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   RESUMO  

  

 

 

 
A partir da abordagem da Semiolinguística e da Linguística do Texto, este trabalho analisa 

questões discursivas, em situação de prova, das disciplinas Língua Portuguesa, Geografia, 

Filosofia e História. As respostas são analisadas em função das perguntas, explicando o 

quanto a observância ou a inobservância dos aspectos discursivos inerentes ao Contrato 

comunicativo do gênero prova discursiva são responsáveis pelo sucesso ou insucesso das 

respostas. Também é observada a contribuição dos elementos coesivos para a construção 

do sentido tanto da pergunta quanto da resposta e para o consequente (in)sucesso 

comunicativo. Em suma, busca-se explicar a produtividade da abordagem interlocutiva no 

ensino de produção de textos nas várias disciplinas do currículo do ensino médio. A partir 

das observações e explicações, propõe-se, para o referido segmento, um ensino de 

produção de texto numa abordagem interlocutiva, que embase todos os aspectos 

linguísticos necessários à tessitura do texto. 
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               ABSTRACT 

 

 

 
From the Semiolinguistic approach and Text Linguistic, this paper analyzes discursive 

questions, in test situation, of Portuguese, Geography , Philosophy and History subjects. 

Responses are analyzed in terms of questions, explaining how compliance or 

noncompliance with the discursive aspects inherent to the Contract communicative of the 

discursive test are responsible for the success or failure of the answers . The contribution of 

the cohesive elements for the construction of meaning as both the question and the 

response to subsequent (in) communicative success is also observed . In short, it seeks to 

explain the productivity of interlocutive approach in teaching the production of texts in 

various disciplines of the high school curriculum . From the observations and explanations, 

it is proposed , for the said segment , a teaching of text production in interlocutive 

approach that embase all linguistic aspects necessary for the texture of the text. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 

Qualquer pensamento, estudo, ciência só é possível com a linguagem; nada no 

mundo existe fora dela. Como diz Charaudeau “É a linguagem que permite ao homem 

pensar e agir. Pois não há ação sem pensamento, nem pensamento sem linguagem. É 

também a linguagem que permite ao homem viver em sociedade” (2010, p.4). 

 Nada mais natural, então, do que tratá-la como uma prática social, inclusive no 

ensino. Infelizmente não é isso que acontece. Na prática do ensino de Língua Portuguesa 

ainda se percebe uma visão de língua como sistema, descolado de sua natureza social, de 

cunho prescritivo, o que não tem sido produtivo nem favorecido posições satisfatórias em 

pesquisas que aferem a capacidade de compreensão e produção de textos. Isto demonstra 

que o estudante brasileiro não tem intimidade com o mundo da escrita, não a vê como 

instrumento de produtos culturais. Participar do mundo da escrita implica mais do que 

dominar o código; assim, para Britto (2009, p.43): “Trata-se, acima de tudo, de saber e de 

poder operar com objetos culturais e com os discursos da cultura escrita, o que demanda ter 

a informação, saber manipulá-la e inseri-la em determinados universos referenciais”.  

É justamente a produção de textos no ensino médio o tema desta pesquisa. Como e o 

que produzem os alunos no ano que precede o vestibular, cuja aprovação depende 

significativamente da produção de uma redação? São eles „participantes‟ ou „estranhos no 

ninho‟ no mundo da escrita? Até que ponto seus textos, de disciplinas diversas, não produto 

de um processo interlocutivo são eficientes? Estas questões serão desenvolvidas ao longo do 

presente trabalho.  

Mais de vinte anos corrigindo redações de vestibular da Universidade Federal 

Fluminense e trinta atuando em sala de aula me despertaram o interesse maior pelo ensino 

de produção de texto. A aflição dos alunos para produzir um texto, em especial no ano do 

vestibular, era (e ainda é) minha também. Sempre foi claro para mim que não era só com 

regras gramaticais que iria ajudá-los. Minha experiência de avaliadora me fez buscar leituras 

como A Coesão Textual e A Coerência Textual, de Koch, e Comunicação em Prosa 

Moderna, de Othon Moacir Garcia, as quais associei à Técnica de Redação, de Magda 

Soares, para, então, tentar ajudar meus alunos de maneira mais precisa. E ajudei. Mas faltava 

alguma coisa.  Só quando voltei à vida acadêmica como aluna avulsa do curso Gênero, 

Gramática e ensino: aspectos discursivos e semânticos, da disciplina Ensino e 

aprendizagem de línguas, ministrado pela Prof.ª Dr.ª Lygia Trouche, hoje, minha 
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orientadora, pude ver o que faltava: a abordagem semiolinguística.  Ficou claro que a 

dificuldade dos alunos de redigir deriva do fato de não encararem tal processo como um ato 

sociocomunicativo, a produção é artificial, mecânica, não revela de verdade uma 

enunciação.  

 No ensino médio, o quadro que se nos apresenta é o de leitores / produtores 

improficientes, o que é atestado por frequentes reclamações de colegas de outras disciplinas 

e por avaliações, em nível nacional (Saeb e Enem) ou internacional (Pisa)
1
, que mostram 

baixo rendimento de nossos alunos em leitura e produção. 

 Para além das questões sociopolíticas que determinam as condições precárias do 

trabalho do professor, penso que a maneira como o texto vem sendo trabalhado não contribui 

para a mudança desta situação.  

 Muitos acreditam que para escrever bem basta atender a todas as normas gramaticais, 

apresentar uma ortografia impecável e um vocabulário rebuscado, do que, muitas vezes, 

resulta um texto artificial e mesmo incoerente. Outros entendem a escrita apenas como 

representação de pensamento, isto é, o texto deve ser entendido pelo leitor da maneira como 

foi mentalizado. 

 Em ambos os casos, ignora-se a natureza interlocutiva do discurso, são desprezadas 

quaisquer interferências do leitor – o texto é um produto a ser consumido sem 

questionamentos. Defendendo um ensino de conhecimento e produção em contraposição ao 

ensino de reconhecimento e reprodução, Geraldi afirma:  

O outro é a medida: é para o outro que se produz o texto. E o outro não se 

inscreve no texto apenas no seu processo de produção de sentidos na 

leitura. O outro insere-se já na produção, como condição necessária para 

que o texto exista (2003, p. 102). 

 

  Todo esse processo revela-se mais nitidamente na produção de gêneros que exigem  

sequências nos diversos tipos textuais arrolados por   Marcuschi (2008) como, por exemplo, 

respostas discursivas de História, Geografia, Filosofia, Língua Portuguesa. Esta última 

torna-se angústia para a maioria dos estudantes que almeja entrar numa universidade, 

levando-os, não raro, a buscar fórmulas de texto dissertativo a fim de garantir uma boa nota 

na redação. 

                                                             
1   Saeb – Sistema de Avaliação da Educação Básica  
    Enem – Exame Nacional do Ensino Médio 
    Pisa – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Programe for International Student 
            Assessment) 
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 Infelizmente, tal ideia é reforçada por alguns professores ou „cursinhos‟, que 

promovem a estereotipia do gênero redação de vestibular, como bem diz Lemos (apud 

MENDONÇA, 2003, p.235):  

os vestibulandos, quando se utilizam de estruturas estereotipadas, 

produzindo sequências de ideias sem coesão e coerência, estão realizando 

estratégias de preenchimento da folha de papel em branco, sem interesse 

em produzir linguagem (diálogo: exposição de ideias e argumentação, por 

exemplo). 

 

A redação de vestibular é apenas um exemplo da dificuldade do estudante em fase 

final do ensino médio de redigir. Práticas sociais exigem constantemente leitura ou produção 

de textos, a escrita faz parte do dia a dia do cidadão letrado. De alguma forma o 

escritor/leitor de uma língua consegue dar conta, em maior ou menor grau de complexidade, 

do uso da escrita em função de sua competência comunicativa. Uma abordagem 

semiolinguística, então, parece-me fundamental para o ensino da língua materna por ser 

mais próxima do aluno, que vive num mundo „conectado‟, e, por isso mesmo, não aceita ou 

não entende a língua fora de seu caráter sociointerativo.  

A noção de língua como prática social, realizada por um processo interacional,  e a 

consciência de uma finalidade em todo ato comunicativo (gêneros textuais) e da existência 

de determinadas sequências linguísticas (tipos textuais) são essenciais para a formação de 

um produtor de textos. Assim, o estudo de gêneros e tipos textuais é, sem dúvida, 

fundamental no ensino / aprendizagem da língua materna.  

Desta forma, o caminho para solucionar os problemas de ensino/aprendizagem da 

língua materna seja por meio da leitura e produção de textos, 

Sobretudo, é porque no texto que a língua – objeto de estudo – se revela em 

sua totalidade quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, 

quer enquanto discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída 

no próprio processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas 

dimensões (GERALDI, 2003, p. 135). 

 

Geraldi propõe um ensino centrado na produção de textos, pois para ele  

Centrar o ensino na produção de textos é tomar a palavra do aluno como 

indicador dos caminhos que necessariamente deverão ser trilhados no 

aprofundamento quer da compreensão dos fatos sobre os quais se fala quer 

dos modos (estratégias) pelos quais se fala (ibidem, p.165). 
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Para o autor, a leitura se integra à produção na medida em que “ela incide sobre „o 

que se tem a dizer‟, pela compreensão responsiva (...)” e “incide sobre „as estratégias do 

dizer‟ de vez que, em sendo um texto, supõe um locutor/autor” (ibidem, p. 166). 

  Ao ler e produzir gêneros distintos, numa postura dialógica, o aluno veria nestas 

atividades – usando termos do autor – “razões ou motivações para dizer”, teria ou buscaria 

“conteúdo para dizer” e escolheria estratégias para dizer. 

As questões discursivas, que permitem uma variedade de tipologia textual e 

estratégias para dizer, sem dúvida, são uma ótima oportunidade de se trabalhar a linguagem 

num processo interlocutivo, configurando-se um ensino de produção e conhecimento. 

Justifica-se, pois, a relevância deste estudo.  

 Respaldo esta justificativa com um trecho do PCN de Língua Portuguesa: 

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos 

que circulam, ensinar a produzi-los e a interpretá-los. Isso inclui textos das 

diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta sistematicamente 

no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue manejar, pois não há 

um trabalho planejado com essa finalidade. Um exemplo: nas aulas de 

Língua Portuguesa, não se ensina a trabalhar com textos expositivos como 

os das áreas de História, Geografia e Ciências Naturais; e nessas aulas 

também não, pois considera-se que trabalhar com textos é uma atividade 

específica da área de Língua Portuguesa. Em consequência, o aluno não se 

torna capaz de utilizar textos cuja finalidade seja compreender um 

conceito, apresentar uma informação nova, descrever um problema, 

comparar diversos pontos de vista, argumentar a favor ou contra uma 

determinada hipótese ou teoria. (BRASIL, 1997, p.26) 

 

A natureza sociocomunicativa da língua é também respaldada por Bakhtin  (1997, 

p.279): “Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

relacionadas com a utilização da língua.” Segundo o autor, ainda, 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, 

ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e, sobretudo, por sua 

construção composicional (ibidem). 

 

Dito de outra forma, em função de uma dada situação sociocomunicativa, os 

enunciados são elaborados em “tipos relativamente estáveis” – “gêneros do discurso”.  

Em relação à produção textual no ensino médio, são inúmeros os trabalhos acerca das 

redações dos alunos, em especial as de vestibular.  Dentre as várias possibilidades de sua 

abordagem, interessa-me, em particular, o estudo do gênero didático „questão discursiva‟, 

em prova. Abordarei em seção específica tais classificações, mas, por ora, justifico „questão 

discursiva‟ como gênero com as seguintes palavras de Marcuschi (2008, p.155):  
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Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas. 

 

Ora, considerando que a questão discursiva é comum na vida diária do estudante, 

com características relativamente estáveis a fim de cumprir seu papel sociocomunicativo 

escolar, não há por que não categorizá-lo como gênero. Adoto a nomenclatura utilizada por 

Marcuschi por considerar sua abordagem mais comum em nosso ensino, por isso mais 

pertinente para este trabalho. 

O objeto de análise serão questões discursivas, em prova, das disciplinas Língua 

Portuguesa, Geografia e Filosofia.  A princípio constariam do corpus também questões de 

História, o que, no entanto, não foi possível em função da dificuldade criada pelos 

professores da disciplina – a quantidade fornecida não foi significativa, havendo, então, 

apenas um modelo ilustrativo.  

Da perspectiva sociocomunicativa e com conceitos da Linguística do Texto, da 

Semiolinguística, da Taxionomia de Bloom e das Matrizes de Referência do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), serão analisadas as perguntas e as respostas, isto é, o 

texto do aluno será considerado como decorrência do texto do professor. Os elementos de 

análise serão o tipo de questão e o modo enunciativo das perguntas e o tipo textual e modo 

enunciativo das respostas, além da coerência e da coesão dos textos.  

Escrevemos sempre para alguém, cuja representação imaginária construímos num 

processo de antecipação; em uma visão bakhtiniana, um discurso nasce de outro. Essa 

concepção dialógica torna-se fundamental para o ensino, e só o trabalho com textos pode 

tornar consistentes as aulas de Português e das outras disciplinas. Vejamos o que diz 

Marcuschi (2010, p.51):   

Que o ensino de língua deva dar-se através de textos é hoje consenso tanto 

entre linguistas teóricos como aplicados. Sabidamente, essa é, também, 

uma prática comum na escola e orientação central dos PCNs. A questão 

não reside no consenso ou na aceitação deste postulado, mas no modo 

como isto é posto em prática, já que muitas são as formas de se trabalhar 

texto. 

 

 

 Essa citação traduz nosso pensamento a respeito do ensino da língua. Comunicamo-

nos por meio de textos, logo nada mais natural do que tomá-lo como base do ensino a fim de 

que o estudante da língua possa usá-la da maneira mais adequada possível. Mas, ainda 
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segundo o autor, importa o “modo como isto é posto em prática”, e essa é a preocupação 

central deste trabalho. 

No que tange ao ensino da produção textual, cremos que o texto deve ser tratado não 

como um produto final, um modelo a ser seguido, mas como um ato criativo no processo 

interacional da comunicação. Como diz Widdowson (1991, p.90): 

escrever enquanto uso (comunicativo), ao contrário de compor, (escrita 

como forma), pode ser tomado como receptivo no sentido de que esse ato 

se desenrola com referência à interpretação do próprio autor do que 

apareceu antes e à sua avaliação de como aquilo que já foi escrito e está 

sendo escrito será recebido pelo leitor. 

 

    Só entendida em seu aspecto dinâmico, o estudante pode ver sentido em tal tarefa, 

que deixa de lhe parecer algo artificial e enfadonho. 

          Com base, então, numa abordagem sociocomunicativa e interacional, o objetivo geral 

desta dissertação é explicar a produtividade da abordagem interlocutiva no ensino de 

produção de textos nas várias disciplinas do currículo do ensino médio.  

Os objetivos específicos são, pela análise das perguntas, verificar estratégias para 

fazer o aluno responder segundo orientações e restrições e, pela análise das perguntas, 

verificar estratégias de estruturação e correspondência ao desejado. Tais verificações 

pressupõem:  

 identificar os comportamentos do Modo Enunciativo e suas marcas nas perguntas e 

respostas das questões selecionadas; 

  observar a relação dos comportamentos enunciativos das respostas com os tipos de 

questões; 

 observar se os tipos textuais presentes nas respostas correspondem ao esperado em 

função dos tipos de questão e seus comandos; 

 verificar a influência dos aspectos linguísticos e discursivos na coerência das 

perguntas e respostas. 
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2  CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 A SEMIOLINGUÍSTICA 

 

 Como já vimos até aqui, a diretriz deste trabalho é a perspectiva semiolinguística 

postulada por Charaudeau. Não é nosso intento fazer uma releitura ou uma simplificação de 

seu trabalho, antes pretendemos expor alguns pontos de interesse particular para esta 

dissertação. 

 Para o autor a comunicação é um fenômeno complexo, que vai além da simples 

transmissão e recepção de mensagem, ela constitui-se num processo de reciprocidade. 

Segundo ele “„Comunicar‟ é proceder a uma encenação” (CHARAUDEAU, 2010, p.68), 

como num teatro, onde atores desempenham papéis em função de um projeto de 

comunicação, de acordo com contratos comunicativos.  

 Os sujeitos da comunicação (atores) desempenham papéis linguageiros, decorrentes 

do duplo processo do ato de linguagem: o de produção e o de interpretação. Ao produzir um 

enunciado o Eu-comunicante (EUc) se dirige a um TU-destinatário(TUd) idealizado, com 

determinada intenção. O sucesso ou não do intento do sujeito comunicante dependerá do 

processo de interpretação, ou seja, o TU, agora interpretante (TUi), cria uma imagem do 

enunciador (EUe), podendo corresponder ou não à expectativa inicial do Eu-comunicante. 

