o sintagma 

“o meio de comunicação” não está em concordância com o núcleo do sintagma 

verbal “tinham colocado informação a mais”. Percebe-se que o autor não tem 

consciência também de que a forma verbal utilizada na primeira oração do 

período exige um sintagma nominal que concorde com o verbo, pois o vocábulo 

“poderosa” deveria estar no plural. A falta de concordância entre os sintagmas 

dificulta o entendimento imediato do texto, pois o leitor, acostumado que está à 

estrutura sintática da língua, tem a tendência de refazer a leitura e buscar essa 

relação entre o sujeito e o verbo da oração. Em alguns casos, esse problema 

pode gerar ambiguidades e impossibilitar a total compreensão do enunciado. 

Vejamos mais um exemplo dessa ocorrência. 

(2) [...] Os governos deveriam adotar propostas que se 
encaixassem às propostas lançadas pela mídia, para que 
não haja mais esses “abusos” que vemos todo santo dia em 
nossos lares. É que a mídia de forma geral, não pense 
somente no lucro que vão receber com programas de rádio 
e televisão “baratos”, mas que pensem em repassar ao 
público notícias de grande importância para a formação e o 
caráter de cada ouvinte e telespectador. (extraído da 
redação 2) 
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A estranheza que temos na leitura desse excerto se dá pelo fato de que o leitor 

busca, imediatamente, um sujeito para a locução verbal “vão receber” e “pensem”. 

Por não encontrar na oração essa relação de concordância, o leitor pode até 

concluir que se referem aos governos mencionados no período anterior ou a 

ambos, governos e mídia. Vale acrescentar que a não concordância entre os 

sintagmas da oração pode levar o leitor a ter de fazer uma releitura para 

compreender o real sentido do texto.  

(3) Contanto que, as empresas de comunicação se 
responsabilizem pelos problemas que tem proporcionado a 
sociedade de baixa renda é possível que haja um 
conciliamento, a fim de que suas informações sejam 
transmitidas ocasionando dignidade consideravelmente aos 
afetados. (extraído da redação 9) 

 

Em (3), temos mais um caso em que a ausência de concordância entre os 

sintagmas pode causar uma interpretação errada do texto, especialmente quando 

está acompanhada de um problema de regência. Com a construção sintática 

empregada nesse excerto, o leitor fica na dúvida se os problemas são 

proporcionados “à sociedade” ou se alguém precisa se responsabilizar pelos 

problemas que a sociedade de baixa renda está proporcionando. Nesse caso, faz-

se necessário retomar a leitura para concluir que as empresas de comunicação 

têm prejudicado a sociedade. Ressalta-se que nesse excerto há também um 

problema de regência em “proporcionado a sociedade”, o que impede ainda mais 

a rápida compreensão do enunciado. Esse problema no efeito de sentido poderia 

ser facilmente eliminado se houvesse a concordância do sujeito com o verbo e a 

regência da preposição “a” – “Contanto que as empresas de comunicação se 

responsabilizem pelos problemas que têm proporcionado à sociedade de baixa 

renda, é possível [...]”. 

Não podemos esquecer que a concordância sintagmática é um dos sustentáculos 

da sintaxe da Língua Portuguesa e que, por meio dela, reconhecemos as funções 
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da maioria dos sintagmas em uma oração e, consequentemente, a relação 

existente entre eles. O não reconhecimento dessas relações pode afetar a coesão 

textual e a compreensão do real sentido do texto.   

Apesar da importância dessa relação de concordância, percebe-se que há alunos 

concluintes da educação básica que saem desse ciclo escolar sem ter em mente 

a necessidade dessa relação ou sem saber realizá-la, o que colabora 

substancialmente para a composição de redações que não podem ser 

consideradas coesas e coerentes, pois, em alguns momentos, as relações 

sintagmáticas não estão claras e o leitor precisa fazer certo esforço para compor 

a mensagem do texto. 

 

 

2- A pontuação do texto como elemento coesivo 

 

É indiscutível o fato de que a pontuação de um texto tem base sintática. Se 

buscarmos as regras básicas de pontuação em uma gramática, lá veremos sua 

importância para a articulação adequada dos termos de uma oração e a 

necessidade dela para a coesão textual. O conhecimento da estrutura sintática da 

língua é essencial para o uso desse recurso coesivo, pois há funções sintáticas 

que não podem ser separadas por meio de pontuação e outras que, 

necessariamente, devem ser isoladas. Quando nos deparamos com um texto sem 

pontuação ou com o uso impróprio dela, nos damos conta de que, de fato, ela é 

um valoroso elemento coesivo, que proporciona maior clareza à superfície textual, 

possibilita a progressão do texto e evita ambiguidades indesejadas. Observem o 

excerto a seguir. 

(4) Procurar ler mais nos informar, buscar melhorar mais 
nossa cultura e conhecimentos. Dando o primeiro passo 
para mudança adquirindo conhecimentos medindo no que 
poderíamos tirar de bom para melhorar nossas vidas, não 
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engolindo qualquer programa mostrado em televisão. 
(extraído da redação 13) 

 

Já no começo do primeiro período do excerto (4), é possível observar que a 

ausência de pontuação causa certa dificuldade para a compreensão rápida do 

texto, pois o leitor não percebe imediatamente que o produtor está fazendo uma 

enumeração de ações que devem ser praticadas e tem-se a dúvida sobre a 

função do termo “mais”, que pode intensificar o verbo “ler” ou, em linguagem 

coloquial, adicionar mais uma ação. Ressalta-se que a ausência da vírgula 

separando essa enumeração geraria uma redundância, pois ler já inclui a ideia de 

informar-se sobre algo. O uso da vírgula, no entanto, separaria esses termos e 

deixaria a segunda informação apenas como um reforço dessa necessidade. No 

segundo período do trecho, o aluno-autor continua a enumerar ações que devem 

ser praticadas e também não as separa por meio da vírgula, o que leva o leitor a 

reler pausadamente o texto e procurar pontuá-lo, dando-lhe uma 

interpretabilidade possível, um efeito de sentido. 

Outra ocorrência de pontuação que pareceu comum no corpus e que pode gerar 

uma interpretação errônea é a separação das orações subordinadas adjetivas, 

pois, conforme vimos anteriormente, a ausência ou presença de pontuação 

nessas orações determina o sentido delas e pode prejudicar o entendimento do 

enunciado. 

 (5) Com a comunicação nós podemos nos comunicar com 
as pessoas várias vezes por exemplo como o telefone, com 
o rádio, com a televisão, com os correios que são pelas as 
carta, telex e pelo computador que é  mais usado agora 
pelas crianças e pelos adultos. (extraído da redação 8) 

(6) A mídia transmitem notícias, que trazem ibope, estão 
mais preocupados em ganhar ibope do que própriamente a 
transmissão da notícia para o telespectador ouvinte. 
(extraído da redação 19) 
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No excerto (5), a oração “que são pelas as carta”, além de apresentar outros 

problemas, se fosse separada por meio de vírgula, seria uma explicação e estaria 

mais próximo de uma interpretação possível do que a restrição. A forma como o 

aluno-autor pontuou o texto gera certa incoerência com o mundo real, pois a 

comunicação por meio dos correios se dá sempre da mesma forma, ou seja, por 

carta. A ausência de pontuação fica ainda mais evidente na oração “[...] que é 

mais usado pelas crianças e pelos adultos”, pois, sem a presença da vírgula 

separando essa oração do termo antecedente, tem-se a impressão de que há 

outros computadores que não propiciam a comunicação, mas somente naqueles 

usados pelas crianças e adultos é que isso ocorre. Essa ocorrência também 

contradiz o mundo real, pois sabemos que todos os computadores são meios de 

comunicação.  

Ainda em (5), é possível observar mais duas ocorrências em relação à pontuação. 

A oração não está na ordem direta e a ausência de pontuação separando o 

adjunto adverbial de instrumento “com a comunicação” não facilita a leitura. 

Observa-se que a pontuação separando o adjunto adverbial de instrumento 

marcaria o tópico do parágrafo – por meio da comunicação – e promoveria a 

progressão textual. A outra ocorrência se dá com a expressão explicativa “por 

exemplo”, que é um articulador discursivo e é utilizado, também, entre vírgulas. A 

ausência dessas pontuações dificulta, de certa forma, a fluidez do texto, levando o 

leitor a maior esforço linguístico na interpretação. 

No fragmento (6), a oração “que trazem ibope”, ao ser separada por vírgula, 

transmite uma explicação do termo anterior e, tendo em vista que nem todas as 

notícias trazem ibope, a relação mais adequada seria de restrição, ou seja, a ideia 

do aluno-autor era dizer que a mídia transmite apenas “notícias que trazem 

ibope”. Essa mudança de sentido por causa da pontuação nem sempre é 

percebida pelo aluno-autor ou pelo leitor, no entanto, uma análise mais profunda 
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do texto aponta essa diferença quanto ao que está escrito e o que o produtor 

gostaria de dizer.  

Conforme foi visto anteriormente, a sintaxe da Língua Portuguesa possui regras 

quanto à ordem dos sintagmas na oração e quando essa ordem natural 

(sujeito/verbo/complemento/adjuntos) é invertida, faz-se necessário, na maioria 

das vezes, uma pontuação separando os alguns termos da oração. O mesmo 

ocorre na formação do período composto por subordinação, com as orações 

subordinadas adverbiais, pois, quando estão no início ou meio do período, devem 

ser separadas por meio de vírgula. A ausência dessa pontuação, por vezes, deixa 

a leitura truncada e o leitor precisa fazer certo esforço para pontuar o texto e 

chegar ao entendimento.  

(7) Quando uma netrias [matéria] é exposta ao telespectador 
no mesmo momento ele tem sua posição sobre esse 
assunto, mas quando a netrias [matéria] passada é mentira 
a pessoa ou o grupo no qual está sendo acusado passará 
por vários constrangimentos. (extraído da redação 6) 

 

No trecho (7), além do uso da preposição e do pronome relativo “no qual” causar 

problemas de interpretabilidade no texto, o leitor também sente falta de uma 

pontuação que lhe indique pausas e separe as orações subordinadas adverbiais 

temporais. A primeira oração encontra-se logo no início do parágrafo “Quando 

uma netrias [matéria] é exposta ao telespectador” e não separá-la do termo 

seguinte causa um efeito de sentido diferente do que, aparentemente, foi a 

intenção do produtor do texto, pois tem-se uma ideia simultaneidade, ou seja, a 

matéria é exposta no mesmo momento em que algo acontece. Tendo em vista 

que não há outro acontecimento simultâneo à exposição para que o leitor faça a 

relação, isso o levaria a retomar a leitura e procurar pontuar o texto. A outra 

ocorrência, “quando a netrias [matéria] passada é mentira”, encontra-se no meio 

do parágrafo e, sem qualquer pontuação, também dificulta a leitura. 
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Também chamou-nos a atenção o fato de que muitos autores demonstraram 

claramente a dificuldade que têm de encerrar um período, pois, em algumas 

redações, todas as idéias são separadas apenas por vírgulas.  Há textos em que 

a ausência de pontuação e/ou o seu uso incorreto, juntamente com outros fatores, 

não permitem sequer o entendimento da mensagem e, consequentemente, uma 

análise, conforme é possível observar em (8) 

(8) Hoje são abusivas e perseptivas vermos quaisquer tipo 
de “abuso” em televisão aberta, que leva principalmente a 
jovens praticarem hatos indeligüentes, ou as chantagens de 
melhor oferta persentual de mercado, levando o 
telespectador a epnase [impasse?], e que pode mos 
perceber que o povo não tem voz e as vezes não é passada 
a ele as imformações necessarias a ele para se alto informar 
através desses meios oferecidos mais subordinados pelos 
supremos (governantes), e que não nas informações direta 
os assuntos que o povo tem direito como educação infra-
estrutura etc, [...] (extraído da redação 5) 

  

Como se pode observar, a coesão e a coerência textuais são prejudicadas 

quando a pontuação do texto não o torna claro e não possibilita o entendimento 

das relações entre os termos da oração e entre as orações.  