Nas palavras de Ieda de Oliveira (2003, p.28): 

O Eu-comunicante, portanto, é quem fala ou escreve e o Tu-interpretante é 

quem ouve ou lê (e interpreta) o texto, seja ele oral ou escrito. O TU-

destinatário é a imagem que o Eu-comunicante tem do TU-interpretante, ou 

seja, é uma hipótese formulada pelo Eu-comunicante sobre quem seja o TU-

interpretante. 

 

 O EUc assim como o TUi são sujeitos agentes, “testemunhas do real” 

(CHARAUDEAU, 2010, p.51), situados em um espaço externo à fala, seres sociais;  e o 

EUe  assim como o TUd são sujeitos responsáveis pelo ato de enunciação, pelos efeitos de 

sentido, estão situados em um espaço interno à fala. Charaudeau (2010) representou o ato de 

linguagem em um esquema constituído de um circuito externo, ilustrado abaixo, onde atuam 

o EUc e o TUi – seres do mundo, e um circuito interno, onde se encontram o EUe e o TUd – 

seres da fala, pertencentes ao discurso, criados em função da intenção e da expectativa.  
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                  Quadro 1 – Esquema da Situação de Comunicação 
                    Fonte:  CHARAUDEAU, 2010, p. 52 

 

 Os efeitos de sentido produzidos em um ato de linguagem são construídos pelas 

Circunstâncias de discurso e pelo Contrato de comunicação estabelecido. Entende-se por 

Circunstâncias de discurso o conjunto de saberes partilhados pelos protagonistas da 

encenação. Os sujeitos criam hipóteses e imagens a partir de um suposto saber a respeito do 

mundo (práticas sociais partilhadas) e de um suposto saber sobre os pontos de vista 

recíprocos (filtros construtores), contribuindo para isso a situação extralinguística. Em outras 

palavras, a codificação ou decodificação de um enunciado ocorre em função do contexto 

extralinguístico e dos saberes supostos partilhados pelos protagonistas de um ato de fala. 

Assim, só se pode entender “Fogo?” como um pedido de isqueiro ou fósforo, e não como 

uma pergunta, se o enunciado for produzido numa situação em que haja alguém fumando e 

se os interlocutores partilharem esta prática social. 

Citando o mestre francês, 

é forçoso considerar que a linguagem é um fenômeno complexo que não se 

reduz ao simples  manejo de regras de gramática e das palavras do 

dicionário, como tendem a fazer crer a escola e o senso comum. A 

linguagem é uma atividade humana que se desdobra no teatro da vida social 

e cuja encenação resulta de vários componentes, cada um exigindo um 

„savoir-faire‟, o que é chamado de competência. (idem, p. 4) 

 

  É isso que somos: atores de um espetáculo diário, desempenhando papéis diversos 

em função de cada situação comunicativa, obedecendo a regras sociocomunicativas e 

lançando mão de estratégias para lograr em nossos projetos de fala.  
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Não há como ignorar que “„Comunicar‟ é proceder a uma encenação” 

(CHARAUDEAU,2010, p.68). Esta encenação (mise-en-scène) se dá em uma dada situação 

comunicativa, quando o sujeito comunicante, com determinados espaços de restrição e de 

estratégias, lança mão de categorias de língua organizadas em Modos a fim de cumprir seu 

projeto de comunicação. 

O sucesso dessa empreitada dependerá, então, por parte dos sujeitos envolvidos no 

ato de linguagem, da adesão ao Contrato de comunicação inerente à situação comunicativa 

em questão. De acordo com Charaudeau (2010, p.6), “A noção de contrato pressupõe que os 

indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais estejam suscetíveis de chegar 

a um acordo sobre as representações linguageiras dessas práticas sociais.”; o que vale dizer 

que o Contrato se dá segundo o processo de transação da semiotização do mundo, realizado 

de acordo com os princípios de alteridade, de pertinência, de influência e de regulação. 

 Antes de prosseguirmos com a explicação do processo de transação, vale esclarecer 

que ele é um dos dois processos por que se realiza a semiotização do mundo. O outro é o 

processo de transformação, que se refere à representação do mundo, operação em que o 

“mundo a significar” se transforma em “mundo significado” pela ação de sujeito falante. São 

quatro as operações envolvidas: a identificação, que envolve a nomeação, a conceituação; a 

qualificação, que diz respeito à caracterização, à especificação; a ação, que se refere ao 

„fazer‟ dos seres; e a causação, que demonstra os motivos, as razões das ações.  Sem o 

processo de transformação não há o de transação: os dois são igualmente necessários para a 

interlocução. Mas como é a realização do Contrato que nos interessa, voltemos então aos 

princípios por que se dá a transação do ato comunicativo.  

O princípio de alteridade pressupõe o reconhecimento da identidade e legitimidade 

entre os parceiros, eles se reconhecem e se legitimam no processo de troca do ato de 

linguagem – alternam-se como sujeitos comunicantes e sujeitos interpretantes. 

O princípio de pertinência diz respeito aos saberes implicados no ato de linguagem, 

conforme vimos nas Circunstâncias de discurso. Os parceiros devem compartilhar os 

saberes, considerando o contexto extralinguístico e a finalidade do ato.  

O princípio de influência pressupõe a aceitação dos parceiros de serem alvos de 

influência, visto que todo ato de linguagem é imbuído de intenção, o que, no entanto, não 

determina uma postura passiva, existe a possibilidade de interação. 

O princípio da regulação está diretamente ligado ao princípio de influência, já que 

para atingir o objetivo comunicativo os parceiros precisam dosar o jogo de influências, 

precisam recorrer a estratégias discursivas. 
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Dessa forma, subjazem ao Contrato espaços de restrição e de estratégias (liberdades). 

Os sujeitos precisam se submeter a „regras‟ próprias dos atos de linguagem e, ao mesmo 

tempo, podem recorrer a estratégias (escolhas de léxico, de sintaxe, de figuras de linguagem 

etc.) para serem bem-sucedidos no seu projeto de fala. Só assim é possível depreender os 

implícitos existentes nos enunciados – Implícito codificado, determinado pelas 

Circunstâncias de discurso. 

Tomemos como exemplo a seguinte questão discursiva de uma prova de Geografia: 

 

PERGUNTA 

Com a integração econômica do território nacional, as regiões Sul e Centro-Oeste se 

comportaram como áreas de propagação das atividades da região Sudeste, à qual  aquelas 

duas regiões se soldaram como territórios de economia complementar, formando a grande 

região Centro-Sul. Caracterize a região Centro-Oeste como área de extensão da região 

Sudeste. 

 RESPOSTA 

O centro-oeste foi classificado como área de extensão do sudeste pelo fato de o centro-oeste 

ajudar nos negócios e na distribuição dos produtos feitos na região sudeste. 

A situação comunicativa escolar em que se insere uma prova pressupõe algumas 

regras de restrições e de liberdades e algumas estratégias para que haja sucesso no ato 

comunicativo. O princípio de alteridade se realizou pela proposição feita pelo EUe (o 

professor) ao TUd (o aluno), que, ao responder, legitima a autoridade de seu interlocutor. O 

princípio de pertinência se dá pela abordagem do conteúdo testado, tanto a pergunta quanto 

a resposta focam um mesmo assunto: caracterização da região Centro-Oeste como extensão 

da região Sudeste. O professor parte do pressuposto de que o aluno é competente para falar 

sobre o assunto, já que participou de aulas e consequentemente deve compartilhar os 

conhecimentos tratados. A resposta atende ao mesmo princípio já que corresponde às 

expectativas do interlocutor. Para cumprir seu intento, ou seja, para realizar o princípio de 

influência, o professor atende ao princípio de regulação, usando como estratégia a 

contextualização do assunto e a apresentação do comando - Caracterize a região Centro-

Oeste - e da condição em que se deve dar a caracterização - como área de extensão da 

região Sudeste. O aluno, por seu turno, atende aos mesmos princípios usando como 

estratégia uma asserção O centro-oeste foi classificado como área de extensão do sudeste 

seguida de uma estrutura causal pelo fato de o centro-oeste ajudar nos negócios e na 

distribuição dos produtos feitos na região sudeste. É interessante observar que a 
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compreensão do enunciado conta com a decodificação de um implícito: o verbo soldar foi 

usado em sentido metafórico. Isso só é possível se os interlocutores (professor/aluno) 

compartilharem o conhecimento de que tal verbo pode ser usado fora de seu sentido 

denotativo neste contexto. Este é um caso de comunicação bem-sucedida, mas nem sempre é 

assim. Como veremos na análise de corpus, a incoerência da pergunta ou da resposta é fruto 

da não observação de um desses princípios.  

Enfatizando o conceito de Contrato de comunicação, vale a citação de Charaudeau 

(2010, p.60): 

Denominamos Contrato de comunicação o ritual sociolinguageiro do qual 

depende o Implícito codificado e o definimos dizendo que ele é constituído 

pelo conjunto das restrições que codificam as práticas sociolinguageiras, 

lembrando que tais restrições resultam das condições de produção e de 

interpretação (Circunstâncias de discurso) do ato de linguagem. 

 

 A comunicação, então, acontece com a encenação linguageira, na qual atuam os 

sujeitos de acordo com um Contrato, e, para isso, organizam os elementos linguísticos “em 

função das finalidades discursivas do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2010, p.74), 

segundo funções de base e princípios de organização, ao que o autor chama de Modos de 

organização de discurso: o Enunciativo, o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo.  

 Para o presente trabalho serão utilizados apenas os conceitos do Modo Enunciativo já 

que os outros Modos serão tomados segundo abordagem de Marcuschi como tipos textuais. 

 No Modo Enunciativo, o foco são os seres de fala, internos à linguagem, os 

protagonistas. Nas palavras de Charaudeau (2010, p.81) “O Enunciativo é uma categoria de 

discurso que aponta para a maneira pela qual o sujeito falante age na encenação do ato de 

comunicação”. Assim, ao enunciar, o sujeito organiza categorias de língua de determinada 

maneira a fim de demonstrar sua posição em relação ao interlocutor, a si mesmo e ao que um 

terceiro diz. O linguista chama a atenção, porém, para não se confundir esse Modo com a 

Modalização, que “é uma categoria de língua que reúne o conjunto dos procedimentos 

estritamente linguísticos, os quais permitem tornar explícito o ponto de vista do locutor.” 

(CHARAUDEAU,2010, p.81), diferentemente do Modo Enunciativo, que é, como dito 

anteriormente, uma categoria de discurso. Segundo o autor, a construção enunciativa se dá 

segundo duas ordens: a linguística, que explicita por meio da modalização as relações do ato 

comunicativo; e a discursiva, que são os procedimentos responsáveis pela encenação dos 

outros Modos – o Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. 
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Nesta dissertação, interessam, especificamente, os procedimentos linguísticos, que se 

evidenciam nas modalidades alocutiva, elocutiva e delocutiva. Chama-se comportamento 

alocutivo a relação de influência entre o locutor e o interlocutor. O primeiro age sobre o 

segundo por meio de uma relação de força – o locutor revela-se numa posição de 

„superioridade‟ em relação ao interlocutor – ou de pedido – o locutor revela-se numa posição 

de „inferioridade‟. Para isso ele usa categorias de língua próprias, impondo ou pedindo algo, 

o que pode ser feito pela interpelação, pela injunção, pela autorização, pelo aviso, pelo 

julgamento, pela sugestão, pela proposta, pela interrogação ou pela petição.  

No comportamento elocutivo, se destaca o ponto de vista do sujeito falante sobre o 

mundo, é uma relação do locutor consigo mesmo, não há marcas do interlocutor. Por 

configurações linguísticas, notam-se seus modos de saber (constatação, saber/ignorância), 

sua avaliação (opinião, apreciação), sua motivação (obrigação, desejo etc.), seu engajamento 

(promessa, recusa/aceitação, acordo/desacordo, declaração etc.), sua decisão (tipo de 

decisão, proclamação).  

Já no comportamento delocutivo, o que sobressai não são os interlocutores, mas o 

propósito referencial, o locutor se „apaga‟, e apenas “testemunha a maneira pela qual os 

discursos do mundo (provenientes de um terceiro) se impõem a 

ele.”(CHARAUDEAU,2010,p.83), resultando uma enunciação “aparentemente objetiva”. 

Nesse caso, o locutor diz “como o mundo existe” (asserção) ou relata o que outro disse 

(discurso relatado). A modalidade de Asserção apresenta diversos tipos: constatação, 

evidência, probabilidade, apreciação, obrigação, possiblidade, anseio, exigência, aceitação, 

recusa, confissão e confirmação. 

 Os modalizadores constituem as configurações explícitas, isto é, as marcas 

linguísticas evidenciam o comportamento enunciativo.  Entretanto, Charaudeau menciona as 

configurações implícitas. Assim, em “Deixo você ir à praia” e “Você pode ir à praia”, tem-

se, respectivamente, configurações explícita (verbo em 1ª pessoa + pronome você) e  

implícita (não há marca do locutor, sua ação – permissão – sobre o interlocutor é inferida) do 

comportamento alocutivo.  Em “Pressinto o perigo” e “Aproxima-se o perigo”, temos 

também, respectivamente, configurações explícita (a constatação do locutor é marcado pelo 

verbo em 1ª pessoa) e implícita (a constatação do locutor é feita pela afirmação, sem 

nenhuma marca de sua pessoa) do comportamento elocutivo.  Charaudeau (2010, p.91) diz 

que “Qualquer enunciado na forma afirmativa, descrevendo um fato objetivo, sem verbo de 

modalidade, é suscetível de corresponder à Modalidade de Constatação (configuração 

implícita)”.  
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Já em relação ao comportamento delocutivo, a modalidade de asserção (típica  deste 

comportamento) deve ser marcada de alguma maneira para que o interlocutor possa 

recuperá-la. Normalmente, as configurações explícitas da Modalidade de Asserção são 

representadas linguisticamente pelo “verbo ser + adjetivos ou substantivos abstratos (É 

evidente que... / É preciso que...), seguidas de orações no infinitivo, no indicativo ou no 

subjuntivo, ou por advérbios / locuções adverbiais (Evidentemente... / Sem dúvida...). 

Segundo o autor, “A configuração implícita pode realizar-se sob a forma de mímicas, 

entonações ou hesitações, que são suscetíveis de evocar determinados tipos de Asserção” 

(CHARAUDEAU, 2010. p. 102). 

  Vale ressaltar ainda a correlação entre os comportamentos elocutivo e delocutivo, 

que se diferenciam pelas respectivas subjetividade e objetividade. Pode-se dizer que o 

exemplo acima citado da constatação elocutiva, em configuração implícita, “Aproxima-se o 

perigo” se assemelha ao da constatação delocutiva “É visível que o perigo se aproxima”. O 

que as diferencia é justamente a subjetividade depreendida no primeiro enunciado - 

“Pressinto que se aproxima o perigo”, “Sinto que se aproxima o perigo” - em contraposição 

à objetividade do segundo enunciado, que não apresenta ou sugere marca do locutor. 

Charaudeau apresenta um quadro comparativo que ilustra este comentário: 
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              Quadro 2 – Quadro comparativo da modalidades elocutivas e delocutivas 

               Fonte:  CHARAUDEAU, 2010, p. 101 
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Justamente por tratar da posição do locutor – em relação a si, ao interlocutor e aos 

outros – o Modo Enunciativo se faz presente nos outros Modos, visto que tanto na 

encenação descritiva quanto na narrativa ou na argumentativa o enunciador, implícita ou 

explicitamente, se manifesta –  “É por isso que se pode dizer que este Modo comanda os 

demais, (...)” (CHARAUDEAU, 2010, p.74). 

 Em síntese, da teoria semiolinguística interessa-nos o Contrato de comunicação e o 

Modo Enunciativo, conceitos com os quais analisamos o corpus e refletimos sua pertinência 

para o ensino.  

 

 

2.2 A LINGUÍSTICA DO TEXTO 

 

Em Desvendando os segredos do texto, mais precisamente no epílogo, Ingedore  

Koch faz algumas reflexões sobre o objeto da Linguística Textual. Segundo a autora, no 

início constituía objeto de estudo a coesão, os estudiosos se concentravam na análise 

transfrástica e/ou à construção de gramáticas do texto, a coesão e a coerência “eram vistas 

como qualidades ou propriedades do texto” (KOCH, 2002, p.151). 

 Na década de 80, adotando-se uma perspectiva pragmático-enunciativa, passou-se a 

entender que “a coerência se constrói, em dada situação de interação, entre texto e seus 

usuários” (KOCH,2002, p.150). Nessa época, também novos critérios de textualidade 

“passaram a ser objeto das pesquisas sobre o texto, tais como informatividade, 

situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade (cf. Beaugrande & 

Dressler,1981), contextualização, focalização, consistência e relevância” (idem, p. 51). 

 Somou-se a isso o desenvolvimento das investigações na área da cognição e o 

interesse pelas questões relativas ao processamento do texto:  

Além da ênfase que se vem dando aos processos de organização global dos 

textos, assumem importância particular as questões de ordem 

sociocognitiva, que envolvem, evidentemente, as da referenciação, 

inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio etc.; (...) e o estudo 

dos gêneros textuais, (...) (KOCH, 2002, p.150). 

  

Nesse pequeno excerto das reflexões podemos resumir o percurso da LT como 

inicialmente de inclinação gramatical, depois pragmático-discursiva e, em seguida, com 

tendência sociocognitivista. 
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 Hoje, segundo Marcuschi (2008, p.73), a Linguística do Texto pode ser definida 

como o “estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e 

controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais em 

contextos naturais de uso”. Assim, dessa perspectiva, não cabe falar em gramática do texto, 

em um conjunto de regras para uma “boa formação textual”. Marcuschi (2008) sugere que 

os critérios definidores das propriedades de um texto sejam tão somente indicadores da 

compreensão e produção, e não regras rígidas necessárias para tais processos. 

 

2.2.1 O Texto 

 A noção de texto perpassa todos os estudos acerca da produção textual. E não 

poderia ser diferente, é o que se entende por texto que orienta seu processamento. Vejamos a 

seguir algumas definições: 

 O Texto é a manifestação material (verbal e simiológica: oral/gráfica, gestual, 

icônica etc.) da encenação de um ato de comunicação, numa situação dada, para 

servir ao Projeto de fala de um determinado locutor (CHARAUDEAU, 2010). 

 Manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados 

pelos coenunciadores, durante a atividade verbal, de modo a permitir-lhes, na 

interação, não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, (...) como também a 

interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais (KOCH, 2003).  

 O texto pode ser tido como um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma 

entidade de comunicação e um artefato sócio histórico. De certo modo, pode-se 

afirmar que o texto é uma (re)construção do mundo(...) (MARCUSCHI, 2008). 

 O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e 

cognitivas (BEAUGRANDE,1997; apud MARCUSCHI,2008). 

  Como se pode ver, as definições acima corroboram a perspectiva sociointerativa, da 

qual não se deve fugir, em termos de ensino, já que ela é intuitiva no aluno e por isso lhe 

permite  maior facilidade no trabalho com o texto. Enquanto esse lhe for apresentado como 

algo fechado, único, distante, não haverá progresso no que tange à leitura e à produção de 

textos. Aproveitando as palavras de Koch (2003, p 30), “o sentido não está no texto, mas se 

constrói a partir dele, no curso de uma interação”. Para efeitos de ensino de produção de 

texto a que se propõe este trabalho, a definição de Koch é bastante adequada, em especial se 

se somar a ela a ideia postulada por Geraldi (2003, p. 104-105) de que texto é “uma 
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sequência verbal escrita coerente formando um todo acabado, definitivo e publicado” 

(entenda-se publicado como destinado a alguém) que  

a) se constrói numa relação entre um eu e um tu;  

b) opera com elementos que, sozinhos, são insuficientes para produzir um 

sentido fixo;  

c) inevitavelmente tem um significado, construído na produção e na leitura, 

resultado das múltiplas estratégias possíveis de interpretação 

compartilhadas por uma comunidade linguística, a que apelam tanto autor 

quanto leitor. 

                                         (...)  

d) diferentes instâncias de uso da linguagem operam com diferentes 

estratégias de produção e compreensão de textos; 

e) as comunidades linguísticas não são homogêneas (antes pelo contrário, 

na nossa sociedade se debatem interesses antagônicos) e, portanto, operam 

tanto com diferentes conjuntos de noções (sistemas de referências) quanto 

com diferentes formas de construção de enunciados. (idem) 

 

 

2.2.2 A Textualidade 

 

A palavra texto provém do latim (textum) e significa “tecido, entrelaçamento”. Dessa 

forma, há uma razão etimológica para nunca esquecermos que o texto resulta da ação de 

tecer, de entrelaçar unidades a fim de criar um todo inter-relacionado. Assim, podemos falar 

em textura ou tessitura de um texto, isto é, em rede de relações que garantem sua unidade – a 

textualidade. 

 Pode-se dizer que textualidade é a condição da existência de um texto. É a tessitura 

de elementos linguísticos, cognitivos, pragmáticos, discursivos, interacionais, que formam 

uma unidade comunicativa: o texto. Novamente, respaldemo-nos em conceitos de autores 

consagrados: 

 Textualidade ou textura é aquilo que faz com que uma sequência linguística seja 

convertida em um texto. É a coerência que dá origem à textualidade (KOCH,1991). 

 Textualidade é o conjunto de características que fazem com que um texto seja um 

texto, e não apenas uma sequência de frases (COSTA VAL, 2006). 

Mas do que, afinal, se constitui a textualidade? 
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2.2.3  Critérios de Textualidade 

 

 Considerando que um texto não é um aglomerado de frases e que sua significação é 

construída, fica fácil imaginar que existam, como na construção de um prédio, elementos 

que se sedimentam. Mas, ao contrário desse, a textualidade não é dura, enformada, nem seus 

elementos rígidos. Marcuschi (2008, p. 97) fala em “condições de textualidade que, tal como 

lembrado, não constituem princípios de formação textual e sim critérios de acesso à 

produção de sentido”. 

 Dessa perspectiva, pode-se dizer, então, que contribuem para a textualidade a coesão 

e fatores de coerência, que, segundo Koch (1991), são os elementos linguísticos, o 

conhecimento de mundo, as inferências, a contextualização, a informatividade, a 

situacionalidade, a intertextualidade, a intencionalidade, a aceitabilidade, a focalização, a 

consistência e a relevância.  

 Assim, para que um texto seja um evento discursivo concorrem elementos 

linguísticos e extralinguísticos. A ausência de informações ou de contextualização ou a 

inobservância de relações lógico-semânticas, por exemplo, podem impedir ou provocar 

problemas para a construção de sentido. Acostumados a priorizarem os elementos 

linguísticos, nossos estudantes muitas vezes constroem textos gramaticalmente satisfatórios, 

mas comprometidos em relação à informação, à contextualização, à consistência e à 

relevância, ferindo o contrato comunicativo. 

 Quanto à recepção por parte dos professores, abordaremos nas considerações finais. 

Tratemos dos fatores de textualidade. 

  

2.2.3.1 A coesão  

 Como se viu, a mera organização de elementos linguísticos não garante a construção 

de um texto como evento sociocomunicativo, promovido, na verdade, pelas relações de 

sentido estabelecidas entre os elementos linguísticos. Segundo Marcuschi (2008, p.99):  

Os processos de coesão dão conta da estruturação da sequência [superficial] 

do texto (seja por recursos conectivos ou referenciais); não são 

simplesmente princípios sintáticos. Constituem os padrões formais para 

transmitir conhecimentos e sentidos. 
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Para Koch (1991, p.19), a coesão é o fator constituído de “processos de  

sequencialização que asseguram (ou retornam recuperável) uma ligação linguística 

significativa entre os elementos que ocorrem na superfície textual”.  

Marcuschi e Koch compartilham a ideia de que a coesão “não constitui condição 

necessária nem suficiente para que um texto seja um texto” (KOCH, 1991, p.19), pois 

existem textos com elementos coesivos, mas, por inadequação ou inobservância dos outros 

elementos de textualidade, não constituem um evento comunicativo, da mesma forma que 

existem textos sem elementos coesivos que constituem uma unidade de sentido, como, por 

exemplo, uma lista de compras ou um texto construído com orações justapostas, cuja 

progressão se dá no nível da informatividade. Entretanto, a autora chama atenção para que  

não é menos verdade, também, que o uso de elementos coesivos dá ao 

texto maior legibilidade, explicitando os tipos de relações 

estabelecidas entre os elementos linguísticos que o compõem. Assim, 

em muitos tipos de textos – científicos, didáticos, expositivos, 

opinativos, por exemplo – a coesão é altamente desejável, como 

mecanismo de manifestação superficial da coerência.    (KOCH, 1991, 

p. 19). 

 

No caso da produção textual no ensino médio, a coesão é de grande relevância visto 

que contribui bastante para a clareza e objetividade dos textos expositivos e argumentativos 

normalmente exigidos pelos gêneros textuais mais comumente produzidos pelos alunos.  

O processo de coesão supõe, então, referência entre elementos, intra- ou extra- 

textuais, isto é, um elemento remete a outro que pode estar dentro do texto, coesão 

endofórica, ou fora dele, coesão exofórica. Nesta explanação, nos ocuparemos da primeira, 

mas vale um comentário sobre a segunda. A coesão exofórica recupera entidades externas ao 

texto, próprias da situação comunicativa, e depende do contexto. Em textos escritos, isso 

demanda um esforço colaborativo do interlocutor, que, em função da característica 

monologal do ato comunicativo, não pode contar com recursos da oralidade facilitadores da 

compreensão, como gestos, expressões faciais e entonações. Daí, talvez, a dificuldade de 

nossos alunos com este tipo de coesão. Não raro usam (como numa oralidade), por exemplo, 

pronomes e verbos em terceira pessoa referindo-se a elementos extratextuais impossíveis de 

serem inferidos, comprometendo o grau de informatividade.    

Koch propõe duas modalidades de coesão: a referencial e a sequencial. A coesão 

referencial é um mecanismo coesivo em que um elemento textual faz remissão a outro(s) – 

respectivamente, forma remissiva (referencial) e elemento de referência (referente). Koch 
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atribui uma noção bastante ampla ao elemento de referência, “podendo ser representado por 

um nome, um sintagma, um fragmento de oração, uma oração ou todo um enunciado” 

(KOCH, 1991, p.30). Para ela nem sempre há identidade entre a forma remissiva e seu 

referente, muitas vezes as formas remissivas pronominais retomam parte de seu referente ou 

mesmo o contexto (ou parte dele), para o que dá os seguintes exemplos: 

• Ontem fui conhecer a nova casa de Alice. Ela a comprou com a herança recebida dos pais.   

   A forma referencial Ela retoma parte do referente a nova casa de Alice; 

• A mulher criticava duramente todas as suas decisões. Isto o aborrecia profundamente.   

   A forma referencial Isto retoma todo o contexto do enunciado anterior. 

Vale lembrar ainda que a autora engloba neste mecanismo tanto a remissão  

gramatical quanto a referenciação, tratada posteriormente, que implica relações semânticas, 

ou seja, um referente pode ser retomado por elementos gramaticais (pronomes, verbos, 

advérbios etc.) ou lexicais (sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos etc.), que podem 

contribuir para a ressignificação do referente. 

A remissão pode ser anafórica, retoma termo anterior, ou catafórica, anuncia termo 

posterior. Assim, em “Não me desfaço de nenhum dos meus livros, todos são preciosos”, 

temos anáfora – todos retoma livros; e em “Estes são exemplos de dignidade”, temos 

catáfora – Estes anuncia exemplos. 

As formas remissivas dividem-se em não referenciais e referenciais.  

As formas remissivas não referenciais não fornecem instrução de sentido, apenas 

de conexão e podem ser livres – pronomes pessoais, pronomes substantivos, advérbios 

pronominais(cá, lá, ali), formas verbais remissivas (fazer) – e presas – pronomes adjetivos, 

artigos, numerais, são itens gramaticais. 

As formas remissivas referenciais fornecem instruções de sentido, além de 

indicações de conexão e constituem-se de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, grupos 

nominais definidos, nominalizações, elementos metalinguísticos, elipse e categorização, são 

itens lexicais. Para efeitos de síntese vejamos o quadro seguinte: 

                                  Coesão referencial 

Formas remissivas Tipos de referência         

 

  ▪ não referencial 
  ▪ referencial                              

 

 

   ▪ exofórica – extratextual 
   ▪ endofórica – textual 

 

  anafórica   catafórica 

 
       Quadro 3 – Coesão referencial – formas remissivas e tipos de referência 
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Vejamos agora alguns exemplos. 

1- O enunciado de uma questão discursiva pede que o aluno esclareça, de um texto, a 

posição do autor em relação à inclusão digital nas aldeias indígenas. O aluno responde: 

Os autores adotam uma postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, que deveria 

supostamente promover uma inclusão social, alegando que ela pode ser um mecanismo 

invasor e, consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena. 

Neste trecho, o referente inclusão digital é retomado pelas formas remissivas não 

referenciais que e ela, e pela forma remissiva referencial e predicativa mecanismo. 

2-Em uma questão de filosofia, o texto introdutor menciona como Hitler chegou ao poder e a 

consequente aprovação de leis ditatoriais. Em seguida, pergunta-se se um governo eleito 

pelo povo é necessariamente democrático. Resposta: 

 Sim, no momento que isso acontece mas não se sabe qual será o próximo passo do mesmo 

podendo se tornar uma ditadura. E as eleições teriam que ser limpas para ser um governo 

democrático. Esse governo foi caracterizado de Nazismo. 

Diferentemente do exemplo anterior, este apresenta coesão referencial problemática; os 

anafóricos isso e mesmo não têm um antecedente e são extremamente vagos para 

funcionarem como um referente novo, caracterizando, assim, um período com baixíssimo 

grau de informatividade. Este é um caso de referência exofórica indevida para a situação 

comunicativa de prova escrita. 

Vejamos agora a Coesão sequencial. Este é um mecanismo coesivo que garante  a 

sequência superficial do texto, por recursos conectivos ou referenciais. Nas palavras de 

Koch (1991, p.49) 

A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por 

meio dos quais se estabelecem, entre segmentos do texto 

(enunciados, partes de enunciados, parágrafos e mesmo sequências 

textuais), diversos tipos de relações semânticas e/ou pragmáticas, à 

medida que se faz o texto progredir. 

  

  Este tipo de coesão tem papel fundamental para a progressão textual.  Um dos 

mecanismos responsáveis é a recorrência, própria da coesão sequencial parafrástica; pode 

haver recorrência de termos, estruturas (paralelismo sintático), paráfrase, tempos e aspectos 

verbais, recursos fonológicos e conteúdo semântico (paráfrase). Vale lembrar que “mesmo 

no caso de repetição de termos, não existe jamais uma identidade total entre os elementos 

recorrentes, ou seja, a sua reiteração traz consigo o acréscimo de novas instruções de 
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sentido” (KOCH, 2008, p.153), entretanto o que se nota nos textos dos estudantes de ensino 

médio são repetições gratuitas, reveladoras da falta de domínio dos recursos coesivos.  

Quanto aos tempos verbais, Koch chama a atenção para três características: a atitude 

comunicativa, a perspectiva e o relevo.  Em relação à primeira, lembra que os verbos servem 

para narrar e comentar, para o que há tempos básicos (apresentados abaixo). Em relação à 

segunda, afirma que, para o mundo narrado e para o comentado, há verbos sem perspectiva 

(tempos zero), que apenas sinalizam que se trata do mundo narrado ou comentado, e com 

perspectiva retrospectiva (eventos anteriores ao tempo básico) e prospectiva (eventos 

posteriores ao tempo básico). Em relação à terceira característica (relevo), há verbos que 

indicam o plano (importância) da informação. Vejamos o esquema apresentado por Koch: 

 

                  Pret. perf. simples                                                                           Presente 

                          Pret. imperf. 

 
  
        pret. mais-                               futuro do                     pret. perf.                                      futuro 

      que-perfeito                                   pretérito                   simples e                               do presente 

                                                                                           composto 

 

  retrospecção                           prospecção                      retrospecção                              prospecção 

 

                        mundo narrado                                                                  mundo comentado 

 

Quadro 4 – Esquema de tempos verbais 

Fonte:  KOCH, 2008, p. 157 

 

Enquanto a coesão sequencial parafrástica se realiza pela repetição, a coesão  

sequencial frástica se dá por encadeamentos assinalados por marcas linguísticas que 

estabelecem determinados tipos de relação entre os enunciados do texto.  Os procedimentos 

frásticos são responsáveis pela manutenção e progressão temática. A manutenção temática 

normalmente é garantida pelo uso de termos de um mesmo campo lexical, que ativam na 

memória do ouvinte/leitor um frame
2
 a partir do qual faz inferências, interpretações, muitas 

vezes desfazendo ambiguidades. A progressão temática, por sua vez, se realiza por meio da 

organização e hierarquização do tema (tópico) e rema (comentário). Relativamente a esses 

termos, Koch (1991) cita as duas perspectivas em que são concebidos, a oracional (tema é 

aquilo de que se fala, e rema é o que se fala sobre o tema) e a contextual (tema é a 

informação deduzível, e rema é a informação nova, não deduzível). Seguindo Danes (1970), 

                                                             
2 Frame: conjunto de conhecimento acerca de determinado assunto. 
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que combina as duas perspectivas, a autora apresenta cinco tipos de progressão – a linear, a 

com um tema constante, a com temas derivados, a de rema subdivido. A linear ocorre 

quando o rema de um enunciado passa a tema de outro, e assim sucessivamente; a com tema 

constante ocorre quando a um mesmo tema são acrescentadas novas informações remáticas; 

a com tema derivado, quando de um hipertema derivam temas parciais; a de rema subdivido, 

quando há desenvolvimento das partes de um rema superordenado
3
.  