 

 

3- O uso de conectores frásicos 

 

Como já falado anteriormente, os conectores frásicos são utilizados para ligar 

termos e orações, dando sentido e unidade ao enunciado. Em determinados 

textos, a ausência deles tira-lhes a unidade e tem-se a impressão de que são 

apenas frases soltas. Eles possuem uma carga semântica e exprimem valores às 

orações, portanto a escolha desses conectores deve ser realizada com zelo, pois 

eles podem promover ou não a coesão e coerência. 
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O uso desses conectores foi outro fator que muito chamou a atenção na análise 

do corpus.  Encontramos textos com ausência total de conectivos, outros em que 

a escolha do conectivo foi inadequada e isso gerou problemas de coesão e 

coerência e, ainda, textos em que o autor soube utilizar essa ferramenta, 

colaborando para maior coesão textual. Tendo em vista que há períodos em que 

ocorrem tanto o uso correto como o incorreto ou a ausência, não faremos a 

separação dos exemplos nessa categoria de análise. Vejamos alguns exemplos. 

(9) Assim sendo, para estes e outros problemas que 
enfrentamos não só no Brasil, mas em outros países. Os 
governos deveriam adotar propostas que se encaixassem as 
propostas lançadas pela mídia, para que não haja mais 
esses „abusos‟ que vemos todo santo dia em nossos lares. É 
que a mídia de forma geral, não pense somente no lucro que 
vão receber com programas de rádio e televisão „baratos‟, 
mas que pensem em repassar ao público notícias de grande 
importância para a formação e o caráter de cada ouvinte e 
telespectador. (extraído da redação 2) 

 

O excerto (9) é um parágrafo de conclusão de uma redação, portanto, a utilização 

do conector “assim sendo” foi coerente e colaborou para o desenvolvimento e 

progressão do texto. Percebe-se, porém, no uso dos conectores seguintes, certa 

inadequação, pois o uso de “não só” exige a presença de “mas também” e a 

ausência desse conectivo gerou uma quebra da fluidez na leitura. Ressalta-se 

aqui uma ocorrência comum na composição do período composto por 

subordinação – a presença de uma oração subordinada sem a oração principal –, 

pois a oração “para estes e outros problemas que enfrentamos” pede um 

complemento que não se concretiza nesse período, mas apenas no seguinte. 

Essa ocorrência deixa uma lacuna no texto e prejudica a textualidade do 

parágrafo. 

No período seguinte, o autor utiliza corretamente o conectivo “para que” para 

introduzir uma oração que tem o sentido de finalidade. Segundo Mateus (1983), 

essa é uma junção de subordinação não factual, ou seja, o conteúdo 
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proposicional do termo antecedente é uma possibilidade e é totalmente 

necessário para que o conteúdo proposicional do consequente se concretize. O 

último período do texto apresenta o uso de o conector “mas” para introduzir uma 

contrajunção ou junção contrastiva, o que ajuda consideravelmente a progressão 

e o entendimento do texto, pois, apesar de outros problemas no período, é 

possível perceber o contraste entre o que a imprensa faz e o que deveria fazer. 

 (10) Os únicos que são preservados são os ricos por 
possuir dinheiro, pois somos iguais a eles, os direitos deles 
são iguais dos nossos. (extraído da redação 14) 

 

O trecho (10) mostra claramente como a escolha do conectivo pode influenciar na 

coesão e coerência do texto, pois fica muito claro que a ideia do autor ao utilizar o 

conectivo “pois” era dar uma ideia de oposição entre a situação dos ricos e a dos 

pobres, porém utilizou um conector com valor semântico totalmente diferente e 

prejudicou a coerência do enunciado. Observa-se também a ausência de um 

conectivo que poderia estar entre as orações “pois somos iguais a eles” e “os 

direitos deles são iguais aos nossos”. Com esses problemas de coesão e 

coerência, o leitor precisa fazer certo esforço lingüístico e mental para concluir 

que o autor, provavelmente, quis dizer: “Os únicos que são preservados desses 

abusos são os ricos, mas somos iguais a eles e os direitos deles deveriam ser 

iguais aos nossos”. Essa construção do enunciado, com uma junção contrastiva 

com o conector “mas” e uma junção aditiva com o conector “e” traria maior 

coerência ao texto. 

(11) Em fim, a violência no Brasil está se tornando mais 
difícil, por isso, nós que vivemos no meio desta opinião 
citada acima, devemos nos conscientizar [...] não é tão difícil 
é só nós pegarmos os pontos e resolve-los de uma vez por 
toda, porque nós sejamos um país de primeiro mundo [...]. 
(extraído da redação 16) 
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O autor dessa redação, com certeza, aprendeu que é necessário utilizar 

conectivos para dar unidade a um texto, pois o texto está permeado de 

conectores. O uso que ele faz, porém, nem sempre contribui para a coesão e 

coerência do texto, pelo contrário, em alguns momentos, as prejudica. É 

importante dizer que esse “Em fim” inicia o primeiro parágrafo dessa redação e 

mostra que o autor não tem sequer noção de seu significado ou da estrutura do 

texto dissertativo, pois esse é um conector utilizado para introduzir uma 

conclusão. A textualidade da redação foi prejudicada, pois se exige do leitor um 

conhecimento prévio sobre algo que não foi dito e, portanto, não pode ser 

concluído. 

O conectivo “por isso” introduz uma ideia de consequência e foi utilizado de forma 

adequada e proporcionou maior clareza ao texto ao explicitar essa relação entre 

as orações. Mateus (1983) denomina essa junção de subordinação factual, pois 

tanto o antecedente quanto o consequente fazem parte do mundo real, isto é, 

indicam um fato dado como certo.  

O uso do conectivo “e” introduz uma junção aditiva e colabora para a progressão 

do texto, no entanto, o conector “porque”, que possui um valor semântico 

explicativo ou causal, foi utilizado para introduzir uma oração com valor semântico 

de finalidade.  A utilização do conectivo “porque” prejudica o efeito de sentido e 

faz com que o leitor se perca e tenha que retomar a leitura do parágrafo para, 

com certo esforço, preencher as falhas semânticas deixadas pelo autor. 

(12) Não sabemos quando isso irá acabar, sabemos que 
existe uma esperança em nós brasileiros [...] (extraído da 
redação 3) 

(13) [...] a TV e o rádio é o meio de comunicação mais útil 
dentro de nossas casas nos diverte, interte e nos ajuda a 
relanar [relaxar / reclamar?] é jato [chato?] quando semetém 
demais na vida dos artistas alguns apresentadores não 
querem nem saber e fala da vida pessoal dessas pessoas 
sem dó. (extraído da redação 15) 
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(14) A mídia transmite notícias, que trazem ibope, estão 
mais interessados em ganhar ibope do que propriamente a 
transmissão da notícia para o telespectador. (extraído da 
redação 19) 

 

Todos esses excertos são exemplos de ausência de conectivos. Ainda que a 

presença deles não seja obrigatória, vale lembrar que eles contribuem para a 

coesão do texto, especialmente os dissertativos, pois a relação entre as orações, 

quando explicitada por meio de conectivos, conduz o leitor mais facilmente à 

interpretação do texto. 

Em (12), temos uma clara junção contrastiva, que poderia estar bem mais clara se 

o autor tivesse ligado as orações por meio de um conectivo com valor semântico 

que indica oposição.  

O trecho (13), além de diversos outros problemas, tem sua coesão prejudicada 

pela ausência de conectores linguísticos. A segunda, terceira e quarta orações do 

período, “nos diverte, interte e nos ajuda a relanar [relaxar / reclamar?]”,  mantêm 

uma relação de explicação em relação à primeira e o texto fluiria mais facilmente 

com a presença de um conectivo de valor explicativo. A quinta oração, “é jato 

[chato?] quando semetém demais na vida dos artistas”, mantém uma relação 

contrastiva com as anteriores e, no entanto, essa relação se perde com a 

ausência do conectivo e com a falta de pontuação.  

Ainda no trecho (13), temos as orações “alguns apresentadores não querem nem 

saber e fala da vida pessoal dessas pessoas sem dó” que dão uma explicação 

referente à oração anterior que diz ser chato quando a mídia se intromete na vida 

dos artistas; portanto, entre essas orações, também caberia um conectivo. 

Percebe-se que a ausência de conectivos e de uma pontuação que ordene as 

orações do texto colabora para que o enunciado não produza um efeito de sentido 
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e exige do leitor um forte esforço linguístico para compreender a intenção 

semântica do aluno-autor.  

O excerto (14) já foi analisado anteriormente ao falarmos sobre a pontuação das 

subordinadas adjetivas. Também se observa nesse trecho que, entre as duas 

primeiras orações e a terceira, há uma relação de explicação, todas as afirmações 

são dadas como reais e, se estivessem interligadas por um conectivo com esse 

valor semântico, a superfície textual contribuiria muito para a coerência do texto, 

que também é prejudicada pela falta de concordância entre o sujeito e o verbo 

“estar”. 

Todos os exemplos apresentados sobre o uso do conectivo vêm confirmar a ideia 

de que o texto é uma trama e deve ser tecido, interligado e transformado em uma 

única peça. Conforme dito anteriormente, para o gênero textual de que é 

composto o corpus desta pesquisa, a ausência e/ou o uso inadequado desses 

mecanismos linguísticos trazem problemas de coesão e de coerência ao texto. 

 

5 - Reiteração e Substituição lexical 

 

A coesão pela reiteração e pela substituição lexical é um mecanismo pelo qual os 

elementos do texto são retomados, ligando cada segmento a outro. Esse 

mecanismo privilegia a continuidade do texto, pois cada elemento dá acesso a 

outros e o texto vai sendo construído num movimento constante de referenciação.  

O corpus analisado apresentou redações em que a reiteração e a substituição 

lexical não foram utilizadas, o que gerou textos completamente desconexos. Há, 

ainda, redações em que se percebe que o aluno-autor sabe a necessidade de 

retomar os elementos do texto, no entanto, foram poucos os exemplos em que 
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essa retomada contribuiu para a coesão e a coerência textuais. Vejamos alguns 

exemplos: 

 (15) Procurar ler mais nos informar, buscar melhorar 
mais nossa cultura e conhecimentos. Dando o primeiro 
passo para mudança adiquirindo conhecimentos medindo no 
que poderíamos tirar de bom para melhorar nossas vidas, 
não “engolindo” qualquer programa mostrado na televisão. 

 Temos sim que garantir a liberdade de informação mas 
uma informação de qualidade, conhecimento e cultura, não 
permitindo os abusos que vem sendo mostrado nos meios 
de comunicação [...]. (extraído da redação 13) 

 

O excerto (15) é um dos casos em que o produtor inicia seu texto discutindo 

diretamente a proposta da redação que é “Como garantir a liberdade de 

expressão e evitar os abusos nos meios de comunicação?”, portanto a 

textualidade fica prejudicada desde o primeiro parágrafo, pois o leitor inicia sua 

leitura com uma série de orações reduzidas de infinitivo e o leitor fica na 

expectativa de um complemento que não se concretiza no primeiro período e, 

tampouco no segundo, pois o texto continua a apresentar uma enumeração de 

ações a serem tomadas sem sequer fazer qualquer referência ao tema discutido. 

O segundo parágrafo inicia-se também com uma remissão ao tema da proposta 

de redação ao afirmar “Temos sim que garantir a liberdade de informação” e “não 

permitindo os abusos que vem sendo mostrado”. Essas referências não 

promovem a continuidade do texto, pois deixam uma lacuna a que o leitor pode 

não ter condições de preencher. 

O paralelismo, uma característica da repetição, não é utilizado nesse trecho e isso 

prejudica também a coesão do texto, pois os termos que têm os mesmos valores 

sintáticos, quando empregados com a mesma estrutura gramatical, contribuem 

para maior harmonia dos enunciados. Observa-se, porém, no primeiro parágrafo, 

que a ausência desse recurso na enumeração feita – inicialmente o aluno-autor 
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utiliza verbos no infinitivo e, depois, no gerúndio –  não promove a continuidade e 

a articulação das ideias apresentadas.   