Outro procedimento de sequenciação frástica é o encadeamento, que pode ser por 

justaposição, marcada por elementos metacomunicativos, espaciais e conversacionais, ou 

por conexão, marcado por operadores lógico-semânticos ou argumentativos. 

Para melhor compreensão, apresentamos o quadro: 

 

 
 

       Sequenciação parafrástica 

• Repetição lexical 

• Paralelismos 

• Paráfrases 

• Recorrência de tempo verbal 

• Recursos fonológicos  

 

 

Sequenciação frástica 

• Manutenção temática 

• Progressão temática   

• Encadeamento por justaposição 

 a) marcadores espaciais e temporais     

 b) marcadores metacomunicativos 

             c) marcadores conversacionais  

•  Encadeamento por conexões 

 a) relações lógico-semânticas 

 b) relações argumentativas 

  

Quadro 5 – Sequenciação parafrástica e sequenciação frástica 

Fonte: Marcuschi, 2008, p.118  

 

Marcuschi faz o desdobramento, bastante prático, para a sequenciação conectiva em  

operadores organizacionais e operadores argumentativos, conforme quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Vale consultar exemplos em KOCH, 2008, p.162-164. 
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                          Processos de coesão conectiva  

Operadores argumentativos   

      

 

 •  Oposição 

 •  Causa 

 •  Fim 

 • Condição 

           • Conclusão 

 • Adição 

 • Disjunção 

 • Exclusão 

 • Comparação 

 

 

 

      Operadores organizacionais  

 

A- espaço e tempo textual 

 • Em primeiro lugar 

• Como veremos, como vimos 

• Neste ponto, aqui na 1ª parte 

• No próximo  

                  

B- metalinguísticos 

 

• Por exemplo, isto é, ou seja 

• Quer dizer, por outro lado 

• Repetindo, em outras palavras 

• Com base nisso, segundo   fulano  

            Quadro 6 – Processos de coesão conectiva 

             Fonte: Marcuschi, 2008, p.118 

 

 Retomemos os exemplos 1 e 2 apresentados anteriormente. 

1-Os autores adotam uma postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, que deveria 

supostamente promover uma inclusão social, alegando que ela pode ser um mecanismo 

invasor e, consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena. 

 2 - Sim, no momento que isso acontece mas não se sabe qual será o próximo   passo do 

mesmo podendo se tornar uma ditadura. E as eleições teriam que ser limpas para ser um 

governo democrático. Esse governo foi caracterizado de Nazismo. 

             Em 1, observa-se adequação da coesão sequencial se dá com o uso da adjetiva 

explicativa devidamente pontuada e com a oração reduzida condicional alegando, o que 

contribui para a progressão textual. Outro elemento interessante é o operador argumentativo 

consequentemente, que reforça o aspecto negativo da inclusão digital. Já em 2, pode-se 

observar que, embora haja marcadores lógico-semânticos como a conjunção contrastiva 

mas, a forma verbal podendo – denotadora de consequência – e o conectivo aditivo e, não 

há progressão temática em função do baixo grau de informatividade travado pelas 

inadequações referenciais citadas acima. O último período, embora retome o referente 

governo, também não contribui para o desenvolvimento do tema, pois não se articula com as 

ideias anteriores. 

Não é nosso intento aqui aprofundar a abordagem de Koch, antes interessa-nos tomá-

la como base de análise do corpus e de reflexões acerca do ensino. Ao observarmos a 

exposição acima e analisarmos os textos de nossos alunos, não restam dúvidas de que a 
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coesão é uma de suas maiores dificuldades. Marcuschi (2008, p.118) lembra que o trabalho 

de coesão textual em sala de aula “funda-se no estudo dos conectivos”; lastimável equívoco, 

dada a tamanha riqueza do assunto. 

 Prof. Othon M. Garcia (1988), no capítulo dedicado à estrutura sintática da frase, 

trata a coesão textual do ponto de vista não só gramatical, mas também lógico-semântico, 

discursivo (quando cita as “frases de situação”) e estilístico. Segundo ele, a gramaticalidade 

não é condição única para a inteligibilidade da frase, há de se atentar para outras condições, 

que aqui podemos relacionar à informatividade, contextualização, contradição, pertinência, 

entre outras. O autor aborda o processo sintático da coordenação e da subordinação de 

maneira bastante prática e útil para o ensino; além de confrontá-las a fim de chamar atenção 

para o valor enfático que assumem em função de sua ordenação, ele atenta para a correlação 

entre termos e para o paralelismo (sintático e semântico) e sua importância didática: 

o valor didático do princípio do paralelismo se revela, sem dúvida, 

inestimável. Muitas vezes, ao corrigir ou comentar a redação de um aluno, o 

professor se vê em dificuldades para fundamentar a censura ou o louvor a 

certas frases cuja estrutura não pode ser encarada ou discutida no âmbito 

exclusivo da gramática, digo melhor, da sintaxe ortodoxa. (GARCIA,1988, 

p.38) 

  

 Ainda que não use a nomenclatura aqui apresentada, podemos dizer que o prof. 

Othon Moacir Garcia aborda a coesão referencial e sequencial de maneira bastante 

pertinente e bem próxima do que vimos em Koch e Marcuschi.  

 

2.2.3.2 A coerência 

Este é o principal fator de textualidade, decorre da coerência o sentido do texto.    

Segundo Koch (1991, p.21), ela deve “ser entendida como um princípio de 

interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à 

capacidade que o receptor tem para calcular o sentido deste texto”. É ela que torna um texto 

um „texto‟; aspectos de ordem pragmática, discursiva, cognitiva, linguística contribuem para 

sua constituição. Vale lembrar que a coesão, também responsável pela coerência, não é fator 

essencial a ela, já que se podem produzir textos completamente coerentes sem nenhum 

elemento coesivo.  

     Koch (1991) comenta a questão em torno da existência de textos incoerentes. 

Segundo ela, para Beaugrande e Dressler – que consideram a coerência em função de uma 
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continuidade –, “há sequências linguísticas incoerentes que seriam aquelas em que  o 

receptor não consegue descobrir qualquer continuidade de sentido, seja pela inadequação 

entre esses conhecimentos e o seu universo cognitivo.” (KOCH, 1991, p.46), ideia da qual 

compartilham a própria Koch, Marcuschi e Fávero. 

  Diferentemente pensa Charolles, para quem não há textos incoerentes em si, pois eles 

seriam fruto de uma situação e de uma dada relação entre os sujeitos da comunicação, 

seriam muito peculiares, o que não permitiria a depreensão de uma coerência consensual; 

para ele, ainda, a incoerência é que dá o sentido ao texto, se assim for a intenção do 

comunicante. Entretanto, admite sua existência em nível linguístico, quando um 

determinado elemento é usado inadequadamente, “violando seu valor e função” (KOCH, 

1991,p.46), e estabelece as metarregras da coerência: da repetição, de progressão, de não-

contradição e de relação.  

Assim, podemos dizer que a coerência é construída por elementos linguísticos e  

sociocomunicativos (interacionais). De maneira breve, podemos defini-los assim: 

          ► Elementos linguísticos – conjunto de palavras ordenadas de maneira que veiculem 

um sentido, sua inter-relação forma o contexto linguístico (cotexto para Ingedore, e 

simplesmente contexto para Charaudeau). A seleção vocabular e a sintaxe são fundamentais 

para o estabelecimento da coerência semântica, sintática e estilística, de que fala Koch.  

         ► Conhecimento de mundo – conjunto de conhecimentos armazenados na memória 

de um falante. Segundo Koch, esses conhecimentos são armazenados em blocos: frames – 

conhecimentos pertinentes a determinado assunto, sem ordenação; esquemas – 

conhecimentos de sequência temporal ou causal; planos – conhecimentos pertinentes ao 

processo da finalidade; scripts – conhecimentos próprios do agir estereotipado, rituais; e 

superestruturas – conhecimentos dos diversos tipos de texto. Para que haja coerência, os 

interlocutores devem partilhar do mesmo conhecimento de mundo. 

       ► Inferência – processo pelo qual o sujeito interpretante, com base no seu 

conhecimento de mundo, percebe os implícitos de uma dada situação comunicativa. 

       ► A contextualização – conjunto de elementos que situam ou criam expectativas sobre 

um texto como, por exemplo, local, data, assinatura, título, elementos gráficos etc. 

    ► Situacionalidade – adequação do texto à situação comunicativa. Como diz Marcuschi 

(2008, p.128) “A situacionalidade não só serve para interpretar e relacionar o texto ao seu 

contexto interpretativo, mas também para orientar a própria produção. A situacionalidade é 
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um critério estratégico.” Assim, a relevância e a pertinência de um texto quanto ao contexto 

são determinadas pelo cumprimento de requisitos de situacionalidade. 

      ► Informatividade – nível de informação nova ou dada, que está ligado ao maior ou 

menor interesse do recebedor em função de seu grau de conhecimento acerca do assunto. Se 

por um lado a imprevisibilidade torna um texto mais informativo, portanto mais interessante, 

por outro a „inusitabilidade‟ o torna inteligível, portanto rejeitado. O ideal é que se dosem, 

medianamente, o conhecido e a novidade. Costa Val (2006, p.14) fala ainda da suficiência 

de dados, segundo a autora: 

o texto tem que apresentar todas as informações necessárias para que seja 

compreendido com sentido que o produtor pretende. Não é possível nem 

desejável que o discurso explicite todas as informações necessárias ao seu 

processamento, mas é preciso que ele deixe inequívocos todos os dados 

necessários à sua compreensão aos quais o recebedor não conseguirá 

chegar sozinho. 

 

      ► Focalização– perspectiva adotada pelos sujeitos da comunicação em relação ao 

assunto tratado, concentração em determinado ponto de vista acerca do conhecimento de 

mundo. 

     ► Intertextualidade – presença de „outro texto‟ como fator da construção de sentido. É 

certo que quando a intertextualidade é feita com o enunciador genérico, senso comum, 

corre-se o risco de ter um texto com baixo grau de informatividade. No entanto, ela pode 

funcionar como ferramenta  a ser utilizada pelo aluno para montar seu texto, conferindo a ele 

coerência e muitas vezes credibilidade. Utilizá-la com propriedade, como apoio 

argumentativo ou simplesmente como um jogo linguístico, pode garantir um texto original e 

eficiente. 

      ►Intencionalidade– objetivo que o produtor tem em mente numa dada situação 

comunicativa. Todo falante/escritor naturalmente intenciona comunicar algo a alguém; e, 

considerando-se, assim, o princípio da dialogicidade, pode-se dizer que sua realização não 

depende exclusivamente do produtor do texto, estando associada à aceitabilidade. O 

produtor do texto não tem primazia total, correndo o risco de uma subjetividade inaceitável. 

       ►Aceitabilidade– expectativa do recebedor de que o texto seja coerente, para o que ele 

coopera - sua postura depende da situacionalidade; em outras palavras, um texto vai ser mais 
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ou menos aceitável, interpretável, em função da situação comunicativa. Vale ressaltar que 

aceitabilidade aqui tratada extrapola a noção de gramaticalidade do gerativismo, ela é 

tomada em seu aspecto pragmático. 

     ►Consistência e relevância – condições necessárias à não contradição e à manutenção 

do tema, o que equivale às metarregras da não-contradição e da relação postuladas por 

Charolles. 

Em Ler e Compreender: os sentidos do texto (KOCH; ELIAS, 2008) citam os tipos 

de coerência mencionados por Van Dijk & Kintsch. A coerência sintática diz respeito ao 

conhecimento linguístico, ao uso adequado das estruturas linguísticas, o que envolve seleção 

vocabular, sintaxe, uso de pronomes e elementos coesivos; esta talvez seja um dos maiores 

problemas dos textos de nossos alunos. A coerência semântica se refere às relações de 

sentido entre as palavras do texto, refere-se à condição de consistência. Koch relaciona-a ao 

princípio da não contradição, isto é, os enunciados do texto devem ser verdadeiros “dentro 

de um mesmo mundo ou dentro dos mundos representados no texto” (KOCH & 

TRAVAGLIA, 1991, p. 81). A coerência temática se relaciona com a relevância e 

pertinência do texto para o tema em questão. No caso da necessidade do afastamento do 

tópico (digressão ou subdivisão tópica), é importante, em especial no texto escrito, que haja 

marcas sinalizadoras deste afastamento, muito úteis são os operadores organizacionais 

citados acima. A coerência pragmática diz respeito aos atos de fala – o ato locutório deve 

corresponder ao ato ilocutório e deve ter condições de realização. Como dizem Koch & 

Elias (2008, p. 202) “não é possível ao locutor, em um mesmo ato de fala, dar uma ordem e 

fazer um pedido” e  

Para dar uma ordem, por exemplo, é necessário que o locutor se encontre em 

posição hierárquica adequada para fazê-lo; que a execução da ordem seja 

possível; que o interlocutor tenha condições físicas ou mentais que lhe 

permitam realizá-la e assim por diante. 

 

A coerência estilística relaciona-se com a adequação da variedade linguística à 

situação comunicativa; assim numa situação formal, deve-se usar a variedade padrão; numa 

informal, a coloquial. Koch & Travaglia lembram que o uso de variedades diferentes em um 

texto são importantes para a construção de sentido. Como veremos na análise do corpus, a 

incoerência estilística é muito comum nas respostas discursivas, o aluno, não raro, usa 

estruturas típicas da oralidade, quando o evento requer o uso padrão. A coerência genérica 

trata das exigências linguísticas em função do gênero textual, isto é, o texto deve ser 
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produzido, em termos composicionais, temáticos, estilísticos, de acordo com a prática social 

em que se insere. Na análise do corpus veremos exemplos de tais (in)coerências. 

 Pode-se, então, dizer que Linguística do Texto e Semiolinguística se entrelaçam: a 

coerência se realiza pelo Contrato. Não é difícil de reconhecer no princípio de alteridade a 

intencionalidade e aceitabilidade; no princípio da pertinência, o conhecimento de mundo, 

inferência, contextualização, situacionalidade, a focalização, a consistência e relevância e a 

intertextualidade; e nos princípios de influência e regulação, todos esses elementos em 

conjunto, atualizados pelos elementos linguísticos – lembrando que estamos focalizando a 

produção escrita.  

 

2.2.4.   A Referenciação  

Como se viu, concorrem para o sentido do texto elementos de aspecto linguístico, 

cognitivo, discursivo e pragmático. As relações de sentido se estabelecem tanto no nível 

referencial quanto sequencial, garantindo, ao mesmo tempo, a unidade e a progressão 

temática. Englobando os aspectos referenciais e sequenciais está a referenciação. A despeito 

da complexidade do assunto, pode-se dizer que a manutenção e a progressão temática estão 

diretamente relacionadas à introdução e à retomada de referentes. 

 Koch (2001) propõe substituir a noção de referência pela de referenciação, pois 

entende que referenciar é mais que fazer “uma simples representação extensional de 

referentes do mundo extramental” (2001, p.79), sentido tradicionalmente atribuído à 

referência. Para ela tal ato pressupõe uma atividade discursiva, é  

o resultado da operação que realizamos quando, para designar, representar 

ou sugerir algo, usamos um termo ou criamos uma situação  discursiva 

referencial com essa finalidade: as entidades designadas são  vistas como  

objetos-de-discurso e não como objetos-de-mundo (idem). 

 

 

 Nesse sentido, o processo de referenciação extrapola a noção de representação 

objetiva do mundo, como processo de designação extensional. O mundo é significado pelo 

prisma discursivo. Assim, como objetos de discurso, os referentes podem ser ativados, 

reativados, modificados, recategorizados no processo discursivo, determinando a progressão 

referencial concomitantemente com a progressão temática.  

 Koch (2008) apresenta três estratégias de referenciação: a introdução (construção), a 

retomada (manutenção) e a desfocalização. A primeira refere-se à introdução de referentes 
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novos; a segunda, à reativação de um referente já presente no texto, mantendo-o em foco; e a 

terceira diz respeito à introdução de um novo objeto de discursivo, para o qual se muda o 

foco – entretanto, o objeto inicial continua disponível para outra retomada.  

 As formas de introdução podem ser por ativação não ancorada, quando o elemento é 

completamente novo, e ancorada, quando existe algum tipo de associação, presente no 

cotexto ou no contexto. Exemplos desta última são as nominalizações, as anáforas indiretas 

e as anáforas associativas. As nominalizações (rótulos) são sintagmas nominais que 

designam um “processo ou estado expresso por uma proposição ou proposições precedentes 

ou subsequentes no texto” (KOCH & TRAVAGLIA, 2008 p. 129), sumarizando, 

encapsulando os enunciados a que se referem. As anáforas indiretas são referentes que não 

apresentam antecedentes explícitos no cotexto, o que existe são elementos-âncora, a partir 

dos quais se fazem inferências. As anáforas associativas se constituem de referentes novos 

com base em relações meronímicas. Exemplifiquemos. 

Em uma questão de Língua Portuguesa, o professor apresenta a imagem de um 

quadro com índios brasileiros observando a pregação de padres, com a legenda “Anchieta e 

Nóbrega na cabana de Pindobuçu – Benedito Calixto (1853-1927). O enunciado pede que 

se esclareça a forma de aculturação presente no texto não verbal. Respostas: 

1-A conversão religiosa ou catequização, que ocorreu na vinda dos portugueses ao Brasil. 

2-A postura indefesa, atenta e aparentemente inferior dos indígenas perante ao clero.  

3- Índios que possuem suas próprias tradições encontram religiosos que praticam tradições 

originadas da Europa. 

Na resposta 1, os sintagmas A conversão e catequização exemplificam a 

nominalização  já que ambos sintagmas nominais sumarizam o processo apresentado na 

imagem, representando o foco da questão. Pode-se também dizer que o sintagma a vinda 

dos portugueses constitui um exemplo de anáfora indireta, inferida pela imagem (elemento 

âncora), que remete ao descobrimento do Brasil. Na resposta 2, temos  como exemplo de 

anáfora associativa o sintagma o clero, que tem uma relação meronímica com Anchieta e 

Nóbrega. 

 A retomada pode ser feita por formas remissivas não referenciais (vocábulos 

gramaticais) -  pronomes, advérbios, numerais etc. - e formas remissivas referenciais – 

repetição de itens lexicais, expressões nominais ou indefinidas, nomes genéricos etc. Assim, 

recorrendo ainda aos exemplos acima, temos como exemplo de forma remissiva não 

referencial o pronome relativo que, retomando catequização (ex.1), e suas, retomando 
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índios (ex. 3); e como exemplo de forma remissiva referencial, podemos citar o item lexical 

próprias, retomando também índios (ex. 3).  

 Koch (2008) fala ainda das funções das expressões nominais definidas e indefinidas. 

Segundo a autora, elas podem ativar ou reativar na memória elementos de referência ao 

mesmo tempo que recategorizam ou refocalizam, ou seja, funcionam como formas híbridas, 

referenciadoras e predicativas(informação nova). Tais formas funcionam também como 

organizadoras macroestruturais do texto, marcando parágrafos, mudança ou desvios de 

tópico, realizando os movimentos de retroação e progressão do textuais. Os hiperônimos e 

hipônimos têm função anafórica de atualização de conhecimento ou especificadora. As 

expressões nominais servem ainda para a construção de paráfrases anafóricas definicionais e 

didáticas; para a introdução de informações novas; para categorização metaenunciativa; e 

para orientação argumentativa. Em uma questão de Filosofia, temos o enunciado “Nos 

trechos 1 e 2, acima transcritos, o autor refere-se, respectivamente, à escravidão e ao 

estado civil. Tomando como referência esses dois contextos destacados pelo autor, REDIJA 

um texto respondendo a esta questão: Obedecer é renunciar à liberdade?”. Nele nota-se a 

expressão nominal definida esses dois contextos, que retoma escravidão e estado civil. É 

interessante observar que a expressão além de retomar os elementos de referência anteriores, 

recategoriza-os já que eles são tomados como condição para a produção da resposta. 

 Seria de grande valia que nas aulas de língua se trabalhassem as formas de 

referenciação e suas funções – o que não implica ensino de nomenclatura – com a finalidade 

de se desenvolver a capacidade de articular os elementos para a construção do texto coerente 

e coeso, cujo tema se mantenha e progrida ao mesmo tempo.  

 

 

2.3  GÊNEROS E TIPOS TEXTUAIS 

 

Sedimentados os conceitos de texto e textualidade, cabe agora pensar os tipos e 

gêneros textuais. Normalmente, o ensino de produção textual repousa sobre os tipos 

textuais: descrição, narração e dissertação, deixando para segundo plano os gêneros. 

Entretanto, não há hoje como fugir do ensino de produção textual centrado nesses últimos, 

dada a necessidade da abordagem sociocomunicativa da linguagem, o que nos leva então a 

pensar numa apresentação clara ao aluno das características definidoras de tipo e gênero 

textual.  
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 Segundo Bakhtin, a língua se atualiza em enunciados (orais e escritos) inerentes a 

determinadas esferas de atividades humanas. Em suas palavras, 

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 

dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, 

ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais –, mas também, e sobretudo, por sua 

construção composicional. (BAKHTIN, 1997, p.179) 

 

Então, conteúdo, estilo e composição são marcados no enunciado pela  

especificidade da esfera comunicativa. A concepção bakhtiniana fundamenta a noção de 

gêneros de discurso para outros autores. É consenso a existência de uma “esfera de 

utilização da língua” com seus “tipos relativamente estáveis de enunciado” 

(BAKHTIN,1997, p.279) e de uma finalidade discursiva, mudando apenas a abordagem. 

Para Charaudeau, por exemplo, os gêneros textuais estão no plano das “esferas de uso da 

língua” – discursos da publicidade, da religião, da educação etc. – ,  os tipos textuais são as 

manifestações verbais com determinada finalidade, e os Modos de organização do discurso 

se referem à ordenação das categorias de língua para cumprir determinada finalidade.  

Por considerar mais corrente, escolhemos a conceituação de Marcuschi, que chama 

de domínio discursivo o plano das “esferas de uso da língua”. Segundo o autor, “Esses 

domínios não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos” (MARCUSCHI,2003, p.23). Esses discursos específicos, poderíamos dizer 

então, se materializam em textos com determinada finalidade – os gêneros textuais –, 

escritos em determinada sequência linguística – tipos textuais. 

Esclarecendo, segundo o autor a expressão tipo textual designa 

uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística 

de sua composição [aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 

lógicas]. Em geral, os “tipos textuais” abrangem cerca de meia dúzia de 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, 

descrição, injunção. (MARCUSCHI, 2003, p.22-23). 

        

enquanto a expressão gênero textual se refere a  

 textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, 

propriedades funcionais, estilo e composição característica. (idem) 

 

  Assim, um texto pode conter características de todos os tipos textuais, ou ainda, um 

tipo de texto pode apresentar vários gêneros. Pode-se dizer que o número de gêneros textuais 
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é incontável, da mesma forma que o são as situações comunicativas, e o usuário de uma 

língua, por sua competência sociocomunicativa, percebe sua adequação ou não.  

 

2.3.1 Gêneros textuais e ensino 

 

A efetivação da comunicação, em menor ou maior grau de complexidade, é possível 

pela competência comunicativa de qualquer falante de uma língua.  Tal competência 

permite-lhe perceber o uso adequado em função da situação comunicativa e dos gêneros 

textuais. No dizer de Koch (2003, p. 53), 

Há o conhecimento, pelo menos intuitivo, de estratégias de construção e 

interpretação de um texto. A competência textual de um falante permite-lhe, 

ainda, averiguar se em um texto predominam sequências de caráter 

narrativo, descritivo, expositivo e/ou argumentativo. 

 

Segundo Petter (2011, p.22), “A intuição do falante é o único critério da 

gramaticalidade ou agramaticalidade da frase – conceitos que não se confundem com a 

gramática normativa.”; ora, considerando que todo falante é dotado dessa competência 

linguística, podemos dizer que nenhum ser humano em condições normais produz texto 

agramatical. Como justificar, por exemplo, redações praticamente agramaticais produzidas 

por estudantes de ensino médio e candidatos de vestibular? 

Há de se considerar que isso ocorre normalmente em gêneros escolares que exigem 

texto escrito de acordo com a norma culta e com características tipológicas definidas. 

Habituado a um ensino centrado no código, que lhe cobra a memorização de regras 

prescritivas, o aluno não cria intimidade com a língua escrita, não sabe como aplicar o que 

aprendeu, e, numa tentativa de elaborar um texto „culto‟, monta um aglomerado de palavras 

cujo significado muitas vezes mal conhece, ou seja, um „texto‟ quase agramatical. Trata-se 

de um processo artificial, com certeza o mesmo aluno não produz tal texto em situações 

espontâneas.   

Ao tratar da questão de gêneros e ensino, Marcuschi (2008) suscita a questão da 

diferença entre a oralidade e a escrita, e do que seria mais adequado se tratar em sala de aula. 

O autor menciona a dificuldade nos próprios PCNs, que apontam alguns mais adequados 

para a leitura e outros, para a produção, e constata que há mais gêneros na escrita do que na 

oralidade. Contrariamente à grande variedade, constata ainda Marcuschi, que os livros 

didáticos priorizam determinados gêneros (em geral escritos) em detrimento de outros. 



43 

 

Acrescentamos o fato de que tais gêneros são apresentados como modelos a serem seguidos; 

apresentam-se suas características sociocomunicativas e salientam os aspectos linguísticos 

inerentes a eles, a partir dos quais o aluno deve „produzir‟ seu texto.   

Não há dúvidas da necessidade de se trabalharem tanto gêneros orais quanto escritos 

nas mais variadas formas para o domínio de uma língua. Entretanto, este assunto demandaria 

inúmeras observações que não cabem aqui, por isso tratemos apenas a questão dos gêneros 

da escrita. Primeiramente, é fundamental entender que “a escrita não é a representação 

gráfica da fala” (MARCUSCHI, 2008, p.208). Antes, conforme visão de Britto (2009), ela é 

a representação de determinados objetos e discursos culturais constituintes do mundo da 

escrita presente no dia a dia, fato que explica a maior quantidade de gêneros nesta 

modalidade. Em outras palavras, dominar a escrita (leitura e produção) significa ter acesso a 

universos referenciais só possíveis por ela, é participar do mundo da escrita instalado na vida 

diária. No dizer de Britto (2009, p.43): 

Saber usar a escrita, objetivamente, quer dizer: poder ler e ler jornais, 

revistas, livros, documentos e outros textos que fazem parte de sua 

profissão, crença, participação político-cultural-social; conhecer e aplicar 

recursos característicos da escrita (sínteses, resumos, quadros, gráfico, 

fichas, esquemas, roteiros) e usar em suas atividades (inclusive de leitura e 

redação de textos) de acordo com a necessidade; escrever o que precisa 

(avisos, bilhetes, cartas, textos de avaliação, relatórios, registros, 

documentos, etc.), tanto para a vida pessoal como para a ação social e 

profissional; usar estratégias próprias da escrita, para a organização de sua 

vida, fazendo anotações, monitorando a leitura, planejando sua ação; avaliar 

seus escritos e leituras, considerando os objetivos e a situação; participar de 

situações em que predomina a oralidade escrita, sabendo intervir e atuar 

nesse contexto. 

 

 A lista acima relaciona algumas das inúmeras atividades diárias que envolvem a 

escrita e que não estão, necessariamente, relacionadas ao registro formal da língua. Ocorre 

que os gêneros normalmente trabalhados em aula exigem justamente tal variedade, o que 

acaba funcionando mais como fixação de regras gramaticais e modelo do „bom uso da 

escrita‟ do que como exercício de práticas sociocomunicativas – a escrita passa a equivaler 

ao uso formal da língua. 

Entendemos que o ensino da língua culta não deve ser priorizado da mesma forma 

que não deve ser execrado, já que exames como o vestibular do Enem ainda a estabelecem 

como critério para elaboração da redação. Antes, devem-se trabalhar exaustivamente, desde 

as primeiras séries, as diferenças entre oralidade e escrita, as variedades linguísticas e a 

gramática em suas funções sociocomunicativas (dentre questões mais profundas, que não 
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cabe aqui abordar) para que o estudante veja sentido em estudá-la e aprenda de fato a usá-la 

em função das mais variadas situações comunicativas que se lhe apresentem, inclusive 

textos mais formais.  

É certo que gêneros que exigem maior grau de formalidade demandam maior 

dificuldade e por isso necessitam de atenção especial. Nesse sentido, escolhemos para 

análise as questões discursivas (perguntas e respostas), elaboradas nos vários tipos de textos.  

 

2.3.2 As questões discursivas 

A partir dos conceitos bakhtinianos e da abordagem de Marcuschi, justificamos a 

classificação de questões discursivas como um gênero. É inegável que os enunciados 

revelam determinada esfera de atividade humana com finalidades específicas, constituindo-

se os gêneros discursivos.  

Marcuschi chama as esferas de atividade humana de domínios discursivos, 

constituídos de um conjunto de gêneros textuais que atendam a necessidades específicas da 

prática sociocomunicativa.  Em sua obra Produção textual, análise de gêneros e 

compreensão, o autor apresenta uma relação de domínios discursivos e gêneros possíveis na 

modalidade escrita e oral. Desta relação consta o domínio Instrucional (científico, 

acadêmico e educacional), dentre cujos gêneros cita prova de língua, prova de vestibular, 

prova de múltipla escolha. Se considerarmos que, nas palavras do próprio Marcuschi, se 

trata de “uma breve relação que não é definitiva nem representativa” (MARCUSCHI, 2008, 

p.194) e que os gêneros são práticas sóciodiscursivas subordinadas aos domínios discursivos 

(MARCUSCHI, 2008), nada impede que sejam acrescentados outros gêneros. 

 A questão discursiva, comum na vida diária do estudante, tem por objetivo averiguar 

o conhecimento do aluno a respeito de determinado assunto, por meio de uma resposta 

discursiva. Isto nos permite dizer que ela tem características relativamente estáveis a fim de 

cumprir um papel sociocomunicativo escolar, logo não há por que não categorizá-la como 

gênero. Poderíamos inseri-la na relação do domínio instrucional educacional ao lado de 

prova. Para efeitos de pesquisa, identificamos a situação comunicativa de prova discursiva 

com o gênero questão discursiva. 

 Como exercício ou prova, pretende-se com elas avaliar o aluno. Conforme artigo de 

Maria Auxiliadora Bezerra, “avaliar remete a julgar procedimentos, conceitos e atitudes, 

procurando verificar conhecimentos, competências e habilidades dos alunos, a fim de, se 
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necessário, reorientar o trabalho escolar com vistas à aprendizagem” (PERRENOUD, 1999 

apud BEZERRA, 2008, p. 150).  

 Naturalmente, o processo de avaliação envolve um sujeito enunciador 

(professor/instituição) e um sujeito destinatário, que criam expectativas mútuas em torno do 

objeto de ensino/aprendizagem, realizando-se o contrato em situação monologal escrita. O 

professor/instituição deve contribuir para o bom desempenho do estudante, formulando 

questões claras, objetivas, contextualizadas. 

  Embora nosso objeto de pesquisa seja a questão discursiva em prova, por razões já 

mencionadas na formulação do mesmo, cabe frisar que a entendemos num todo como um 

ótimo recurso para o ensino da produção textual já que admite os diversos tipos textuais e 

pode ser trabalhada em diversas áreas de conhecimento. Reitera-se, ainda, a oportunidade 

que ela oferece de se trabalhar o texto escrito numa perspectiva interacional, em que os 

interlocutores, ainda que em situação monologal, devem cumprir o contrato comunicativo 

inerente a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3 ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

3.1 PISA, SAEB E ENEM 

 

Como dito no início desta dissertação, alguns exames revelam o desempenho dos 

estudantes do ciclo básico. O Brasil participa do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – Programe for International Student Assessment (Pisa), feita pela Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), e cuja coordenação nacional é 

realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Seu objetivo é, por meio de uma 

avaliação internacional comparada, aplicada a estudantes na faixa etária dos 15 anos,  

“produzir indicadores que contribuam para a discussão da qualidade da educação nos países 

participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do ensino básico” 

(http://portal.inep.gov.br).  

O exame tem apontado um resultado muito ruim em termos de leitura. Segundo 

Marcuschi (2008, p. 230), “o Brasil ficou entre os últimos cinco países com uma nota média 

inferior a 4 pontos numa escala de 1 a 8. Isso quer dizer que os alunos com 15 anos (que 

deveriam estar na 1ª série do ensino médio) só responderam bem a cerca de 40% das 

questões”. Em 2012, conforme dados publicados pelo portal http://educacao.uol.com.br/  

noticias de 03/12/2013, o resultado foi pior: o país ficou com a 55ª posição do ranking de 

leitura, o que significa que quase metade (49,2%) dos alunos avaliados não alcançou o nível 

2 de desempenho na avaliação, cujo teto é 6. Isso demonstra incapacidade de dedução de 

informações, estabelecimento de relações entre diferentes partes do texto e compreensão de 

particularidades da linguagem – capacidades esperadas para a faixa etária testada. 

 Em nível nacional, podemos destacar o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), cujo objetivo é avaliar a Educação Básica brasileira objetivando sua melhoria. O 

exame é bienal, e desde 2001são aplicados testes apenas de Língua Portuguesa e Matemática 

para as últimas séries de cada etapa (5º ano e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do 

ensino médio). A avaliação é elaborada com base nas Matrizes de Referência, organizada 

em subconjuntos de habilidades (esperadas para os alunos das referidas séries) especificadas 

por descritores que têm como referência algumas competências. Em Língua Portuguesa 

priorizam-se as habilidades de leitura, conforme se pode ver no próprio documento do Saeb 

2001:  

No Saeb 2001, na área de Língua Portuguesa, optou-se por avaliar somente 

habilidades de leitura. Um bom leitor, além de mobilizar esquemas 

http://educacao.uol.com.br/%20noticias
http://educacao.uol.com.br/%20noticias
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cognitivos básicos, de ativar conhecimentos prévios partilhados e relevantes 

ao contexto, recorre a seus conhecimentos linguísticos para ser capaz de 

perceber os sentidos, as intenções – implícitas e explícitas – do texto e os 

recursos que o autor utilizou para significar e atuar verbalmente (SAEB 

2001, 2002 p. 18) 
 

Como a prova é em nível nacional, as habilidades contempladas têm como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, sem se privilegiar enfoques regionais. O resultado 

nacional do último exame (2011) aponta uma média nada satisfatória: 267,6, numa escala de 

proficiência de 0 a 500. Em relação ao Saeb, interessam-nos em particular as Matrizes, que 

retomaremos adiante.  