 (16) Em fim, a violência no Brasil está se tornando mais 
difícil, por isso, nós que vivemos no meio desta opinião 
citada acima, devemos nos conscientizar que não podemos 
fazer com que esse fato não aconteça mais, portanto, nós 
brasileiros, devemos parar, pensar pelo o menos uma vez 
em, violência no trânsito casos de estupro. Nesse fato 
mensionado só nos leva ao nível mais baixo do que temos 
hoje. 

 Portanto, para que isso não ocorra, nós brasileiros 
devemos ter mais orgulho pelo nosso país, pois não é tão 
difícil é só nós pegarmos os pontos e resolve-los de uma vez 
por toda, [...]. (extraído da redação 16) 

 

 

Parte do excerto (16) já foi analisada quando se tratou do uso dos conectores. 

Percebe-se que o aluno-autor dessa redação tem consciência da necessidade de 

fazer reiterações e substituições para ligar um segmento ao outro, no entanto, a 

forma como ele conduz esses mecanismos nem sempre favorece a coesão 

textual e lhe traz algumas incoerências. O texto apresenta logo no início uma 

afirmação de que a violência no Brasil está se tornando cada vez mais difícil e, 

em seguida utiliza a seguinte expressão: “nós que vivemos no meio desta opinião 

citada acima”. Devido à proximidade das orações, a expressão “citada acima” é 

totalmente desnecessária e acaba por prejudicar a continuidade do texto. 

Percebe-se também que o emprego do vocábulo “opinião” traz certa incoerência 

ao enunciado, pois é estranha a ideia de vivermos no meio de uma opinião e não 

de uma realidade, o que provavelmente foi a intenção semântica do aluno-autor.  

O texto apresenta uma substituição que promove, de certa forma, a continuidade 

do texto ao utilizar a expressão “esse fato” na oração “não podemos fazer com 

que esse fato não aconteça mais”. Ressalta-se aqui o uso adequado do pronome 

demonstrativo “esse” para referir-se a outro termo utilizado anteriormente e a 
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escolha do vocábulo “fato”, que retomou a ideia expressa sobre a violência no 

Brasil. O último período, porém, é iniciado com a expressão “Nesse fato 

mensionado”, o que causa certa desconforto na leitura, pois o uso da preposição 

“em” em contratação com o pronome “esse” causa certa estranheza porque o 

complemento que vem a seguir mostra que esse sintagma é o sujeito da oração e 

não apenas um marcador do tópico frasal.  

No segundo parágrafo, há uma coesão referencial anafórica com o pronome 

substantivo “isso”, que remete ao fato expresso no final do primeiro parágrafo – a 

violência nos leva a um nível mais baixo do que temos hoje. Em seguida, na ânsia 

de apresentar uma solução para o problema, o produtor incorre em sérios 

problemas de coesão e coerência ao afirmar “não é tão difícil é só nós pegarmos 

os pontos e resolvê-los de uma vez por toda”. A expressão “os pontos” ficou meio 

solta no texto e o leitor é levado a buscar algum referente para esse termo – que 

pontos são esses? Além disso, essas orações mostram também uma infração à 

metarregra da não-contradição, pois no primeiro parágrafo há uma afirmação de 

que não podemos fazer nada para que a violência não ocorra e, no segundo, o 

texto se contradiz ao dizer que não é difícil resolver o problema.  

(17) Em nosso país já é comum a prática da invasão 
dos meios de comunicação, principalmente em casos de 
famílias de baixa renda, em que seus parentes são presos 
por terem cometidos crimes pequenos. 

As empresas de comunicação não estão respeitando esses 
cidadãos humildes, que não sabem o que se passa 
[...].(extraído da redação 9) 

 

Logo no início do fragmento (17), o emprego da expressão “já é comum a prática 

da invasão dos meios de comunicação” traz certa ambiguidade ao enunciado, 

pois o leitor pode questionar se os meios de comunicação invadem ou são 

invadidos. Essa ambiguidade só se desfaz no segundo parágrafo por meio de 

duas substituições que favorecem a coesão do texto: o termo “As empresas de 
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comunicação” substitui “os meios de comunicação” e “esses cidadãos humildes” 

substitui “famílias de baixa renda”. Essas substituições retomam adequadamente 

termos já mencionados e marcam o tópico que será desenvolvido no segundo 

parágrafo do texto, possibilitando maior coesão na superfície do texto e 

orientando o leitor na interpretação. 

Embora nessa categoria de análise já se tenha abordado um pouco da relação 

coesiva entre as partes do texto, faremos a seguir a análise integral de três 

redações para observarmos como o aluno-autor relacionou os parágrafos do texto 

e como foi o desenvolvimento total do tema proposto. 

 

5. Coesão entre parágrafos 

 

Redação 10 

 É tanta violência que perdemos a liberdade de viver de 
sair de casa. No nosso dia-a-dia só que assistimos e 
escutamos falar sobre a vidas da pessoas que são públicas, 
isso é uma falta de liberdade de informação são os 
jornalistas nas frentes de suas casas, querendo saber de 
suas vidas pessoas. Para que acha liberdade de informação 
as pessoas ter serem mais discreta consigo mesma. 

 Na televisão só o que passa é falando dos principais 
acontecimentos, infelizmente entre eles está a violência que 
é muito comum no nosso cotidiano. Muitas vezes é bom 
mostrar a violência como ela está para ficarmos informados 
do que está acontecendo no mundo. 

 Os abusos nos meios de comunicação são censura das 
novelas, que passa em horários não apropriados isso sim é 
um abuso aos telespectadores, passa tanta mulher nua. 
Para evitar deveria não dever existir passar isso em 
programa nenhum.  
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Uma leitura superficial desse texto nos leva a concluir que seu autor não domina 

algumas habilidades básicas da língua e isso prejudica profundamente a 

interpretação do texto.  

Do ponto de vista sintático, o que mais se destaca no texto é a ausência de 

pontuação, que torna difícil a compreensão do texto e o leitor precisa desdobrar-

se para tentar recompor a ideia de cada parágrafo. O primeiro parágrafo todo é 

um exemplo desse prejuízo causado à textualidade, pois não há qualquer 

separação entre os termos da frase ou entre as orações coordenadas e 

subordinadas.  

Há também algumas lacunas lexicais deixadas pelo autor e isso causa problemas 

à textualidade, pois, em alguns momentos, faz-se necessário buscar possíveis 

significados para o texto. Um exemplo claro disso ocorre quando o autor diz “No 

nosso dia-a-dia só que assistimos e escutamos falar sobre a vidas das pessoas 

que são públicas”. Inicialmente o leitor interpreta esse enunciado  atribuindo o “só” 

ao dia a dia, dando-lhe a ideia de “somente no dia a dia”, mas o seguimento do 

texto mostra que essa não foi a intenção do autor e, provavelmente, o que ele 

quis dizer foi. “No nosso dia-a-dia só o que assistimos e escutamos falar é sobre 

a vidas das pessoas que são públicas”.  

Em oposição a essas lacunas deixadas pelo autor, em alguns trechos é possível 

observar que há vocábulos em excesso. É o caso do último período do texto em 

que o autor diz: “Para evitar deveria não dever existir passar isso em programa 

nenhum”. Depois de certo esforço linguístico, o leitor conclui que a intenção do 

autor era dizer: “Para evitar esses problemas, não deveria passar isso em 

programa nenhum”.  
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O autor do texto quebra a metarregra da repetição, pois não há, em seu 

desenvolvimento linear, elementos de recorrência. Os parágrafos parecem ser 

peças soltas e não seguimentos textuais que compõem uma unidade de sentido. 

Observa-se também que o autor não fez uso de qualquer mecanismo linguístico 

que privilegiasse a progressão textual, pois as informações novas são expostas 

aleatoriamente. 

A metarregra da não-contradição é claramente violada, pois o texto se contradiz 

internamente. Enquanto no primeiro parágrafo o autor afirma que só se ouve falar 

da vida das pessoas públicas, no segundo, ele afirma que a televisão só fala dos 

principais acontecimentos, inclusive da violência. No último parágrafo, há a 

indicação de que a censura das novelas é um abuso, no entanto, na sequência do 

texto, há uma censura em relação a todos os programas que passam em horários 

inapropriados. 

O texto, portanto, apresenta sérios problemas de coesão e coerência e demonstra 

a falta de habilidade do autor com a modalidade escrita da língua. 

 

Redação 11 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 

comunicação?  

Através de sua capacidade de como você é ou seja: se 
você é uma pessoa preconceituosa, concerteza irá sofrer 
esse tipo de abuso através dos meios de comunicação. Mas 
à pessoas que tem capacidade de demonstrar o seu 
pontencial e não demonstra, por falta de informações mas 
sempre tem a sua liberdade limpa. 

 Por isso devemos lutar até vencer em sua vida para ser 
uma pessoa honesta, forte, batalhadora e capacitada para 
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enfrentar esse mundo que está cada vez mais violento, por 
causa de tantos absurdos que vimos, um deles é: o abuso. 

 Há vários tipos de abusos, o abuso criminal; é aquele 
que lhe ameaça de morte, através de um meio de 
comunicação que é o telefone. 

 Mas não devemos se preocupar muito, porque existe 
um sábio lá em cima que está vendo tudo. 

 A informação hoje é muito importante para nós jovens, 
adolescentes e até mesmo para pessoas idosas, ter como 
se expressar, falar e principalmente ter uma liberdade limpa 
através de abusos de meios de comunicação. 

 Queremos ver uma cidade um estado e um país limpo 
de termo abuso, para que possamos ter nossa liberdade.  

 

Nesse texto, é nítida a dificuldade que o autor apresenta em se expressar por 

meio do texto escrito. O primeiro parágrafo se constitui como uma resposta à 

pergunta feita na proposta de redação, o que mostra a dificuldade do autor de 

adequar seu texto ao gênero pedido. 

As dificuldades apresentadas no plano sintático refletem-se na coesão do texto e, 

consequentemente, na coerência. Além dos problemas causados pela pontuação 

do texto no primeiro período, em que não se entende a presença do termo 

explicativo “ou seja”, há um problema de referenciação, pois o autor  emprega a 

expressão “irá sofrer esse tipo de abuso” e o leitor fica sem compreender a que 

abuso ele se refere. O segundo período começa com uma junção contrastiva, no 

entanto, o leitor também não compreenderá essa relação, pois não há qualquer 

ideia de oposição entre o primeiro e o segundo período. Ao encerrar a leitura do 

primeiro parágrafo, o leitor, com certeza, irá se perguntar o que poderia ser uma 

liberdade limpa, expressão que não é esclarecida até o final do texto. 

Apesar de todos os problemas presentes, percebe-se que o aluno-autor tem 

consciência da necessidade de interligar os parágrafos do texto, ainda que as 
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relações feitas por ele não resolvam o problema de coesão. No segundo 

parágrafo, há o emprego do conector “por isso”, que demonstra uma tentativa de 

retomar o parágrafo anterior e dar continuidade ao texto. O terceiro parágrafo 

apresenta o tópico “o abuso”, que já havia sido abordado no final do parágrafo 

anterior, e um comentário sobre ele.  

Mesmo com esses termos servindo de elo entre os parágrafos, a articulação das 

ideias é tão problemática que a incoerência ocorre praticamente em todos os 

seguimentos, ou seja, a violação da metarregra da não-contradição impera em 

todo o texto. No segundo parágrafo, o mau uso das pessoas do discurso leva-nos 

a questionar como é possível vencer na vida de outra pessoa – “devemos lutar 

até vencer em sua vida”. E ainda, segundo o texto, o mundo está violento porque 

vemos muitos absurdos. Essa inversão da relação causa/consequência causa, 

também, incoerência no texto 

A contradição externa, aquilo que não condiz com o mundo real, continua no 

terceiro parágrafo, em que o produtor do texto demonstra sua falta de 

conhecimento de mundo ao explicar o que é um abuso criminal. Um leitor mais 

atento se perguntará se os demais tipos de abusos não são criminais também. 