Outra avaliação de interesse é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Hoje, o 

Enem, além de avaliar o desempenho do estudante no final da educação básica, serve como 

certificação de conclusão do ensino médio e é o principal processo de seleção para ingresso 

no ensino superior visto que grande parte das universidades federais aderiu ao exame. O 

Enem é elaborado com base na matriz comum a todas as áreas de conhecimento e nas 

matrizes específicas de cada área. Em relação à Língua Portuguesa, são 45 questões de 

múltipla escolha referentes à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma 

redação. Esta tem peso equivalente às 45 questões objetivas, o que a torna preocupação da 

maioria dos estudantes, pois é decisiva na classificação.  

Como se nota, os exames priorizam as habilidades de leitura, mas como  passaporte 

para a universidade está a redação, angustiando o estudante, que não trabalhou a produção 

de texto gradual e espontaneamente e, consequentemente, não produz um texto de acordo 

com as competências estabelecidas como critérios de avaliação. 

Escolhemos usar para análise do corpus a matriz de referência do Saeb e não a do 

Enem, por considerá-la mais específica quanto à Língua Portuguesa, já que a matriz do 

Enem abrange outras formas de expressão.   

As matrizes do Saeb 2001 contemplam algumas habilidades apenas em séries mais 

avançadas. Interessa-nos a referente ao 3º ano do ensino médio. Ela constitui-se de tópicos 

que apresentam descritores distintos para cada habilidade; cada tópico e cada habilidade 

correspondem à determinada prioridade. Vejamos o quadro de distribuição das habilidades 

para cada tópico.   
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Tópico I – 
Prioridade 3 

Procedimentos de 
Leitura 

Nº do Descritor Descritor Prioridade 

D1 Localizar informações explícitas em um texto. P3 

D3 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. P2 

D4 Inferir uma informação implícita em um texto. P1 

D6 Identificar o tema de um texto. P3 

D14 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. P4 

Tópico II - 
Prioridade 5 

Implicações do Suporte, do Gênero e/ou Enunciador 
na Compreensão do 

Texto 
Nº do Descritor Descritor Prioridade 

D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto, etc.). 

 

P1 

D12 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. P1 

Tópico III – 
Prioridade 4 

Relação entre 
Textos 

Nº do Descritor Descritor                                                              Prioridade 

D20 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 
textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em 
que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. 

 

P1 

D21 Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao mesmo tema. 

 

P1 

Tópico IV - 
Prioridade 1 

Coerência e Coesão no Processamento de Textos Nº do Descritor Descritor Prioridade 

D2 Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

 

P2 

D7 Identificar a tese de um texto. P1 

D8 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la. 

 

P1 

D9 Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. P1 

D10 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa. 

 

P2 

D11 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. P1 

D15 Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios, etc. 

 

P1 

Tópico V - 
Prioridade 2 

Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido Nº do Descritor Descritor Prioridade 

D16 Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. P1 

D17 Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e 
de outras notações. 

 

P3 

D18 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão. 

 

P2 

D19 Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos. 

 

P3 

Tópico VI - 
Prioridade 5 

Variação 
Linguística 

Nº do Descritor Descritor Prioridade 

D13 Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e 
o interlocutor de um texto. 

 

P1 

Quadro 7 – Descritores de Língua Portuguesa, conforme distribuição de  prioridades, na 3ª série do 

                     ensino médio.    

 Fonte: SAEB 2001, 2002, p. 37  
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 Em 2013, objetivando o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação da educação 

básica, o Inep propôs a inclusão das Ciências da Natureza e Ciências Humanas nas matrizes 

do Saeb. A proposta assume o caráter de matriz piloto, a ser refletida e testada no referido 

ano, com vistas de consolidação em 2015. As dimensões estruturantes da matriz são três: as 

diferentes situações/contextos que envolvem ciência, tecnologia e vida em sociedade; as 

possíveis ações/operações que devem ser efetivadas pelos aprendizes nessas situações; e os 

diferentes conhecimentos mobilizados para tal. Vejamos a matriz piloto de Ciências 

Humanas: 

 

 

    Estrutura da matriz de Ciências Humanas 

       

     Quadro 8 – Estrutura da Matriz de Ciências Humanas 

                         Fonte: BRASIL. Ministério da Educação.  Inclusão de Ciências no Saeb: 

                           documento  básico. 

 

Embora seja designada ao 9º ano do ensino fundamental – para o 3º ano do ensino 

médio a matriz de referência é a do Enem – tomamos a matriz piloto como base para nosso 

trabalho, primeiro para mantermos o Saeb como referência, e segundo por considerá-la 

suficiente e adaptável ao nosso interesse – a análise das questões discursivas. 
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Durante a análise observaremos quais descritores são trabalhados nas questões de 

Língua Portuguesa, e quais operações cognitivas e eixos estruturantes são trabalhados nas 

questões de Geografia, Filosofia e História (questão ilustrativa). 

 

 

3.2 TIPOS DE QUESTÕES 

O tipo de questão é de fundamental importância para nossa pesquisa. Cada tipo de 

pergunta exige determinada operação cognitiva do estudante. As tarefas podem ser 

“funcionais: centradas no conteúdo; é o aluno quem as executa; formativas: centradas no 

aprendiz, que o fazem agir, construir; metacognitivas: centradas na cognição, fazendo o 

aluno refletir” (ALTET, 1994 apud BEZERRA, 2008). O professor/instituição, em seu papel 

alocutivo, isto é, numa relação de influência em que ele (locutor) age sobre o aluno 

(interlocutor),   deve deixar claro no enunciado o quer do aluno, se uma identificação, uma 

inferência ou uma avaliação. Como bem diz Bezerra (2008, p.151): 

O seu enunciado precisa estar suficientemente explícito, para que os alunos 

saibam o que e como devem responder, evitando respostas superficiais ou 

com digressões--o que não contribui para verificar a sua aprendizagem. Para 

isso, elas são elaboradas com contextualização (é dada uma situação 

plausível de ser resolvida com a aplicação do conhecimento exigido ao 

aluno), são operatórias (ou seja, exigem operações mentais compatíveis com 

o desenvolvimento desse aluno), contêm critérios claros de correção e 

exploram a capacidade de leitura e de escrita do aprendiz.  

 

 A inobservância desses aspectos e os problemas de ordem linguística acarretam mal 

entendidos e insucessos. 

 

3.2.1 Taxionomia de Bloom  

 Bastante pertinente também para a análise das questões discursivas é a Taxionomia 

de Bloom. Seus conceitos podem ser relacionados às matrizes, às ideias de Marcuschi 

quanto aos tipos de pergunta de compreensão, e, até mesmo ao modo enunciativo postulado 

por Charaudeau.  

 A Taxionomia tem por finalidade classificar hierarquicamente objetivos 

educacionais, que segundo Bloom (1972, p.24) são “formulações explícitas das mudanças 

que, se espera, ocorram nos alunos mediante o processo educacional”. Tais objetivos 

acabam por nortear a avaliação, caracterizando as questões. Dos três domínios (cognitivo, 
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afetivo e psicomotor) envolvidos na aprendizagem interessa-nos o cognitivo, que é dividido 

em Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação. 

 O Conhecimento está relacionado aos processos da memória e de relacionamento, diz 

respeito às informações específicas ou universais, a métodos e processos, padrões, estruturas 

ou composições de um determinado referente. Segundo Bloom, os conhecimentos 

específicos estão num nível baixo de abstração, equivalem a conhecimento de terminologias 

(símbolos) e fatos específicos (acontecimentos, datas, pessoas, lugares); os conhecimentos 

de maneiras e meios de tratar com específicos estão num nível intermediário de abstração, 

pressupõem conhecimento de maneiras de organizar, estudar, julgar, ou seja, conhecimento 

de convenções, tendências, classificações e categorias, critérios, metodologia; e os 

conhecimentos universais e abstrações em determinado campo estão em um nível mais 

elevado de abstração e requerem conhecimento de princípios e generalizações e de teorias e 

estruturas. 

      A Compreensão diz respeito à capacidade de entendimento de um conteúdo e de 

utilização de materiais ou ideias envolvidos numa comunicação. A compreensão é dividida 

em translação, que é a transformação fidedigna de uma comunicação em outra forma ou 

linguagem (paráfrase, desenho, poema etc.); interpretação, que é a capacidade de identificar 

e relacionar ideias, fazer inferências (apreensão de um pensamento ou de conclusões 

contraditórias inferidas de um conjunto de dados, interpretação de dados sociais); e a 

extrapolação, que é a capacidade de inferir consequências, de aplicar ideias da comunicação 

a situações não incluídas nela. 

 A Aplicação é o uso de métodos, princípios, ideias, que são recordados, para 

resolução de problemas.  

 A Análise refere-se ao desmembramento de uma comunicação em partes 

objetivando-se seu esclarecimento. A análise pode ser de elementos (reconhecimento de 

suposições não enunciadas, distinção de fatos e de hipóteses); de relações (reconhecimento 

de inter-relações entre ideias, verificação da coerência de hipóteses); e de princípios 

organizacionais (reconhecimento de estrutura explícita ou implícita de uma comunicação, de 

forma e padrão em obras literárias e artísticas). 

 A Síntese relaciona-se à capacidade de combinar, organizar partes para compreensão 

de um todo. Ela pode ser a produção de uma comunicação singular (relato de uma 

experiência pessoal, escrita de texto com excelente organização de ideias); a produção de um 

plano ou de indicação de um conjunto de operações (planejamento de uma unidade didática, 
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proposta de maneiras de testar hipóteses); e a derivação de um conjunto de relações abstratas 

(classificação ou explicação de dados ou fenômenos, formulação de hipóteses). 

 A Avaliação refere-se à capacidade de julgar. Esta é a operação cognitiva mais 

complexa por pressupor todas as outras. Ela pode ser por julgamentos em termos de 

evidência interna (avaliação de precisão lógica, de consistência de argumentos) e por 

julgamentos em termos de critérios externos (comparação entre teorias, fatos). 

 

3.2.2 Tipos de questão na visão de Marcuschi 

 Em seu ensaio intitulado Exercícios de compreensão ou copiação nos manuais de 

ensino de língua?, Marcuschi analisa as atividades de compreensão de texto constantes de 

manuais didáticos e conclui que a maioria dos exercícios é de “copiação”, isto é, limitam-se 

a transcrições do texto, sem exercitar de fato a compreensão, sem aprofundar o 

entendimento ou levar a uma reflexão crítica. Respaldam esta afirmação dados citados por 

ele:  

Uma análise de sete manuais de 1ª a 7ª série atualmente em uso nas diversas 

escolas, particulares e públicas, com um total 1.463 perguntas,  mostrou que 

cerca de 60% das perguntas eram de cópia ou citação de alguma parte do 

texto. Aproximadamente 30% eram perguntas de caráter pessoal nada tendo 

a ver com o texto; apenas 5% das perguntas exigiam que se relacionassem 

duas ou mais informações textuais para resolver. Poucas perguntas se 

preocupavam com alguma reflexão crítica. (EM ABERTO, Ano 16, n.69, 

jan./mar.1996, p.65) 

 

 Fundamentado na noção de língua como uma atividade interacional e, 

consequentemente, na noção de texto como uma atividade de coautoria, o autor defende a 

ideia de que os sentidos se constroem, não são dados nem tão abertos ao ponto do „vale 

tudo‟. De maneira sucinta citamos, a seguir, cinco horizontes da compreensão mencionados 

pelo autor: a falta de horizonte (cópia, repetição), o horizonte mínimo (paráfrase), o 

horizonte máximo (inferências), horizonte problemático (extrapolação, inferências de caráter 

pessoal), e horizonte indevido (“leitura errada”). Em seguida, sugere que se trabalhe de 

maneira integrada a compreensão e produção a partir de exercícios de identificação das 

ideias centrais do texto, de perguntas e afirmações inferenciais, do tratamento a partir do 

título, produção de resumos, reprodução do conteúdo do texto em outro gênero textual,  

reprodução do texto na forma de diagrama, reprodução do texto oralmente, e de revisão da 

compreensão.  
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 Com base nos horizontes de compreensão, podemos depreender a existência de tipos 

básicos de questão: as de identificação (englobando cópia e paráfrase), as de inferência e as 

de extrapolação. Quanto a essa, vale ressaltar que Marcuschi a situa no horizonte 

problemático por causa da inserção de elementos de caráter pessoal, o que pode levar ao 

erro, mas entendemos que o mesmo caráter pessoal pode constituir um exercício de 

avaliação. 

 

3.2.3 Associações 

 Afinal, o que têm a ver Matrizes, Taxionomia de Bloom, Marcuschi e 

Semiolinguística?  Façamos algumas ponderações. 

O descritor D1 – Localizar informações explícitas em um texto – da Matriz de 

Língua Portuguesa e  a operação cognitiva da Matriz de Ciências Humanas A - Reconhecer 

conceitos, ideias, fenômenos e/ ou sistemas – podem ser associados à categoria de 

Conhecimento da Taxionomia de Bloom e ao tipo de questão de Identificação, deduzida das 

reflexões de Marcuschi. As abordagens convergem para um mesmo ponto: mecanismo de 

reconhecimento, identificação, sem operações mentais mais complexas. 

Já outros descritores da matriz de Língua Portuguesa, assim como a operação 

cognitiva B da Matriz de Ciências Humanas, que exigem operações mentais mais complexas 

como as de inferência, de relação e de reconhecimento a partir de relações, podem ser 

associadas às categorias de Compreensão, Análise e Síntese da Taxionomia, e à de 

inferência de Marcuschi. 

Embora não haja descritores específicos para avaliação, pode-se dizer que todos os 

que exigem inferência e relação servem de base para aplicação – operação cognitiva 

explícita na Matriz de Ciências Humanas e para a categoria Avaliação da Taxionomia, o que 

corresponde à extrapolação, como entendida por nós, em Marcuschi.   

Assim, o professor/instituição deve escolher um descritor coerente com seu objetivo 

e eleger um comando adequado, que pressuponha respostas expositivas (identificações, 

classificações, definições, evidências) ou argumentativas (reflexões, julgamentos). O aluno, 

de sua parte, deverá reconhecer a intenção veiculada pelo enunciado e organizar seu texto de 

maneira adequada, recorrendo a estratégias que confiram determinada correção.  

Associando à abordagem semiolinguística, equivale a dizer que cada tipo de pergunta 

tem comandos que revelam o comportamento exigido/esperado do aluno, delocutivo ou 
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elocutivo. Dessa perspectiva é possível observar se o contrato comunicativo é cumprido 

satisfatoriamente e o quanto ele influencia o texto produzido pelo aluno. 

O seguinte quadro ilustra bem as associações propostas, proporcionando uma visão 

acurada do alcance da questão discursiva e da expectativa de sua resposta.  

 

 

            Matrizes                 Tipo de questão Comportamento  enunciativo 

          provável 

        

          Bloom     Marcuschi 

Descritores e operações 

cognitivas de identificação. 

   Conhecimento     

Identificação 

  Delocutivo 

Descritores e operações 

cognitivas de inferência, de 

relação e de reconhecimento 

a partir de relações. 

   Compreensão 

   Análise 

   Síntese 

    Inferência   Delocutivo 

Descritores e operações de 

inferência e de relação. 

  Aplicação 

   Avaliação 

   Avaliação   Delocutivo ou 

  Elocutivo 
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4 ANÁLISE DE CORPUS 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

 Fundamentada nos conceitos da Semiolinguística e da Linguística do Texto, e  nos 

aspectos pedagógicos da Taxionomia de Bloom e Matrizes de Referência de Língua 

Portuguesa e de Ciências Humanas, a pesquisa analisa quatro modelos de questões 

discursivas extraídas de provas do 3º ano do ensino médio das disciplinas de Língua 

Portuguesa, de Geografia e de Filosofia, e um modelo de História. Este figura apenas como 

ilustração em função do número insuficiente de provas recolhidas, o que se deveu à 

dificuldade imposta pelos colegas de tal disciplina. Apesar das várias tentativas com 

contatos diferentes, houve resistência ao fornecimento do material – uma professora 

recusou-se objetivamente, alegando não ceder seu material didático para qualquer tipo de 

pesquisa, e outros postergaram o quanto puderam. Vale ressaltar que o anonimato das 

escolas e dos alunos foi condição para a possibilidade da pesquisa. 

A pesquisa foi feita em quatro escolas particulares da cidade de Niterói, duas de 

ensino religioso, uma de rede e outra de porte médio a pequeno, destinadas a diferentes 

níveis da classe média. Foi escolhido este público por considerar que não há muitos 

trabalhos voltados para ele e do qual se espera, a princípio, uma formação, inclusive 

familiar, que garanta uma boa produção textual. Entretanto, os resultados em vestibulares e o 

desempenho dos estudantes universitários nos anos iniciais se contrapõem às expectativas.   

O recolhimento do material para corpus foi bastante moroso e árduo em função das 

dificuldades impostas ora por colegas (alguns se recusaram explícita ou implicitamente a 

fornecer as provas), ora por questões burocráticas (compatibilidade de horário, período de 

provas e correção, possibilidade de xerox etc). Tais dificuldades impossibilitaram uma 

sistematização para a montagem do corpus, não foi possível um mesmo número de modelos 

e provas de todas as disciplinas por instituição visitada.  O material recolhido totaliza 15 

modelos de prova, 87 questões discursivas e 137 provas, dos quais foram aproveitados para 

análise 10 modelos, 68 questões e 107 provas. No corpus foram utilizados quatro modelos 

de questão para cada disciplina com três exemplos de resposta respectivamente – optou-se 

por quatro em vez de cinco, como previsto no projeto, em função da repetição dos tipos de  

resposta. O critério de escolha das respostas foi a maior possibilidade de explorar os 

conceitos trabalhados na pesquisa. 
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  Para cada modelo de questão, é apresentado o texto (quando há) verbal e/ou não 

verbal, seguido do enunciado, e posteriormente se procede à análise, primeiramente do tipo 

de questão e modo enunciativo, depois da coerência e em seguida da coesão. Analisada a 

pergunta, apresentam-se três exemplos de resposta, dispostos da redação mais problemática 

para a menos problemática ou satisfatória.  A seguir se repete o procedimento de análise, no 

caso, tipo de texto e modo enunciativo, coerência e coesão.  

Para o tipo de questão são consideradas as categorias da Taxionomia de Bloom – 

conhecimento, compreensão (translação, interpretação e extrapolação) – e os descritores das 

Matrizes de Referência. Não se mencionam os tipos depreendidos em Marcuschi pelo fato 

de estarem subentendidos nas noções da Taxionomia.  

O Modo Enunciativo nas perguntas normalmente é o alocutivo, por isso se 

observam apenas os procedimentos linguísticos e suas implicações para a resposta do aluno. 

Nesta observa-se o comportamento (elocutivo ou delocutivo) e suas modalidades e a 

correspondência ou não à expectativa criada pelo comando do enunciado.  No subitem 

seguinte, apresentamos uma lista de comandos de enunciados com seus respectivos 

significados, que pautaram nossa análise. 

Quanto à coerência, são observados os fatores e os tipos de coerência. Não há uma 

sistematização, eles são comentados de acordo com as ocorrências. 

Por fim a coesão, à semelhança da coerência não há uma sistematização rígida de 

análise, observam-se, em função das ocorrências, elementos referentes à coesão referencial e 

à sequencial juntamente com a referenciação.  

Vale ressaltar que o corpus foi transcrito ipsis litteris a fim de se realizar uma análise 

coerente. Com o objetivo de se facilitar a leitura, as respostas dos alunos foram repetidas ao 

longo da análise. 

 

 

4.1.1  Verbos de comando 

 A lista abaixo consta dos verbos presentes nos enunciados das questões analisadas. 

Os significados, que serviram de base para análise, foram retirados do dos verbetes 

constantes do Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 

Argumentar – 1t.d.int. apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas etc. que comprovem 

uma afirmação, uma tese.  
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Caracterizar – 1t.d.e pron. evidenciar, destacar o caráter, as particularidades de (alguém, 

algo ou si próprio). 

Correlacionar –  bit. e pron. estabelecer correlação entre (pessoas, coisas, ideias). 

Esclarecer – 2 t.d. tornar compreensível; elucidar > 6 bit. prestar esclarecimento; explicar; 

informar. 

Explicar – 1 t.d. tornar claro ou inteligível (aquilo que era obscuro ou ambíguo) > 2 t.d.bit. 

fazer entender; expor; explanar > 3t.d. dar a conhecer a origem ou o motivo de > 6 t.d. 

interpretar o sentido de > 7 t.d. e pron. expressar significar, manifestar. 

Explicitar – t.d. tornar explícito, claro, sem margem para ambiguidades. 

Identificar – 2 t.d. e pron. fazer(se) reconhecer > 4 t.d. permitir a identificação; tornar 

conhecido 
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4.2  LÍNGUA PORTUGUESA 

 

MODELO I 

 

TEXTOS 

 

 

PERGUNTA 

A aculturação refere-se ao encontro de duas culturas diferentes e, segundo afirmações mais 

tradicionais, a sobreposição de uma cultura sobre a outra. Esclareça em uma frase a forma 

de aculturação presente nos textos acima. 

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

A questão é constituída de textos não verbais, a partir dos quais se busca verificar o 

conhecimento de formas de aculturação. Segundo a Taxionomia de Bloom, esta questão se 

encaixa na categoria de compreensão, com o comportamento
4
 de interpretação, que exige a 

realização de inferências, e atende à prioridade 1, descritor D4 – Inferir uma informação 

implícita em um texto –, do Tópico Procedimentos de Leitura, das Matrizes de Referência 

do Saeb, exigindo do aluno o processo inferencial, que será feito a partir da associação do 

conceito de aculturação com as imagens.  

                                                             
4 A fim de se evitarem equívocos entre comportamentos enunciativos, de Charaudeau,  e comportamentos 
  de compreensão, de Bloom, estes serão referidos apenas por seus tipos: translação, interpretação e 
  extrapolação. 
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O comando com o verbo esclarecer na forma imperativa caracteriza o   

comportamento enunciativo alocutivo por meio da injunção. Espera-se, portanto, na resposta 

do aluno (TUd)
5
, um texto expositivo com comportamento delocutivo.  

 

Coerência 

O enunciado é contextualizado com o conceito de aculturação, ressaltando 

polifonicamente o enfoque tradicional – informação que parece remeter a assunto já 

trabalhado e importante para a resposta. Assim, a contextualização é condizente com a 

intenção de levar o aluno a fazer inferências a partir dos textos não verbais e do conceito de 

aculturação. Para que a interação se complete, a aceitabilidade (compreensão) se dá não só 

pela contextualização como também pelo vocabulário selecionado; assim, além do comando 

com o verbo esclarecer e do adjetivo tradicional, é também fundamental o substantivo 

forma, chave para uma resposta correta – como se faz a aculturação e não a mera descrição 

dos textos não verbais. Segundo o Dicionário Houaiss, no verbete do vocábulo forma 

existem, dentre outras, as seguintes definições: 6. Modo, jeito, maneira, método 7. Sistema, 

método 8. Maneira particular em que uma categoria ou noção geral pode ocorrer; tipo, 

variedade, o que vale dizer que o aluno deve explicitar o tipo de aculturação e a maneira 

como ocorre. 

 

Coesão 

Os períodos, em ordem direta, são claros, com a ocorrência de apenas um problema 

de coesão sequencial determinado pela ausência do acento grave marcador da crase exigida 

pela regência do verbo referir-se, o que não chega a comprometer o entendimento do 

enunciado. A expressão nominal definida a forma constitui uma coesão exofórica, que 

remete a conhecimento específico cobrado na questão.  

 

 

 

                                                             
5 Os sujeitos de fala, EUe e TUd, serão tratados, respectivamente, como professor e aluno.  
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RESPOSTAS 

a) Texto 3 

1-  A presença do logotipo da coca-cola na vestimenta de Iracema. 

2- O cartaz do filme mostra Iracema com um short da Coca-Cola e título também constitui 

modificações em relação a conto original de Iracema. 

3- A aculturação nesse texto se deve ao fato de Iracema uma índia brasileira está usando 

um short da Coca-cola. 

b) Texto 4 

1- O padre e os índios juntos, com culturas diferentes. 

2- Os índios de antigamente vestido com suas roupas típicas, recebendo ordens pelo 

padre. 

3-  Nessa imagem, percebemos a aculturação religiosa, onde membros da Igreja Católica 

estão impondo a sua cultura aos índios. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

O comando com o verbo esclarecer implica informação, explicação, o que leva 

naturalmente a uma resposta com texto expositivo. Nota-se, porém, nas respostas a)1 –  A 

presença do logotipo da coca-cola na vestimenta de Iracema. –, a)2 – O cartaz do filme 

mostra Iracema com um short da Coca-Cola e título também constitui modificações em 

relação a conto original de Iracema. –, b)1 –  O padre e os índios juntos, com culturas 

diferentes. – e b)2 – Os índios de antigamente vestido com suas roupas típicas, recebendo 

ordens pelo padre. –, a predominância de texto descritivo configurado por citação de 

elementos – presença de logotipo da Coca-Cola, Iracema, título, padre e índios juntos, 

roupas típicas –, e por caracterização do cartaz e do cenário por meio de verbos no presente 

do indicativo ou gerúndio – mostra, constitui, recebendo.  

Como aponta Marcuschi (2003, p.29), “Os textos expositivos apresentam o 

predomínio de sequências analíticas ou então explicativas.”,  o que não ocorre nas respostas, 

conferindo o caráter descritivo de a)1 – A presença do logotipo da coca-cola na vestimenta 

de Iracema. –, a)2 – O cartaz do filme mostra Iracema com um short da Coca-Cola e título 

também constitui modificações em relação a conto original de Iracema. –, b)1 – O padre e 

os índios juntos, com culturas diferentes. – e b)2 – Os índios de antigamente vestido com 
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suas roupas típicas, recebendo ordens pelo padre. –, visto que não apresentam nenhuma 

análise, exigida pelo comando da questão. Diferentemente, ocorre em a)3 – A aculturação 

nesse texto se deve ao fato de Iracema uma índia brasileira está usando um short da Coca-

cola. – e b)3 –  Nessa imagem, percebemos a aculturação religiosa, onde membros da 

Igreja Católica estão impondo a sua cultura aos índios. –, em que se observa uma sequência 

explicativa, articulando-se os elementos visuais com o processo da aculturação. Nos dois 

exemplos, observamos estruturas completas, cujos temas – a aculturação em a)3 e a 

aculturação religiosa em b)3 – são explicados, respectivamente, por meio dos elementos 

linguísticos se deve ao fato de e  percebemos / estão impondo.  

Quanto ao modo enunciativo, a maioria das respostas analisadas apresenta 

comportamento delocutivo, esperado pela própria natureza da questão. Como vimos na 

análise da pergunta, este tipo de questão trabalha o procedimento de leitura, priorizando a 

inferência de uma informação implícita em um texto, o que vale dizer, em termos 

sociolinguísticos, que sobressai aí o propósito referencial. Ainda que o objetivo do descritor 

não tenha sido cumprido plena e satisfatoriamente, o comportamento delocutivo pode ser 

observado em a)1, b)1 e b)2 pela simples identificação de elementos e ação, e em a)2, a)3 e 

b)2  pelas configurações linguísticas de constatação mostra, constitui, se deve ao fato de. 

Apenas em b)3, vemos o modo elocutivo, configurado pela forma linguística de constatação 

percebemos, cuja desinência de 1ª pessoa do plural evidencia o enunciador. 

 

Coerência  

     Nas respostas a)1 – A presença do logotipo da coca-cola na vestimenta de Iracema. –, 

a)2 – O cartaz do filme mostra Iracema com um short da Coca-Cola e título também 

constitui modificações em relação a conto original de Iracema. – , b)1 – O padre e os índios 

juntos, com culturas diferentes. – e b)2 – Os índios de antigamente vestido com suas roupas 

típicas, recebendo ordens pelo padre. –, o contrato sociocomunicativo da questão discursiva 

em análise é rompido pelo não atendimento ao pedido, comprometendo a coerência. Nelas, 

se desconsidera a tarefa de explicar inerente ao verbo de comando esclarecer e o sentido do 

substantivo forma, que, conforme explicado na análise da pergunta, pressupõe tipo e 

método. Em outras palavras, nas respostas mencionadas, não há a inferência desejada, são 

apenas citados elementos textuais, sem abordá-los como uma maneira, um modo de se 

praticar determinado tipo de aculturação, o que conferiria o caráter explicativo necessário. 

Diferentemente, as respostas a)3 – A aculturação nesse texto se deve ao fato de Iracema 
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uma índia brasileira está usando um short da Coca-cola.– e b)3 – Nessa imagem, 

percebemos a aculturação religiosa, onde membros da Igreja Católica estão impondo a sua 

cultura aos índios.– são pertinentes, ambas laçam mão do sintagma temático a aculturação, 

especificado em b)3, seguido de explicação. 

 

Coesão 

As respostas a)1– A presença do logotipo da coca-cola na vestimenta de Iracema. –   

e b)1 – O padre e os índios juntos, com culturas diferentes. – limitam-se a frases nominais, 

inadequadas pois representam apenas a identificação de elementos, não atendendo a tarefa 

implícita de explicação, que exige uma estrutura mais complexa. Em a)2 – O cartaz do filme 

mostra Iracema com um short da Coca-Cola e título também constitui modificações em 

relação a conto original de Iracema. –, a coesão sequencial é comprometida pela ausência 

da vírgula entre as orações coordenadas com sujeitos distintos. A coesão referencial também 

é prejudicada, primeiro, pela ausência do artigo antes do sujeito título a fim de relacioná-lo 

ao texto em questão, da mesma forma feita com o sujeito O cartaz, e, segundo, pela 

ausência de um referente que justifique o substantivo modificações, reforçado pelo operador 

argumentativo também. Em b)2 – Os índios de antigamente vestido com suas roupas 

típicas, recebendo ordens pelo padre. –, os problemas quanto à coesão sequencial se dão na 

falta de concordância em vestido e no truncamento sintático estabelecido pela oração 

reduzida de gerúndio sem uma oração principal. A coesão em a)3 – A aculturação nesse 

texto se deve ao fato de Iracema uma índia brasileira está usando um short da Coca-cola. –

e b)3 – Nessa imagem, percebemos a aculturação religiosa, onde membros da Igreja 

Católica estão impondo a sua cultura aos índios. – apresenta leves problemas: na primeira, 

observa-se a ausência de vírgulas isolando o aposto e comprometimento da locução verbal, 

decorrente de problema de emprego verbal; na segunda, observa-se apenas a inadequação do 

pronome relativo onde, apropriado para indicação de lugar físico. A despeito disso, as 

expressões nesse texto e nessa imagem caracterizam adequação da coesão sequencial, 

remetendo a um espaço textual a fim de contextualizar a resposta. 
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MODELO II 

TEXTO 

Os índios brasileiros e a inclusão digital 

Falar sobre povos indígenas, num primeiro momento, diz respeito à ideia de 

preservação desses grupos que durante séculos foram dizimados e roubados. Mas, com a 

invasão à cultura dos índios e a ligação dos mesmos a uma vida agitada, movida pela 

cobrança de mais conhecimentos e preparo para enfrentar o mercado, hoje é difícil localizá-

lo como um grupo que ainda mantém seus costumes e tradições. É claro que ainda existem 

uns poucos isolados na mata que não foram atingidos totalmente pela “cultura dos brancos” 

e que têm como meta ser o que são. Assim, para os que se podem chamar de “legítimos” e 

os “misturados” brasileiros estão sendo levadas as novas tecnologias, principalmente no que 

tange a um computador ligado à Internet. Mas, até que ponto isso é realmente uma forma de 

inclusão digital? Será que é necessário levar mais um ser invasor a estes povos e modificar 

as suas vidas? 

www.comunicacao.pro.br/setepontos/8/indios.htm  

 

PERGUNTA 

Textos argumentativos podem adotar uma posição de aprovação ou desaprovação sobre um 

tema. Esclareça a posição dos autores acerca da inclusão digital nas aldeias. Use até duas 

frases. 

OBS: Esclarecer implica fundamentar sua resposta, portanto não basta apontar a posição. 

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

A questão trabalha o texto argumentativo, mais precisamente a identificação da tese; 

o que a classifica na categoria da Taxionomia de Bloom como analítica. Segundo o autor, a 

análise “focaliza o desdobramento do material em suas partes constitutivas, a percepção de 

suas inter-relações e os modos de organização.” (BLOOM, 1972, p.123), ampliando a 

compreensão. Esta tarefa atende à prioridade 1, descritor D7 – Identificar a tese de um texto, 

do Tópico Coerência e Coesão no Processamento de Textos –, das Matrizes do Saeb. Vale 

ressaltar que a identificação, nesse contexto, não se restringe a uma mera localização e 

copiação de elementos. Antes, é uma questão interpretativa, visto que exige do aluno uma 

http://www.comunicacao.pro.br/setepontos/8/indios.htm
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leitura atenta, identificando e relacionando elementos que apontem para uma opinião, não 

declarada. De alguma maneira, a identificação da tese é possível por meio de inferências.  