No quarto parágrafo, novamente temos uma contradição, pois o autor afirma que 

teremos uma “liberdade limpa através dos abusos de meios de comunicação”, e o 

leitor fica a se perguntar como é possível um abuso ser considerado um meio de 

levar à liberdade. 

Enfim, é difícil identificar se o maior problema dessa redação está na falta de 

conhecimento de mundo ou na dificuldade de articular as ideias e expressá-las de 

forma clara e encadeadas. 
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Redação 20  

Liberdade de Informação 
 

 Para garantir a liberdade de informação é necessário 
que os profissionais estejam muito bem preparados e 
informados do fato que vai ser exposto ao mundo. 

Sem que haja constranjimentos entre a imprensa e os 
telespectadores. 

Porque infelismente as informações chegam em 
nossas casas retorcidas e cendo que muita das vezes 
aquela informação nem sem verdadeiras. 

Sendo que muitas das vezes os profissionais de 
telecomunicações vão as ruas com suas câmeras e 
máquinas fotográfica tirando fotos e filmando lugares 
despresivéis entrepistando e invadindo o intimo das pessoas 
e da comunidade, assim eles se sentem donos do mundo. 

Mais tudo isso ocorre porcausa de uma simples 
palavra mídia, que é delas que eles precisam saber até onde 
é o limite e ate aonde vamos respeitar o proximo. 

Com certesa seguindo todos esses critérios citados a 
imprensa passa a ser mais respeitada e valorizada assim 
ganhando a credibilidade e a confiança dos telespectadores 
ou melhor da comunidade. 

Vamos respeitar os direitos e deveres de todos. 

 

Um aspecto que chama a atenção nessa redação é a falta de conexão entre os 

parágrafos e as ideias expostas. O autor abre mão dos recursos de coesão 

textual e, do primeiro ao quarto parágrafo, não há conectores que proporcionem a 

continuidade do texto e a relação entre suas partes. 

Os termos “sem que haja”, “porque” e “sendo que”, não possibilitam qualquer 

articulação entre os elementos do texto e, portanto, tem-se uma infração à 

metarregra da relação. Essa mesma infração pode ser observada no segundo 

parágrafo, que está totalmente sem sentido e desarticulado do restante do texto.  

No quinto parágrafo, temos uma infração à metarregra da repetição, pois, no 

trecho “Mais tudo isso ocorre porcausa de uma simples palavra mídia, que é delas 
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que eles precisam saber até onde é o limite e ate aonde vamos respeitar o 

próximo”, a palavra “mídia” foi substituída pelo pronome “delas”, mas o efeito de 

sentido é prejudicado pela falta de concordância. Além disso, o leitor é levado a 

buscar no texto o referente do pronome “eles”, pois não está clara essa 

referenciação.  

Percebe-se que o penúltimo parágrafo, também, infringe a primeira metarregra da 

coerência, pois o produtor diz que “seguindo todos esses critérios acima citados a 

imprensa passa a ser mais respeitada e valorizada” e isso leva o leitor a procurar 

quais são esses critérios, pois eles não foram claramente mencionados.  

Temos, então, mais uma redação em que não se observa o uso de elementos 

linguísticos que privilegiem a textualidade. 

Após a análise do corpus e diante da constatação de que a coesão e coerência 

textuais têm sua base nas relações sintáticas, passaremos ao próximo capítulo 

com o objetivo de analisar algumas medidas práticas que podem auxiliar o aluno 

na utilização da modalidade escrita da língua. 
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CAPÍTULO 4 – Textualidade e Ensino 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997, p.23) afirmam que a 

língua é um instrumento de democratização:  

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de 
plena participação social, pois é por meio dela que o homem se 
comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos 
de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 
conhecimento. 

 

Percebe-se, porém, que esse domínio da língua, embora seja tão importante, não 

tem sido alcançado completamente no âmbito da modalidade escrita da língua. 

Reconhecer a dificuldade que os alunos têm com essa modalidade da língua é 

um dos primeiros passos para que esse processo comece a ser revertido.  

É necessário reconhecer também, conforme afirma Ong (1998, p. 93 apud Lima 

2006) que “ao contrário da linguagem natural oral, a escrita é inteiramente 

artificial. Não há como escrever naturalmente”. Se não há essa naturalidade, ela 

precisa ser ensinada, treinada, fixada ao máximo para que o aluno consiga se 

expressar de forma coerente.  

Para uma produção de textos com coesão e coerência, dentro dos padrões da 

textualidade, o aluno precisa dominar os três níveis de estruturação do texto 

definidos por Kintsch e van Dijk (1975, p. 99-117 apud Guimarães, 2009) como 

microestrutura, macroestrutura e superestrutura. Conforme vimos anteriormente, 

a microestrutura refere-se aos mecanismos linguísticos utilizados na superfície 

textual e a macroestrutura engloba os sentidos do texto. O terceiro nível de 

estruturação, denominado superestrutura, refere-se às regras de formação de 

cada gênero textual. Guimarães (2009, p.36 e 148) afirma que “essas relações 

micro, macro e superestruturais traçam no texto uma rede relacional hierárquica, 
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ou seja, uma unidade decomponível em partes ligadas entre elas e ligadas ao 

texto por elas constituído”. Temos, portanto, como resultado dessa rede 

relacional, o processo de textualização. 

A análise do corpus mostrou que os alunos apresentam dificuldades nesses três 

níveis de estruturação. Apesar de esse não ser o foco desta pesquisa, vale 

ressaltar que o desconhecimento da estrutura dissertativa também prejudicou, em 

alguns casos, a textualidade das redações. 

A proposta deste capítulo é, portanto, apresentar e discutir algumas estratégias 

que podem instrumentalizar o aluno no domínio desses níveis de estruturação do 

texto para, assim, construírem textos coerentes. Por entender que a 

macroestrutura é, também, decorrente de uma microestrutura organizada, 

abordaremos, especialmente, a microestrutura e a superestrutura.   

Segundo Sautchuk (2003), é essencial despertar no aluno a atuação dialógica 

entre o escritor ativo e o leitor interno. Ao leitor interno cabe a função de confirmar 

ou não a produção textual. O leitor interno assume, então, o papel de pré-leitor e 

coadjuvante no processo de escrita, buscando encontrar as lacunas deixadas 

pelo escritor ativo. Assim, o escritor ativo poderá retomar o texto e fazer as 

devidas alterações, com o objetivo de buscar o melhor sentido na produção 

textual antes que o leitor externo o faça.  

Para que o leitor interno exerça essa função adequadamente, ele deverá acessar 

sua memória e buscar nela as estruturas textuais apreendidas ao longo do 

processo de ensino/aprendizagem. De acordo com  van Dijk (1996, p. 181 apud 

Sautchuk: 2003, p.40), a memória é um elemento essencial em qualquer processo 

de comunicação verbal. Nessa atuação do leitor interno, esse importante papel da 

memória se sobressai, pois ele somente reconhecerá os possíveis problemas do 

texto se tiver os modelos linguísticos e textuais arquivados em sua memória.   
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Tendo em vista a necessidade desses modelos para a construção de textos com 

textualidade, passaremos agora a apresentar algumas estratégias que podem 

facilitar e contribuir para a aprendizagem e a fixação deles na memória dos 

alunos.  

 

4.1 Fixando modelos de microestrutura textual 

 

Já discutimos nos capítulos 1 e 2 a relação existente entre a sintaxe, a coesão e a 

coerência textuais e vimos como as metarregras de coerência apontadas por 

Charolles (2002) comprovam ainda mais essa relação intrínseca entre esses 

fatores de textualidade e, consequentemente, entre eles e a sintaxe. Conforme 

afirma Sautchuck (2003), para cada uma dessas metarregras há a necessidade 

de conhecimentos linguísticos ou gramaticais pertinentes e, embora já tenham 

sido abordados no capítulo 1, vamos retomar aqui alguns desses conhecimentos 

básicos da sintaxe que são relacionados às metarregras de coerência. 

 A metarregra da repetição, que possibilita a manutenção temática, não 

será possível se o aluno não souber utilizar mecanismos de substituição 

por pronomes, fazer a repetição lexical, fazer a nominalização, utilizar-se 

de uma elipse, etc. 

 A metarregra da progressão, que proporciona a progressão do tema, não 

será bem desenvolvida se o aluno não souber trabalhar com as relações 

sintáticas de sujeito e predicado ou de atributos acessórios. 

 A metarregra da não-contradição poderá ser violada se o aluno não 

dominar e não souber operar a relação de sentido entre os enunciados por 

meio de conectores ou de justaposição das orações. 
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 A metarrega da relação não será possível se o aluno não se tiver domínio 

do emprego dos relatores discursivos (desta forma, primeiramente, em 

seguida, então, etc). 

Percebe-se que, embora todo o conteúdo gramatical seja passado aos alunos 

durante os doze anos da educação básica, eles não conseguem operacionalizar 

os principais mecanismos linguísticos no momento de produção de texto. De 

acordo com Sautchuk (2003, p.119),  

O grande desafio para o ensino da gramática para a produção de 
texto é o desenvolvimento de atividades suficientemente eficazes 
para que modelos linguístico-textuais sejam fixados, ao mesmo 
tempo que se desenvolvem as outras facetas que constituíram 
toda a competência comunicativa do indivíduo. 

 

Para vencer esse grande desafio, faz-se necessário, então, uma conscientização 

maior por parte dos professores em relação à forma como se tem ensinado 

gramática nas escolas. Semeghini-Siqueira (1998) aponta as atividades 

epilinguísticas como uma alternativa que poderia melhorar o ensino de língua 

materna na escola. Segundo a autora e, também, outros estudiosos do ensino da 

língua materna, essas atividades epilinguísticas diferem das atividades 

linguísticas no que tange à reflexão, pois, enquanto nestas o aluno apenas faria 

um trabalho metalinguístico, mecânico e reprodutivo, naquelas, o trabalho exigiria 

reflexão sobre o uso da língua e o levaria à compreensão dos recursos e 

mecanismos linguísticos. 

Dentro desse conceito de reflexão sobre a língua, pensemos brevemente sobre a 

importância do estudo dos termos da frase. Embora saibamos que o estudo 

isolado de frases não produz no aluno a capacidade comunicativa que 

almejamos, não podemos negar, no entanto, quão necessário é que ele tenha 

uma estrutura frasal bem fixada em sua memória, pois, conforme nos mostra 

Sautchuk (2003), a frase assume um papel extremamente importante no processo 
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de textualização e a sua construção e articulação adequadas são essenciais nas 

operações microestruturais do texto escrito.  

Com base nesse fato, o professor deve direcionar o estudo dos termos da oração 

de forma que o aluno compreenda a relação existente entre eles. As 

classificações e nomenclaturas sintáticas, na verdade, pouco ajudam o estudante 

no processo de textualização, mas a compreensão dessa relação entre esses 

termos irá levá-lo a uma produção textual mais coesa e coerente. 

Como exemplos de atividades epilinguísticas sobre os termos da oração, 

podemos citar:  

 Atividades que levem o aluno a colocar em ordem os termos da 

oração de forma a dar-lhes algum efeito de sentido – é essencial refletir 

com os alunos sobre as possíveis ordenações desses termos, pois eles 

compreenderão que, embora haja um princípio básico de ordenação 

(sujeito + verbo + complemento), há outras possibilidades que mantêm o 

sentido da oração, porém, há aquelas que podem trazer ambiguidades ou, 

até mesmo, serem consideradas agramaticais. 

 

 Atividades que mostrem a importância da pontuação no texto – 

conforme já mencionado, a pontuação tem base sintática e o aluno precisa 

entender que o uso inadequado da pontuação ou a ausência dela pode 

alterar o sentido do enunciado ou, ainda, não lhe dar nenhum efeito de 

sentido. Se o professor apresentar ao aluno exemplos de frases que 

mudam o sentido dependendo da pontuação, isso despertará no aluno 

maior interesse em aprender a usá-la (Respeitem meus cabelos brancos / 

Respeitem meus cabelos, brancos). Vale ressaltar que o aprendizado da 

pontuação está, também, diretamente ligado ao aprendizado da ordem dos 

sintagmas na oração e à função que eles exercem nela. 
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 Atividades que levem o aluno a encontrar o sujeito da oração por 

meio da concordância com o verbo – aprender a relação entre o sujeito 

e o verbo é muito mais importante do que aprender a classificar o tipo de 

sujeito oracional e o professor deve dar oportunidade ao aluno de 

interiorizar essa necessidade de concordância por meio de atividades. 

 

 Atividades que levem o aluno a transformar verbos e em substantivos 

ou vice-versa – isso o levará a entender uma das formas de fazer uma  

nominalização para retomar um tema na produção textual.  

 

 Atividades que levem o aluno a refletir sobre a escolha do emprego da 

voz ativa ou passiva do verbo – a classificação da voz verbal é um 

conteúdo relativamente fácil para a aprendizagem do aluno, no entanto, 

para nada serve se o aluno não entender que a escolha da voz verbal 

mostra a ênfase que se quer dar à frase.  

 

 Atividades que levem o aluno a fazer a ampliação de sintagmas – essa 

ampliação de sintagmas também possibilitará ao aluno reconhecer a 

necessidade de concordância entre as palavras no sintagma. 

 

 Atividades que levem o aluno a reescrever um enunciado após alterar 

um elemento sintático relevante da oração – essas atividades também 

levarão o aluno a refletir sobre a necessidade de concordância entre os 

termos da oração. 

 

 Atividades que levem o aluno a topicalizar diferentes termos da 

oração – essas atividades devem ser acompanhadas de uma reflexão 

sobre os efeitos de sentido que se tem em cada frase (Não vou vender 
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minha casa para o Pedro / Minha casa, não vou vender para o Pedro  /  

Para o Pedro, eu não vou vender minha casa)3. 

 

Esses são alguns exemplos de conteúdos gramaticais que podem ser trabalhados 

de forma mais reflexiva, com o objetivo de levar o aluno a compreender a 

estrutura frasal e a fixar um modelo em sua memória.  

As atividades epilinguísticas devem abranger, também, o estudo da relação entre 

as orações. O estudo desse conteúdo é, geralmente, introduzido no oitavo ano do 

ensino fundamental II ao se estudar as conjunções e percebe-se, porém, que, 

muitas vezes, o estudo dessas conjunções está mais voltado para a classificação 

do que propriamente para o valor semântico que elas assumem em cada 

contexto.  

Vejamos, portanto, alguns exemplos de estratégias que podem desenvolver no 

aluno a consciência da necessidade do uso desses conectores e o conhecimento 

sobre o valor semântico que estabelecem entre as orações. 

 

 Atividades que peçam a alteração de conectivos de um período – a 

alteração dos conectivos levará, em alguns casos, à alteração de tempos 

verbais e, também, à alteração de efeitos de sentido, portanto, essa 

reflexão deve ser feita juntamente com aluno, que deve ser induzido a 

essas conclusões. 

 

 Atividades que levem o aluno a interpretar o sentido dos conectores 

empregados no texto – essa atividade, além de trabalhar a interpretação, 

levará o aluno a compreender e fixar em sua memória em que situações 

ele pode usar determinado conectivo.  

 

                                                           
3
 As duas últimas atividades foram inspiradas em Sautchuk 2003, p. 122. 
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 Atividades que levem o aluno a unir frases por meio de conectores 

que expressem efeitos de sentido determinados pelo professor – a 

formação do período composto é uma das dificuldades apresentadas nas 

produções textuais e, por isso, faz-se necessário possibilitar ao aluno 

oportunidades que lhe permitam perceber: a diferença entre orações 

independentes e dependentes, a impossibilidade de haver uma oração 

subordinada sem uma oração principal e, também, a possibilidade de obter 

o mesmo sentido de efeito por meio de conectores diferentes. 

Todos esses conteúdos contemplados nas atividades propostas mostram que o 

ensino da gramática não é inútil como se fala atualmente. Critica-se a gramática 

enquanto se deveria criticar, na verdade, a forma como ela é ensinada aos 

alunos. Conforme vimos, a real preocupação em relação ao ensino de língua 

materna deve ser a capacitação do aluno para desenvolver-se em todo o 

processo comunicativo e, para isso, o ensino desses conceitos deve ser realizado 

de forma prática, possibilitando a reflexão do aluno e não apenas a classificação 

de termos que em nada vai ajudá-lo na produção textual. 

 

4.2 Fixando modelos de superestrutura textual 

 

Segundo Bakhtin (2000), o emprego adequado da língua exige, necessariamente, 

o domínio prático dos gêneros, pois são eles que organizam o enunciado. O 

conhecimento dos gêneros é, portanto, um recurso utilizado pelos indivíduos para 

moldar sua expressão verbal, seja ela falada ou escrita. Isso significa que a forma 

como nos expressamos está diretamente ligada ao gênero que escolhemos para 

a comunicação. Segundo o autor, quando iniciamos a leitura de um texto de 

determinado gênero cuja estrutura conhecemos bem, já temos a visão do texto 

como um todo e podemos prever todo o seu desenvolvimento.   
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Ao falar sobre os gêneros, Koch e Elias (2009, p. 58) afirmam que “a produção 

textual solicita a ativação de modelos para a organização do texto, seleção de 

ideias e modo de constituição do dizer”. Faz-se necessário, então, refletir sobre 

estratégias que podem levar à fixação adequada de modelos superestruturais. O 

aluno necessita, pois, ter a estrutura dos gêneros em sua memória para chegar a 

produzir textos coerentes e coesos. Ressalta-se aqui o fato de que grande parte 

dos gêneros é apreendida no nosso cotidiano e não nos trazem qualquer 

dificuldade, no entanto, há aqueles que necessitam de certo esforço para que 

sejam utilizados com destreza. 

Vejamos, portanto, algumas estratégias que podem auxiliar a fixação de 

superestruturas textuais. 

 Atividades que possibilitem o trabalho com intertextos – essa é uma 

forma interessante de os alunos aprenderem a estrutura de determinados 

gêneros, pois, ao produzirem um texto com base em outro, seguindo um 

modelo, eles têm a oportunidade de refletir, ainda que inconscientemente, 

sobre a estrutura textual. 

 

 Atividades de reconstrução textual – entregar ao aluno um texto com os 

parágrafos desordenados e pedir que ele os coloque em ordem é um tipo 

de atividade traz grande resultado em alguns gêneros textuais, em 

especial, a dissertação, pois o aluno tem a oportunidade de observar, não 

só a estrutura do texto – introdução, desenvolvimento e conclusão – mas 

também a sequenciação dos parágrafos por meio das reiterações feitas 

pelo autor.  

 

 Atividades de análise de textos – para que os modelos de superestrutura 

sejam fixados na memória do aluno-escritor, é necessário que ele seja 

exposto exaustivamente ao gênero estudado e uma das estratégias 
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possíveis é que os textos interpretados em sala ou em avaliações estejam 

de acordo com o gênero trabalhado no período. Vale ressaltar que essa 

análise deve abranger, também, a estrutura do texto e a forma como o 

tema foi desenvolvido. 

 

 Atividades que permitam ao aluno assumir o papel de revisor/corretor 

Tendo em vista que a maioria dos alunos gosta da ideia de assumir o papel 

de professor e corrigir uma redação, essa atividade pode trazer bons 

resultados aos alunos que, ao assumirem o papel de corretores, 

despertam-se para a necessidade de buscar os conceitos e estruturas 

fixados em sua memória. Além disso, o aluno poderá observar que essa 

atividade pode ser feita por ele em seus próprios textos, ou seja, que ele 

pode despertar o seu leitor interno e atuar sobre sua produção textual. 

Essas são algumas das possíveis estratégias que o professor poderá utilizar com 

o objetivo de levar o aluno a interiorizar os modelos dos gêneros textuais, o que, 

certamente, contribuirá para o desenvolvimento de sua capacidade comunicativa, 

em especial na produção de textos. 

 

4.3 Por uma correção e reescrita eficazes 

 

O processo de produção de texto passa por algumas etapas e a que chamamos 

de “correção” refere-se ao trabalho feito pelo professor, lendo e assinalando para 

o aluno os problemas encontrados no texto e indicando o caminho a seguir para a 

solução do problema. 

Entre os professores de língua materna, muito se discute sobre a melhor forma de 

realizar essa correção. Vale ressaltar que, em alguns casos, a preocupação não 

está no aprendizado do aluno, mas na busca de uma forma que gaste o menor 
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tempo possível para a realização dessa tarefa. Não podemos esquecer, porém, 

que a correção precisa ser vista como uma estratégia pedagógica, que deve 

possibilitar ao aluno a compreensão dos problemas encontrados e orientá-lo na 

reescrita do seu texto. 

Serafini (1989, apud Ruiz 2010) apresenta algumas tendências de correção de 

redações escolares discutidas – a indicativa, a resolutiva e a classificatória. Ruiz 

(2010) apresenta a análise de um corpus composto por redações corrigidas por 

um grupo de professores e pela reescrita dessas mesmas redações. Nesse 

corpus, ela observou a forma como os professores corrigem as redações e a 

resposta dos alunos, na reescrita, em relação aos problemas textuais apontados.  

Essas indicações feitas pelos professores não obedecem a um padrão quanto à 

localização, pois ora elas estão na margem da folha, ora no corpo da redação, ora 

na sequência do texto. Vejamos, então, a descrição de cada uma dessas 

tendências de correção. 

 

4.3.1 A correção resolutiva 

 

A correção resolutiva requer tempo e empenho, pois, nela, o professor corrige 

todos os erros do aluno, reescrevendo parágrafos, frases e períodos completos. 

Nesse processo, ele faz uma leitura compensatória, pois procura interpretar as 

lacunas deixadas pelo produtor do texto e reescreve os trechos problemáticos.  

Nesse tipo de correção, o professor assume a reformulação do texto, substituindo 

palavras, suprimindo expressões, deslocando parágrafos, corrigindo ortografia e 

acentuação, etc. Ruiz (2010) observa, no entanto, que a correção resolutiva 

poupa o esforço do aluno, não lhe dando a oportunidade de refletir sobre o 

problema e, consequentemente, de aprender por meio da correção e reescrita de 
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seu texto, pois ele se limita, nesse caso, a fazer uma cópia de todas as 

intervenções feitas pelo professor. Dessa forma, o trabalho do aluno, que deveria 

ser de reflexão, é substituído por um trabalho mecânico que pouco ajuda no seu 

desenvolvimento de produção textual. 

 

4.3.2 A correção indicativa 

 

De acordo com Serafini (1989, apud Ruiz, 2010), na correção indicativa, o 

professor se limita a indicar, por meio de alguma sinalização, os problemas 

textuais encontrados. As estratégias utilizadas nesse tipo de correção são 

diversas, tais como: 

 O professor circunda a palavra ou expressão que apresenta problemas; 

 O professor circunda, em caso de erro ortográfico ou falta de acentuação, 

a forma problemática; 

 O professor traça um “X” em locais que apresentação problemas de 

pontuação; 

 O professor traça alguns sinais indicativos como, por exemplo, para 

mostrar a necessidade de parágrafo. 

 O professor traça um “X” na margem da linha que apresenta palavras com 

problemas. 

 O professor traça colchetes ou chaves na direção do problema e pede 

mais explicação. 

 O professor faz asteriscos ou outros sinais na margem e os retoma na 

sequência do texto. 

Esse tipo de correção também foi considerado ineficaz por Ruiz (2010), pois os 

alunos nem sempre resolvem os problemas apontados. Dentre as possibilidades 
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aventadas para essa não resolução está a possibilidade de eles não 

compreenderem as vagas indicações feitas pelo professor ou não saberem como 

resolver o problema. Percebe-se, portanto, que a correção indicativa pode não 

levar o aluno ao desenvolvimento na produção de textos. 

 

4.3.3 A correção classificatória 

 

Na correção classificatória, o professor tem, compartilhada com o aluno, uma lista 

de símbolos ou abreviações que indicam a natureza do problema encontrado no 

texto, por exemplo, se o aluno produz uma frase ambígua, o professor fará na 

margem a seguinte anotação “Amb”, já se o problema estiver relacionado a 

concordância nominal, escreverá “CN”.   

Esse tipo de correção está muito próximo da correção indicativa e, da mesma 

forma, os alunos nem sempre reagem positivamente diante das indicações feitas, 

ou seja, não fazem totalmente as alterações necessárias, ou por não entenderem 

o código ou por não saberem resolver o problema.  

A autora aponta, ainda, a inconsistência da lista de abreviações usada pelos 

professores e mostra como a maior parte das classificações de problemas 

abrange apenas o domínio da frase e pouco se aborda a questão textual. 

Observa-se, portanto, que essa correção também não pode ser considerada 

produtiva para o desenvolvimento da capacidade comunicativa do aluno por meio 

de textos escritos.  

Ruiz (2010) faz menção, também, a mais um tipo de correção encontrado no 

corpus, mas que não se encontra na classificação feita por Serafini (1989) –  a 

correção textual-interativa – a qual veremos a seguir e teceremos alguns 

comentários sobre ela. 
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4.3.4 A correção textual-interativa 

 

Na correção textual-interativa, o professor comunica-se com o produtor do texto 

por meio de bilhetes, mostrando os problemas encontrados e incentivando-o para 

a realização da reescrita.  

Esses bilhetes, em alguns casos, são superficiais e, assim como nas demais 

tipologias, podem não atingir o objetivo almejado – uma reescrita que produza 

crescimento e amadurecimento do aluno no que tange à produção textual.  

Nos exemplos apresentados por Ruiz (2010), percebe-se, ainda, que alguns 

professores, além de utilizarem essa tipologia de correção, não deixam de lançar 

mão de indicações e classificações de problemas feitas ao longo do texto – 

circundando vocábulos, grifando palavras, colocando pontos de interrogação na 

margem, etc.  

A decisão por uma forma ideal para corrigir uma redação escolar é, de certa 

forma, angustiante e essa angústia acompanha grande parte dos professores de 

língua materna. Uma estratégia trabalhosa, porém eficiente, que tenho utilizado 

para as correções de texto aproxima-se muito da correção textual-interativa. Essa 

estratégia consiste em circundar o trecho que apresenta problemas e colocar nele 

um número, como uma nota de rodapé, que é explicado para o aluno no final do 

texto. Essa explicação deve conduzir o aluno na resolução do problema apontado, 

mas sem lhe dar a resposta, pois o objetivo é levá-lo è reflexão e desenvolver 

nele a capacidade de buscar soluções. Além dessas observações, faz-se 

necessário um bilhete de motivação, que mostre ao produtor do texto que o 

professor confia nele para a resolução daqueles problemas.  

Exemplifico esse tipo de correção com um trecho de uma redação produzida por 

uma aluna do 8º ano do ensino fundamental. 
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Como se pôde observar, as indicações feitas no texto da aluna têm o objetivo de 

levá-la à reflexão e à solução dos problemas apontados. De acordo com Ruiz 

(2010), a resposta dos alunos diante desse tipo de correção é muito mais positiva 

do que nas demais tipologias, pois, além das indicações serem mais precisas, o 

aluno sente-se motivado a atender as solicitações de mudanças indicadas. A 

correção textual-interativa apresenta-se, pois, como a mais eficaz, no entanto, 
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faz-se necessário que não só os bilhetes, mas também qualquer intervenção feita 

ao longo do texto levem o aluno a compreender a natureza do problema 

apontado, mostrem o caminho a seguir e o motivem a fazer as alterações no 

texto.   

 

4.4. Alguns questionamentos sobre a produção textual nas escolas 

 

A produção do texto escrito é um dos temas mais discutidos no processo 

educacional atualmente, pois os resultados obtidos em exames como o ENEM ou 

em vestibulares não tem sido satisfatório.  Conforme já mencionamos, adquirir a 

capacidade de se comunicar por meio da modalidade escrita é uma atividade 

artificial, pois a língua escrita se distancia um pouco da língua falada e, além 

disso, a produção de um texto escrito requer mais reflexão e planejamento. Esse 

processo de aprendizagem de produção do texto escrito exige esforço e empenho 

de ambas as partes – professor e aluno. 

Um dos questionamentos que se pode levantar sobre as redações escolares é a 

própria situação de produção do texto, pois, em algumas escolas, o aluno produz 

redações apenas para ser avaliado.  

Essa produção textual exclusivamente para a avaliação passa a ser, de certa 

forma, injusta para o estudante, pois ele aprende, na teoria, as características de 

um gênero textual e é exigido, em seguida, que produza um texto que será 

avaliado de zero a dez. Essa prática não é comum em nenhuma outra disciplina, 

nem mesmo em Língua Portuguesa nos estudos de gramática e interpretação de 

texto. Entendemos, também, que a pressão de uma avaliação não permite ao 

aluno que ele obtenha a prática necessária no processo de produção textual.  
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Um dos problemas que, provavelmente, levou muitas escolas a implantarem essa 

produção exclusivamente avaliativa é o fato de que muitos alunos só produzem 

quando o produto final do seu trabalho lhe for valer algum ponto na média. 

Estamos, portanto, diante de uma situação-problema: o aluno só produz quando 

vale nota e a produção textual exclusivamente avaliativa pode não produzir o 

efeito esperado.  

Para tentar minimizar esse problema, um dos caminhos escolhidos pela escola 

tem sido exigir a reescrita da produção textual, no entanto, alguns alunos se 

satisfazem com a nota da primeira versão do texto e não se dedicam no processo 

de ensino/aprendizagem. Ressaltamos que a reescrita de um texto produz 

excelente efeito nesse processo, pois o estudante tem a oportunidade de refletir 

sobre sua produção textual e aprimorá-la.  

O papel do professor nesse processo é de extrema importância, pois ele, como 

leitor externo, procurará preencher as lacunas deixadas pelo aluno e o orientará 

na continuação do seu trabalho. Observemos como um trecho, retirado do corpus 

analisado, que apresenta diversos, problemas poderia ser, após a orientação do 

professor, reescrito e obter algum efeito de sentido. 

 (16) [...] a TV e o rádio é o meio de comunicação mais útil 
dentro de nossas casas nos diverte, interte e nos ajuda a 
relanar [relaxar / reclamar?] é jato [chato?] quando semetém 
demais na vida dos artistas alguns apresentadores não 
querem nem saber e fala da vida pessoal dessas pessoas 
sem dó. (extraído da redação 15) 

(16a) [...] a TV e o rádio são os meios de comunicação mais 
úteis dentro de nossas casas porque eles nos divertem, nos 
entretêm e nos ajudam a relaxar, porém é chato quando se 
intrometem demais na vida dos artistas, pois alguns 
apresentadores não querem nem saber e falam da vida 
dessas pessoas sem dó. 
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Vale acrescentar que o professor, na correção desse texto, não poderia jamais 

apontar apenas os problemas ortográficos ou de concordância, mas também a 

relação existente entre as orações. 

Percebe-se, portanto, que a reescrita é essencial nesse processo de aquisição da 

capacidade comunicativa por meio de textos escritos. Cabe, então, à escola 

mostrar ao aluno os benefícios do domínio da linguagem e motivá-lo a buscar 

esse conhecimento e, assim, desenvolver nele a capacidade de produzir textos 

que atendam aos fatores de textualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Palavra, palavra 

(digo exasperado), 

se me desafias, 

aceito o combate. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 

Conforme já dizia Drummond, trabalhar com a palavra é uma luta, há de se lutar 

sempre, aceitar o desafio e não esmorecer diante dos obstáculos. Analisar um 

corpus composto por redações do ENEM foi, de certa forma, uma conscientização 

desse grande combate que o professor de língua materna tem a enfrentar. 

Por meio da análise desse corpus e da pesquisa realizada, buscou-se comprovar 

a estreita relação entre a sintaxe e a textualidade. Levantou-se, pois, a hipótese 

de que o não conhecimento das regras básicas da sintaxe da língua influencia, 

consideravelmente, a coesão e a coerência, fatores essenciais para a 

textualidade. Seria, então, a sintaxe um eixo para a textualidade? 

Com os autores estudados, observou-se que a ausência da conectividade, termo 

que abrange tanto a coesão quanto a coerência textuais, não permite a 

concretização da mensagem, pois não se encontram nela os efeitos de sentido 

necessários para o seu entendimento. Essa conectividade se faz presente no 

texto por meio de mecanismos linguísticos, que vão ligando suas partes, tecendo-

o e dando-lhe unidade.  Fica claro, então, que a conectividade repousa sobre 

elementos gramaticais que atuam na superfície do texto, marcando as relações 

entre os seus elementos. 
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Sendo a sintaxe o que dá a forma organizacional a uma língua, pode-se afirmar 

que o eixo da textualidade tem como base a ordenação sintática do texto, pois 

são as relações estabelecidas na superfície textual que possibilitam a coesão e a 

coerência. 

A análise do corpus comprovou esse enlace inseparável entre sintaxe/coesão e, 

consequentemente, coerência, pois, conforme afirma Charolles (2002), separar 

esses fatores de textualidade é completamente inútil, tal é o grau de 

interdependência entre eles.  

Um dos itens analisados no corpus foi a relação de concordância entre o 

sintagma nominal que assume o papel de sujeito e o sintagma verbal. Essa 

relação é uma das bases da sintaxe da língua portuguesa e, embora seja básica, 

sua ausência foi uma das categorias que mais teve incidência no corpus, 

contribuindo, muitas vezes, para a falta de textualidade das produções. 

Outro fator observado na análise e que teve alto grau de ocorrência foi a ausência 

de pontuação. Em muitas redações, foi grande o esforço feito para preencher as 

lacunas ocasionadas pela falta de pontuação ou pelo seu emprego inadequado e, 

assim, perceber a possível intenção semântica do aluno-autor. Conforme vimos, a 

pontuação tem base sintática e o seu uso adequado colabora para a progressão 

textual. Percebe-se, pois, que os autores do corpus não dominam as relações 

sintáticas do texto e, portanto, não sabem usufruir dos benefícios discursivos que 

uma boa pontuação textual proporciona. 

A análise do uso dos conectores lógicos também demonstrou algumas 

dificuldades básicas dos produtores. Percebe-se claramente que esse é um 

conteúdo que lhes traz algumas dificuldades quanto ao valor semântico que os 

conectores imprimem nas relações interfrásicas e entre os parágrafos, pois há 

textos em que o conector empregado foi o gerador da falta de textualidade. 
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Observou-se, ainda, que poucos textos apresentaram o uso de conectores lógicos 

ou discursivos interligando os parágrafos do texto, pelo contrário, na maioria 

deles, os parágrafos pareciam peças soltas no texto, sem qualquer relação entre 

eles.  

A análise integral de algumas redações possibilitou uma visão mais aprofundada 

do nível dessas produções e mostrou que seus autores não souberam utilizar os 

recursos linguísticos para que as metarregras da coerência não fossem violadas 

quase que totalmente. O aluno-autor demonstrou dificuldade de manter a 

continuidade do tema por meio dos recursos disponíveis na língua – repetição, 

reiteração, etc. Ele não soube, também, dar progressão ao tema e o que mais se 

observou nesse quesito foi uma progressão vazia ou circular.  

Outro fator notado com frequência foi a presença de contradições internas e 

externas; é interessante apontar o fato de que algumas dessas incoerências 

internas ocorreram devido à má articulação das palavras no interior do período 

e/ou ao uso inadequado de conectivos, o que comprova, uma vez mais, a 

importância do conhecimento sintático da língua. Vale ressaltar, ainda, que, no 

corpus analisado, foram poucas as ocorrências do emprego de articuladores 

discursivos (desta forma, primeiramente, então, assim, etc.). Isso mostra a 

dificuldade do aluno-autor em relacionar os elementos do texto. 

Dessa forma, é possível afirmar que o corpus analisado demonstrou um baixo 

domínio das estruturas sintáticas por parte de seus produtores. Essa falta de 

domínio da sintaxe refletiu-se claramente na coesão e coerência textuais, pois, 

em algumas produções, até mesmo a relação das palavras na frase resultou em 

incoerência e, consequentemente, na falta de textualidade. 

Salvaguadados todos os senões do corpus desta pesquisa – condições de 

produção, pequena amostragem, etc. – essa análise nos mostra, na verdade, que 
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o ensino da língua portuguesa precisa ser revisto e reformulado, pois cabe ao 

docente direcionar o estudo da língua para um viés que permita ao aluno integrar 

os estudos gramaticais à produção textual, ensinar-lhe a lógica das relações entre 

os elementos do texto para que suas produções textuais reflitam “a clareza e a 

lógica da expressão, ou seja, a coesão e a coerência” (Guimarães, 2009, p. 149). 

Diante dessa realidade, discutiram-se algumas estratégias que podem 

instrumentalizar o aluno nesse processo de aquisição da capacidade 

comunicativa, pois somente por meio de exercícios reflexivos e práticos, longe de 

qualquer classificação desnecessária, é que os modelos micro e superestruturais 

serão impressos na memória dos alunos.  

Vale ressaltar que todo processo de aprendizagem é um desafio a ser enfrentado 

e, necessariamente, tem de ser uma via de mão dupla, ou seja, deve haver o 

empenho de ambas as partes – professor e aluno. Embora o desafio seja imenso, 

a luta seja enorme, espera-se que esta pesquisa não nos faça esmorecer, mas 

nos leve a enfrentar o combate. 
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ANEXOS 

 

Redação 1 (0126015-4) 

 Com as pessoas sabem que existe uma lei que proteger elas do abuso do 

meio de comunicação e qualquer informação que ela tinha dado aos meios de 

comunicação elas deveriam conhecer os direitos. 

 E com o conhecimento das pessoas as empresa de comunicação ficariam 

menos poderosa quando qualquer pessoa fosse reclama que o meio de 

comunicação tinham colocado informação a mais. 

 E também gostaria que os meios de comunicação coloca-se informação 

verdadeira para as pessoas que existem e escutam o que eles falam. 
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Redação 2 (O126031-6) 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 

comunicação? 

Informação para um futuro melhor 

 A liberdade de informação hoje, é uma coisa   que deve ser levada muito a 

séria, principalmente no Brasil. Onde os índices de violência, desemprego e 

analfabetismo são assustadores. E a mídia, de uma certa forma não contribui 

para que as pessoas edifiquem suas mentes em coisas boas e agradáveis. 

 Quando ligamos nossos aparelhos de rádio e televisão, podemos notar que 

a maioria das informações repassadas aos ouvintes e telespectadores não são de 

grandes utilidades. E o que precisamos, hoje é de informações e notícias que nos 

preparem para um futuro mais organizado. 

 Assim sendo, para estes e outros problemas que enfrentamos não só no 

Brasil, mas em outros países. Os governos deveriam adotar propostas que se 

encaixassem às propostas lançadas pela mídia, para que não haja mais esses 

“abusos” que vemos todo santo dia em  nossos lares. É que a mídia de forma 

geral, não pense somente no lucro que vão receber com programas de rádio e 

televisão “baratos”, mas que pensem em repassar ao público notícias de grande 

importância para a formação e o caráter de cada ouvinte e telespectador. 
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Redação 3 (0126133-9) 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 

comunicação? 

 Não samos mais o mesmo, desde que surgiu os meios de comunicação, 

pois estamos vivendo num mundo globalizado, dispeitados por aqueles que 

querem algo maior na vida. Em nossas casa vivemos colados com a informação, 

será que da mos ajuda para expressar nossas idéias. 

 Os meios de comunicação entram em nossas vidas sem pedir licença para 

entrar, os programas sensacionalistas do rádio e os programas de televisão 

mostram o que querem, a qualquer horário do dia, não pensando na família, na 

sociedade em que se encontra, nossos irmãos em vez de assistirem jornais, 

esportes no horário da tarde e da noite estão assistindo guerras brigas de 

vizinhos, mortes, pois é essa a nossa realidade. Para que possamos ter um país 

digno devemos acabar com isso. 

 Não sabemos quando isso irá acabar, sabemos que existe uma esperança  

em nós brasileiros para que se torne realidade. Temos que acabar com o abuso 

das informações que colocam no ar aquilo que não é realidade. 
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Redação 4 (0126140-1) 

A Liberdade que se expressa 

 A liberdade é uma coisa, que nós temos que ter, porque sem a liberdade e 

mesmo que estarmos preso a nós mesmo. 

 Sem a liberdade nós não podemos ser livre. E principalmente quando 

falamos da liberdade de ser informação, se nós não ficamos sabendo de tudo que 

está acontecendo, o que está passando, sem a liberdade de informação nos não 

sabemos absolutamente nada. 

 Já os abusos nós meios de comunicação hoje em dia é constante, 

principalmente quando falamos sobre o meio de rádio, televisão, telefones e 

outros. 

 Através da televisão muitas vezes virmos coisas absurdas, muitas mostram 

coisas que aumenta o número de violência, podendo mostrar coisas que trazem 

benefícios as pessoas não, só mostram para piorar. 

 No rádio ouvimos coisas mais absurdas do que a outra, é pessoas se 

discriminando as outras, as invés de colocarem programas que falam de coisas 

boas, de uma educação melhor, não só se xingam um aos outros. 

 E ai que veremos os meios de comunicação são abusos, não só esses, 

muitos outros. 
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Redação 5 (0126180-0) 

Tema: Como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos nos 

meios de comunicação? 

Hoje são abusivas e perseptivas vermos quaisquer tipo de “abuso” em televisão 

aberta, que leva principalmente a jovens praticarem hatos indeligüentes, ou as 

chantagens de melhor oferta persentual de mercado, levando o telespectador a 

epnase [impasse?], e que pode mos perceber que o povo não tem voz e as vezes 

não é passada a ele as imformações necessarias a ele para se alto informar 

através desses meios oferecidos mais subordinados pelos supremos 

(governantes), e que não nas informações direta os assuntos que o povo tem 

direito como educação infra-estrutura etc, já que representantes que o povo 

escolheu não fazem nada contra isso, alguém capaz de articular se fosse 

possível. Da uma cutucada para que ao mesmo se espertem e criem leis que 

deiam liberdade de seu povo informar e formar  proposta assim determinada. 
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Redação 6 (0130070-9) 

Meio de comunicação abuso contra os cidadãos 

 Os meios de comunicação sempre foi usado para transmitir, ajudar e 

informar pessoas, nem sempre é isso que acontece pois diversas vezes as netrias 

[matéria] que são publicadas acaba tirando a privacidade das pessoas e nem 

sempre o que se fala é verdade, e isso prejudica a privacidade da pessoa que 

está sendo acusada. 

 Diversas netrias [matéria] que são publicadas sobre determinada pessoa 

pode acabar com sua vida em todos os sentidos, pois ela passará a ser vista 

pelas outras pessoas de outro medo como um acusado de um crime, estupro e 

outros, por isso a mídia tem que ter muito cuidado quando expor um problema 

para a população. 

 A maior parte das netrias [matéria] que são passadas para os 

telespectadores nem sempre é verdade, isso deixa a população confusa e pode 

acusar uma pessoa sem que ela seja realmente o autor do crime. Isso acontece 

constantemente com as pessoas de baixa renda onde está localizada o maior  

índice de criminalidade. 

 Quando uma netrias [matéria] é exposta ao telespactador no mesmo 

momento ele tem sua posição sobre esse  assunto, mas quando a netrias 

[matéria] passada é mentira a pessoa ou o grupo no qual está sendo acusado 

passará por vários constrangimentos podendo ter sua vida arruinada, pois será 

quase impossível essa pessoa arrumar um emprego e tr sua vida normal como 

antes. 
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 Os meios de comunicação devia se preocupar mais com a integridade da 

pessoa que está sendo acusada, respeitando seus direitos e jamais invadir a 

prioridade do acusado. A fiscalização devia ser mais rígida contro os meios de 

comunicação para tentar coibir as falsas netrias [matéria} que foi passado apenas 

a verdade para o telespectador. 
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Redação 7 (0139004-0) 

Como garantir a liberdade de comunicação e evitar abusos no meio de 

comunicação 

A informação sobre os fatos que acontecem, ou seja, nós obtemos todos 

os dias, sejam elas pelo anúncio no rádio, televisão, ou outros meios de 

comunicação é muito importante para nós, e também termos ciência no dia-dia 

sobre o que está acontecendo no mundo aí fora e nos prevenirmos dessas 

brutalidades que está só aumentando mais e mais. 

No meio da comunicação está mais complicado de viver, tendo em vista a 

falta de expressão das demais pessoas com as outras, que só pensam em si 

próprio que as vezes só precisa de um pouco de liberdade e um auxílio para 

conseguir se estabilizar na vida. 
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Redação 8 (0254139-4) 

Como garantir a liberdade de informações e evitar abusos nos meios de 

comunicação 

 Hoje em dia os abusos estão sendo mais freqüente nos meios de 

comunicação mais para garantir essa liberdade temos que nos informar sobre as 

regra que devemos seguir bom a comunicações. Em termo de comunicação é 

muito importante para nós que precisamos muito dele com sua tecnologia que 

esta sempre avançando com seus professores, intelectuals, “conseudores” etc... 

 Com a comunicação nós podemos nos comunicar com as pessoas várias 

vezes por exemplo com o telefone, com o rádio, com a televisão, com os correios 

que são pelas as carta, telex e pelo computador que é mais usado agora pelas 

crianças e pelos adultos. 

 Com o computador nós temos a interment que leva nós a todos os lugares 

que nós gostaria de ver ou saber sobre algum aassunto que nos entrerreça para 

fazer os nossos trabalhos de escola. 

 Com a comunicação a nossas vidas ficam mais moderna com sua 

tecnologia mais tem sempre os abusos mais nós precisamos garantir o nossa 

liberdade por isso precisamos conversa com as pessoas para elas se conentisa 

dos abusos que estão passado fazendo uma palestra sobre o assunto dos abusos 

nos meios de comunicação. 
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Redação 9 (0254150-5) 

Como garantir a liberdade de informações e evitar abusos nos meios de 

comunicação 

 Em nosso país já é comum a prática da invasão dos meios de 

comunicação, principalmente em casos de famílias de baixa renda, em que seus 

parentes são presos por terem cometidos crimes pequenos. 

 As empresas de comunicação não estão respeitando esses cidadãos 

humildes, que não sabem o que se passa. De medo que, representantes que não 

se responsabilizam pelos atos de seus jornalistas, que têm a plena liberdade de 

fazer o que querem. No entanto, para que possamos ter informações seja preciso 

desrespeitar a sociedade carente, então teremos que nos revolucionar e fazer 

com que os governadores de nosso país se movam no objetivo de tomarem 

decisões para por em prática os Direitos Universais do Homem, em que diz que 

todos devem ser tratados de forma igual.  Contanto que, as empresas de 

comunicação se responsabilizem pelos problemas que tem proporcionado a 

sociedade de baixa renda é possível que haja um conciliamento, afim de que suas 

informações sejam transmitidas ocasionando dignidade consideravelmente aos 

afetados. 

 Afinal, é preciso que haja respeito entre todos e que as leis sejam 

cumpridas para que possamos obter informações sem que hajm abusos nos 

meios de comunicação. 
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Redação 10 (0254311-7) 

 É tanta violência que perdemos a liberdade de viver de sair de casa. No 

nosso dia-a-dia só que assistimos e escutamos falar sobre a vidas da pessoas 

que são públicas, isso é uma falta de liberdade de informação são os jornalistas 

nas frentes de suas casas, querendo saber de suas vidas pessoas. Para que 

acha liberdade de informação as pessoas ter serem mais discreta consigo 

mesma. 

 Na televisão só o que passa é falando dos principais acontecimentos, 

infelizmente entre eles está a violência que é muito comum no nosso cotidiano. 

Muitas vezes é bom mostrar a violência como ela está para ficarmos informados 

do que está acontecendo no mundo. 

 Os abusos nos meios de comunicação são censura das novelas, que 

passa em horários não apropriados isso sim é um abuso aos telespectadores, 

passa tanta mulher nua. Para evitar deveria não dever existir passar isso em 

programa nenhum. 
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Redação 11 (0254492-0) 

Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de 

comunicação? 

 Através de sua capacidade de como você é ou seja: se você é uma pessoa 

preconceituosa, concerteza irá sofrer esse tipo de abuso através dos meios de 

comunicação. Mas à pessoas que tem capacidade de demonstrar o seu 

pontencial e não demonstra, por falta de informações mas sempre tem a sua 

liberdade limpa. 

 Por isso devemos lutar até vencer em sua vida para ser uma pessoa 

honesta, forte, batalhadora e capacitada para enfrentar esse mundo que está 

cada vez mais violento, por causa de tantos absurdos que vimos, um deles é: o 

abuso. 

 Há vários tipos de abusos, o abuso criminal; é aquele que lhe ameaça de 

morte, através de um meio de comunicação que é o telefone. 

 Mas não devemos se preocupar muito, porque existe um sábio lá em cima 

que está vendo tudo. 

 A informação hoje é muito importante para nós jovens, adolescentes e até 

mesmo para pessoas idosas, ter como se expressar, falar e principalmente ter 

uma liberdade limpa através de abusos de meios de comunicação. 

 Queremos ver uma cidade um estado e um país limpo de termo abuso, 

para que possamos ter nossa liberdade. 
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Redação 12 (0273195-9) 

Os cidadãos e a imprensa 

 No Brasil e nos demais países do mundo, os variados programas de 

televisão e radio, apresentam suas matérias cada vez mais interessantes, trágicas 

e algumas vezes até engraçados, para satisfazer a curiosidade dos 

telespectadores, para satisfazer a curiosidade dos telespectadores e ganhar mais 

credibilidade dos seus telespectadores. E para isso a imprensa não mede 

esforços. 

 Na maioria das vezes ela chega intrevistando todo mundo, sem mesmo a 

autorização dos intrevistados, não permitem nem que ele decida se vai ou não dar 

a informação; por muitas vezes esses lares são de pessoas humildes, 

analfabetos, que não conhecem seus direitos, e pensam que são obrigados a 

responder o que perguntam-lhes, isso chama-se “abusos nos meios de 

comunicação”. 

 Os cidadãos mais humildes tem o direito de responder ou não à imprensa, 

apesar deles não saberem disto, todo cidadão deve garantir sua liberdade de 

informação, a imprensa deve respeitar seus direitos e não violar sua privacidade. 

 A imprensa busca matérias diversificadas, diferenciadas, cada vez mais 

apavorantes e algumas engraçadas!E não se importa em “como conseguir?”. Eles 

vão invadindo e gravando o que querem, o necessário para conseguir um “ibope” 

alto, e assim se superar; e as principais vítimas dela são os cidadãos mais 

humildes. 
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Redação 13 (0273281-5) 

Como garantir a liberdade de expressão e evitar os abusos nos meios de 

comunicação? 

 Procurar ler mais nos informar, buscar melhorar mais nossa cultura e 

conhecimentos. Dando o primeiro passo para mudança adiquirindo 

conhecimentos medindo no que poderíamos tirar de bom para melhorar nossas 

vidas, não “engolindo” qualquer programa mostrado em televisão. 

 Temos sim que garantir a liberdade de informação mas uma informação de 

qualidade, conhecimento e cultura não permitindo os abusos que vem sendo 

mostrado nos meios de comunicação que não estão se importando em que estão 

nos prejudicando mas sim no por que estão fazendo. 

 Para conseguirmos melhorar as condições dos meios de informação e 

comunicação, não devemos abrir as portas para deichar entrar informações sem 

qualidades para não prejudicar ainda mais a nossa cultura. 

 Assim lutando por qualidade podemos melhorar e garantir um futuro melhor 

com liberdade de informação e comunicação de qualidade. 
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Redação 14 (0254509-8) 

 

Não como garantir a liberdade de informação, pois eles é que vem a nós 

a procura de nossas informações, chegam de maneira absurda. Sem nos pedi 

permissão par que fassam suas intrevista e mostrem para  a nossa população; 

fatos não existente e caso de muita imortância, para você. 

No meio da comunicação o abuso é muito alto, pois principalmente nas 

eleições, com veículos de propaganda com o som acima do permitido e tarde da 

noite, com desculhambasão e muito mais. 

Os únicos que são mantidos preservados são os ricos por possuir 

dinheiro, pois somos iguais a eles, os direitos deles são iguais dos nossos. Os 

que mais sofrem com isso são aqueles que morram surbúbio, favelas e periferias 

que não tem conhecimentos sobre os seus direitos, então os comunicadores si 

aproveitam desses pessoais para mostra imagens e reportagens de sofrimentos, 

de angústia e muito mais. 
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Redação 15 (0254547-0) 

 

A TV hoje em dia não está mais respeitando mais como antes, os 

programas que passavam tarde agora passa cedo, crianças assiste que não 

deveria, os programas educacionais já estão se acabando pouca coisas se 

aproveita, os programas emfantil estão se acabando pouco a pouco os que 

restam já não e mais como antigamente. Mais durante dessas criticas, a TV e o 

rádio e o meio de comunicação mais útil dentro de nossas casas nos diverte, 

interte e nos ajuda a relanar [reclamar] é [chato] jato quando semetém demais na 

vida dos artistas augus apresentadores não querem nem saber e fala da vida 

pessoal dessas pessoas sem dó. 

As vezes os apresentares abusão das palavras e falam o que quer sem se 

preocupar que  está o assistindo. 
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Redação 16 (0273547-4) 

 

A imprensa. 

Em fim, a violência no Brasil está se tornando mais difícil, por isso, nós que 

vivemos no meio desta opinião citada acima, devemos nos conscientizar que não 

podemos fazer com que esse fato não aconteça mais, portanto, nós brasileiros, 

devemos parar, pensar pelo o menos uma vez em, violência no trânsito casos de 

estupro. Nesse fato mensionado só nos leva ao nível mais baixo do que nos 

temos hoje. 

Portanto, para que isso não ocorra, nós brasileiros devemos ter mais 

orgulho pelo nosso país, pois, não é tão difícil é só nós pegarmos os pontos e 

resolve-los de uma vez por toda, porque nós sejamos um pais de primero mundo 

é claro se nós fizermos junto com a imprensa. Entretanto o que já citado nessa 

redação e reveria com que nós pensarmos mais antes de fazer as coisas porque 

isso acabasse de uma vez por todas Enfim, quem não gostaria de um Brasil lindo 

e em (1º) primeiro lugar. 
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Redação 17 (0273852-0) 

 

Informação e Comunicação sem abusos de liberdade 

 

No Brasil atualmente vem demonstrando grande preocupação em parte de 

cada pessoa, ter sua própria liberdade de informação, sem ocorrer em meios de 

comunicação. É preciso buscar nossos direitos atravéz de leitura de jornais ou até 

mesmo de canais de televisão que nos demosntrem a realidade de nosso país. 

Com certeza sem o direito de nós mesmos se expressar de maneira 

própria as nossas opiniões iremos no futuro nos prejudicar por que não iremos 

nos se preocupar diante os problemas que nos cercam como brigas de famílias, o 

estupro, o tráfico de drogas, que no dia-a-dia está aumentando cada ves mais. 

Devemos ter mais argumentos para enfrentar a realidade como fazem por 

exemplo “Suécia e Grâ-Bretanha” tendo empresas de jornais com opiniões 

privadas sem sair com mentiras ou ser corruptos. 

Ao nosso redor encherguemos que pessoas que expressam a sua parte 

intelectual, artísticas e científica está vivendo uma vida mais fácil por que sabe 

demonstrar sua coerência  com a liberdade de suas palavras é claro sem fugir da 

realidade e sem prejudicar ao próximo emoscionalmente e fisicamente, assim 

iríamos queimar nossa imagem diante à sociedade e iriamos violar a lei de nosso 

país. 

No entanto, para garantirmos a nossa liberdade de informação sem usar os 

abusos de comunicação precisamos primeiramente ser coerentes com nós 

mesmos, mostrando as nossas opiniões, sem fugir dos assuntos da realidade que 
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estão cercando no nosso cotidiano. E por segundo lugar precisamos saber em 

quem estamos votando, por que o governo é a fonte de tudo nessa vida, usando a 

um bom caminho ou para o mal caminho. 
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Redação 18 (0273598-9) 

 

Como garantir a liberdade de informação e evitar os abusos nos meios de 

comunicação? 

 

Isto é um abuso bastante polêmico porque na teoria se prega a liberdade 

nos órgãos de comunicação mas na prática não é assim, os abusos são por parte 

dos empresário que controlam a emprensa escrita e televisiva e também dos 

próprios reporter que não respeitam os direitos das pessoas. 

Se os reportes se mantivessem fiéis aos fatos e escrevessem e 

mostrassem a verdade, respeitando a autenticidade dos mesmos e respeitando 

os direitos das pessoas envolvidas, acho que seria um princípio. 

Outro aspecto importante para garantir a liberdade de informação e que a 

emprensa não sofresse prensão por parte de empresários ou governantes. 

Se ambos os lados fizessem a sua parte teríamos um emprensa mais 

verdadeira e digna, onde as pessoas pudessem confiar de que os fatos 

apresentados fossem verdade, e sem medo de terem seus direitos 

desrespeitados. 
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Redação 19 (0273916-0) 

A Imprensa 

 

A falta de respeito de algumas pessoas ligadas a mídia com cidadãos 

brasileiros é uma coisa Absurda. A invasão de privacidade não deveria acontecer, 

pois a privacidade é um direito de todo brasileiro. 

A imprensa deve publicar suas matérias, mas respeitando ao próximo. A 

mídia transmite notícias, que trazem ibope, estão mais preocupados em ganhar 

ibope do que própriamente a transmissão da noticia para o telespectador ouvinte. 

Leis que proíbem a invasão de privacidade já existem mas muitas pessoas 

humildes se desconhecem destas leis, deixando que a imprensa perturbe suas 

vidas, e desconhecendo de seus direitos. 

Há notícia deve ser passada ao ouvinte, mas não é preciso que haja tanta 

valorização dos fatos por parte da imprensa brasileira, que por causa de ibope 

expõe famílias e pessoas a mídia, perturbando a vida desses individuos, o que de 

ipótese alguma deveria ser feito. 
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Redação 20 (0395007-7) 

  Liberdade de Informação 

 Para garantir a liberdade de informação é necessário que os profissionais 

estejam muito bem preparados e informados do fato que vai ser exposto ao 

mundo. 

Sem que haja constranjimentos entre a imprensa e os telespectadores. 

Porque infelismente as informações chegam em nossas casas retorcidas e 

cendo que muita das vezes aquela informação nem sem verdadeiras. 

Sendo que muitas das vezes os profissionais de telecomunicações vão as 

ruas com suas câmeras e máquinas fotográfica tirando fotos e filmando lugares 

despresivéis entrepistando e invadindo o intimo das pessoas e da comunidade, 

assim eles se sentem donos do mundo. 

Mais tudo isso ocorre porcausa de uma simples palavra mídia, que é delas 

que eles precisam saber até onde é o limite e ate aonde vamos respeitar o 

proximo. 

Com certesa seguindo todos esses critérios citados a imprensa passa a ser 

mais respeitada e valorizada assim ganhando a credibilidade e a confiança dos 

telespectadores ou melhor da comunidade. 

Vamos respeitar os direitos e deveres de todos. 

 

 

  