Novamente, o comportamento alocutivo, por meio da injunção, configura-se na 

forma verbal esclarecer no imperativo, típica do contrato pedagógico do gênero prova, em 

forma de questão discursiva. Reforça esse contrato a instrução de número de frases com que 

a resposta deve ser escrita, cujo tipo textual esperado é o expositivo com comportamento 

delocutivo. 

 

Coerência 

O enunciado é dividido em duas partes: a contextualização e o comando. A primeira 

situa o aluno no foco da questão – o texto argumentativo – fazendo com que ele acesse 

conhecimentos prévios necessários para a resposta. A segunda constitui-se do verbo de 

comando esclarecer, que pressupõe as tarefas de identificar e explicar; entretanto, ainda 

assim, o professor coloca em observação a necessidade de fundamentação, o que torna o 

enunciado claro e objetivo, estratégia que facilita a aceitabilidade. Este procedimento nos faz 

pensar sobre o Implícito codificado determinado pelas Circunstâncias de discurso postulado 

por Charaudeau. Nessa fase do ensino, o discente já deveria ser capaz de depreender 

implícitos inerentes à situação comunicativa da qual participa.  

Penso que a necessidade da observação feita pelo  professor advém não só da falta de 

conhecimento do aluno (sentido de uma palavra, por exemplo), mas principalmente das 

falhas de comunicação no processo ensino-aprendizagem entendido como um evento, 

primordialmente, sociocomunicativo. Todo evento sociocomunicativo, em língua oral ou 

escrita, implica que o texto apresente um nível satisfatório de coerência percebido pelos 

interlocutores.  

 

Coesão 

O sintagma uma posição de aprovação ou desaprovação constitui uma forma 

remissiva referencial, cujo referente (tese) está implícito no foco anunciado (texto 

argumentativo). Assim, o professor testa inclusive o conhecimento específico da disciplina, 

ou seja, antes de reconhecer a tese propriamente dita, o aluno deve perceber, pela coesão 

referencial, que é ela o assunto cobrado. 
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RESPOSTAS 

 

1- Os índios brasileiros estão sendo influenciados pela nova forma de inclusão digital. 

Muitos índios depois que chegou a tecnologia, mudou seus hábitos.  

2- Ele fala sobre a forma como a internet pode não ser o melhor para algumas tribos. Por 

terem grupos que preservão a cultura antiga. 

3- Os autores adotam uma postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, que deveria 

supostamente promover uma inclusão social, alegando que ela pode ser um mecanismo 

invasor e, consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Como dito na análise do tipo de pergunta, a identificação da tese (Descritor 7 das 

Matrizes) requer o comportamento de interpretação, e não meramente o de translação. A fim 

de reforçar tal implicação o professor observa o que significa esclarecer, supondo-se, assim, 

um texto expositivo. O que se pode observar na análise do corpus é a predominância de 

textos expositivos, isto é, em sua maioria há a reprodução de informação sem, contudo, uma 

justificativa. As respostas 1 – Os índios brasileiros estão sendo influenciados pela nova 

forma de inclusão digital. Muitos índios depois que chegou a tecnologia, mudou seus 

hábitos. – e 2 – Ele fala sobre a forma como a internet pode não ser o melhor para algumas 

tribos. Por terem grupos que preservão a cultura antiga. – exemplificam bem isso. A 

primeira limita-se a reproduzir dados do texto, e a segunda parafraseia parte da tese, ou seja, 

demonstram um comportamento de translação e não de interpretação conforme esperado. Já 

a resposta 3 – Os autores adotam uma postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, 

que deveria supostamente promover uma inclusão social, alegando que ela pode ser um 

mecanismo invasor e, consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena. – atende 

satisfatoriamente ao pedido: identifica a tese com uma postura crítica e reflexiva sobre a 

inclusão digital e a fundamenta com o fato de que ela pode ser um mecanismo invasor e, 

consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena.  

O comportamento delocutivo esperado confirma-se nos três exemplos: na resposta 1, 

se apresenta em forma de asserção; na 2 e na 3, como modo de reprodução, configurado, 

respectivamente, nos sintagmas Ele fala sobre e Os autores adotam uma postura. De 

qualquer maneira, predomina o propósito referencial, implícito no tipo de questão. 
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Coerência 

Ainda que não haja graves problemas quanto à coerência sintática e à semântica, 

observa-se, nas respostas 1 – Os índios brasileiros estão sendo influenciados pela nova 

forma de inclusão digital. Muitos índios depois que chegou a tecnologia, mudou seus 

hábitos. – e 2 – Ele fala sobre a forma como a internet pode não ser o melhor para algumas 

tribos. Por terem grupos que preservão a cultura antiga. – , inadequação quanto à 

relevância e à pertinência esperadas pela situação comunicativa. A paráfrase simplesmente 

não constitui o esclarecimento da tese pedido no enunciado. Mais uma vez é rompido o 

contrato sociocomunicativo pedagógico em questão, o princípio da pertinência é ferido, 

comprometendo, assim, o sucesso comunicativo. No exemplo 3 – Os autores adotam uma 

postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, que deveria supostamente promover uma 

inclusão social, alegando que ela pode ser um mecanismo invasor e, consequentemente, 

destrutivo para com a cultura indígena. –, ao contrário, o contrato cumpre-se plenamente 

com a indicação da tese e a devida fundamentação, atendendo o comando explicitado no 

enunciado. 

 

Coesão 

A resposta 1 – Os índios brasileiros estão sendo influenciados pela nova forma de 

inclusão digital. Muitos índios depois que chegou a tecnologia, mudou seus hábitos. –

apresenta inadequações de coesão sequencial com a repetição desnecessária do item lexical 

índios, com a ausência de concordância índios (...) mudou, e com a indevida pontuação – 

ausência de vírgula para isolar a oração adverbial. Além da inadequação ortográfica na 

forma verbal preservão e da coloquialidade inapropriada para a situação comunicativa 

expressa pela forma verbal terem no lugar de haver, a resposta 2 – Ele fala sobre a forma 

como a internet pode não ser o melhor para algumas tribos. Por terem grupos que 

preservão a cultura antiga. –, ilustra um problema coesivo, bastante recorrente entre os 

estudantes do ensino médio, que é o uso do ponto final entre a oração principal e a adverbial. 

Fato aqui agravado pela escolha da estrutura reduzida causal (marcada pela preposição por), 

que na verdade não constitui uma relação de causa com a oração anterior. A resposta 3 – Os 

autores adotam uma postura crítica e reflexiva sobre a inclusão digital, que deveria 

supostamente promover uma inclusão social, alegando que ela pode ser um mecanismo 

invasor e, consequentemente, destrutivo para com a cultura indígena. – demonstra domínio 

coesivo tanto do ponto de vista referencial quanto sequencial. A coesão referencial se dá 
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com as formas remissivas não referenciais que e ela, e a forma remissiva referencial 

mecanismo, retomando inclusão digital. A coesão sequencial se dá com o uso da adjetiva 

explicativa devidamente pontuada e com a oração reduzida condicional alegando, o que 

contribui para a progressão textual. Outro elemento interessante é o operador argumentativo 

consequentemente, que reforça o aspecto negativo da inclusão digital.  

 

MODELO III 

TEXTO 

Cantiga para não morrer 

    Ferreira Gullar 

Cantiga para não morrer 

Quando você for se embora, 

moça branca como a neve, 

me leve. 

Se acaso você não possa  

me carregar pela mão, 

menina branca de neve, 

me leve no coração. 

Se no coração não possa 

por acaso me levar, 

moça de sonho e de neve, 

me leve no seu lembrar. 

E se aí também não possa  

por tanta coisa que leve 

já viva em seu pensamento, 

menina branca de neve, 

me leve no esquecimento. 
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PERGUNTA 

O vocábulo “leve” (segundo verso da última estrofe) pode assumir diferentes significados 

de acordo com o contexto em que estiver inserido. Explicite os dois significados possíveis. 

Um de acordo com o texto e outro assumindo um diferente valor semântico. 

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

Segundo a Taxionomia de Bloom, pode-se dizer que este é um tipo de questão 

interpretativa, que exige do aluno a capacidade identificar, compreender e relacionar as  

ideias do poema para que possa, então, inferir o(s) sentido(s)da palavra apresentada. Vale 

lembrar que este é um processo que leva à compreensão total do texto. O comando da 

questão atende ao descritor D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão –, do Tópico 

Procedimentos de Leitura, por meio do verbo explicitar, que pressupõe explicação, 

esclarecimento, interpretação.  

O comportamento alocutivo por meio da injunção, determinada pela forma verbal no 

imperativo, demonstra uma relação força, em que o professor impõe uma tarefa ao aluno, de 

quem se espera, nesta situação comunicativa, uma resposta em texto expositivo com 

comportamento delocutivo.  

  

Coerência 

A começar pelo texto, notam-se duas inadequações: o título do poema está repetido e 

incorporado à primeira estrofe, o que pode causar estranheza na leitura; e as estrofes não 

estão separadas, o que pode interferir na compreensão do enunciado, que cita a última 

estrofe. No enunciado, a inadequação se dá no nível sintático – analisado a seguir – e na 

limitação de dois significados para a palavra leve (Explicite os dois significados possíveis. 

Um de acordo com o texto e outro assumindo um diferente valor semântico), o que leva o 

aluno a inferir os significados mais comuns (falta de peso e conduzir), dispensando até 

mesmo o texto. 

 

Coesão 

O operador organizacional de espaço segundo verso da última estrofe, apenas entre 

parênteses, não ganhou o devido destaque a fim de cumprir seu papel de orientador da 

tarefa. Lembra bem Othon Moacir Garcia a importância da colocação dos termos para a 
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ênfase. No caso, a localização é fundamental para que se cumpra a intenção da questão – 

apenas no referido verso o vocábulo admite mais de um significado –, logo ela deveria estar 

no início ou fim do período e não apenas entre parênteses. Se assim fosse feito, os períodos 

seguintes poderiam ser resumidos em um único em que se pedissem significados possíveis 

de acordo com o texto e fora dele. 

 RESPOSTAS 

1-  O leve do texto está fazendo papel de substantivo, leve também pode ter o significado de 

verbo transitivo indireto, mas é claro em outras frases. 

2-  No texto: “levar” no sentido de trazer consigo. 

   Outro valor: “leve” no sentido de sem peso ou quase nenhum. 

3- O vocábulo “leve” pode significar peso, mas no texto é utilizado com o sentido de 

“trazer”. 

  

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Com estruturas verbais, exemplos 1 e 3, ou nominal, 2, as respostas são expositivas, 

ainda que sem o aspecto explicativo. 

O comportamento delocutivo é observado nas três respostas, configurado pela forma 

leve, ora para referir-se ao verbo, ora ao adjetivo, e formas verbais na 3ª p.sing., está 

fazendo, pode ter, pode significar, é. Vale observar que, embora demonstre uma evidência 

do propósito referencial, configurando, pois, comportamento delocutivo, a expressão é claro 

carrega uma certa noção de convicção, imprimindo um traço de comportamento elocutivo. 

 

MODELO IV 

 

TEXTO 

“O cientista começa por um vasto número de observações de certo aspecto do mundo: por 

exemplo, o efeito de aquecer a água. Estas observações devem ser tão objetivas quanto 

possível: o objetivo do cientista é ser imparcial e não ter preconceitos ao registrar os dados. 

Uma vez escolhida, pelo cientista, uma grande quantidade de dados baseados na observação, 
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o estádio (sic) seguinte é criar uma teoria que explique o padrão de resultados. Esta teoria, se 

for boa, explicará simultaneamente o que estava a acontecer e irá prever o que é provável 

que aconteça no futuro. Se os resultados futuros não se coadunarem completamente com 

estas previsões, o cientista modificará a sua teoria para dar conta deles.” 

Nigel Warburton, Elementos Básicos de Filosofia, Gradiva, p. 165(Adaptado). 

                                                                                                                             

PERGUNTA 

Levando em conta o sentido geral do texto, explique a predominância do presente do 

indicativo. 

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

Embora a questão evoque o conhecimento linguístico (presente do indicativo), o que 

a faria ser considerada como de conhecimento, segundo a Taxionomia de Bloom, ela pode 

ser classificada na categoria interpretação. O aluno deve demonstrar esse conhecimento em 

função do sentido do texto, ou seja, ele deve inferir o valor do tempo verbal a partir do tema 

do texto. Esta tarefa atende, no Tópico V das Matrizes, o descritor D19 – Reconhecer o 

efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos. 

O comportamento alocutivo se confirma com o verbo explicar no modo imperativo, 

caracterizando a relação de força própria entre os atores do contrato pedagógico do gênero 

prova discursiva.  

Dado o significado do verbo explicar – 2t.d.bit.fazer entender, expor, explanar 

3t.d.dar a conhecer a origem ou o motivo de (HOUAISS:2004,p.1288) –  espera-se como 

resposta um texto expositivo, com a inferência requerida e sua justificativa. A exposição 

deve configurar-se numa asserção, modalidade delocutiva já que se trata de uma questão de 

reconhecimento de conteúdo (valores de um tempo verbal); em outras palavras, o que está 

em evidência é o propósito referencial, a questão não implica os interlocutores. 

 

Coerência  

Tanto a coerência sintática quanto a temática e a relação interlocutiva foram 

preservadas, garantindo a compreensão da intencionalidade. O critério (o sentido global do 

texto) que norteia a resposta é apresentado de maneira clara e objetiva, dando orientação 
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adequada para a tarefa e um provável sucesso comunicativo. Vale ressaltar também a 

pertinência do texto-base em relação ao conteúdo trabalhado.  

Coesão  

A orientação acima citada se faz pelo processo coesivo sequencial, com a 

apresentação do foco da pergunta em forma de oração condicional, seguida do comando. 

Pode-se afirmar que a coesão é fundamental para a coerência do enunciado. 

 

 

RESPOSTAS 

1- O texto que informar algo que acontece agora, e ainda está presente, e uma notícia então 

é algo presente. 

2- Por ser um texto que pretende explicar uma visão métodos dos cientistas. É utilizado 

verbo conjugado em uma realidade mais próxima. Mas que pode em um outro tempo ser 

mudada. 

3- Pois demonstra que o autor descreve a ação do cientista enquanto ele realiza, mostrando 

cada um de seus processos como se ele estivesse fazendo naquele momento. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

O tipo textual das três respostas atende à expectativa inicial, todas caracterizam uma 

composição expositiva, ainda que insuficientes, dadas as inadequações de coesão e 

coerência. Quanto ao modo enunciativo, como era de se esperar, verifica-se a modalidade 

delocutiva em todas as respostas, configurada pela citação do propósito referencial, 

respectivamente, O texto, Por ser um texto, o autor descreve, e pelos verbos em 3ª p, que 

informar, pretende explicar, É utilizado, demonstra. Vale ressaltar que o operador 

argumentativo mas no exemplo 2 revela uma opinião do locutor, evidenciando-o de uma 

certa forma, o que caracteriza o comportamento também elocutivo nessa asserção.  

 

Coerência 

Aparentemente as respostas analisadas são coerentes, pois não há “erros” absurdos. 

O professor, numa leitura colaborativa de textos como esses, tende a depreender o que o 
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aluno “quis dizer”, desconsiderando problemas de coerência que comprometem a correção 

da resposta. Problemas de diversas ordens, sobretudo semânticos, impossibilitam uma 

coerência plena. No exemplo 1 – O texto que informar algo que acontece agora, e ainda 

está presente, e uma notícia então é algo presente. –, logo no início, há uma apócope – que 

por quer – típica da oralidade, que causa estranheza na leitura; em seguida, o referente algo 

compromete a informatividade, dado seu caráter extremamente genérico. O advérbio agora 

e o adjetivo presente remetem semanticamente ao foco da questão, mas não a respondem 

pois não explicam a predominância do tempo verbal presente do indicativo.  Questões 

coesivas, que veremos a seguir, comprometem a coerência deste exemplo. Em 2 – Por ser 

um texto que pretende explicar uma visão métodos dos cientistas. É utilizado verbo 

conjugado em uma realidade mais próxima. Mas que pode em um outro tempo ser mudada. 

–, a coerência sintática e a semântica são prejudicadas, respectivamente, pela pontuação e 

pela escolha lexical – o que seria verbo conjugado em uma realidade mais próxima? ou 

pode em outro tempo ser mudada? Notam-se aí sintagmas vazios de significação. O 

exemplo 3 – Pois demonstra que o autor descreve a ação do cientista enquanto ele realiza, 

mostrando cada um de seus processos como se ele estivesse fazendo naquele momento. –, é 

o que apresenta maior coerência; não fosse o conectivo  causal iniciando o período, sem uma 

oração principal, e algumas poucas inadequações coesivas, admitir-se-ia uma coerência 

satisfatória. 

 

Coesão 

Como dito acima, inadequações coesivas comprometeram a coerência.  Sabe-se que 

em textos escritos mais formais, como o pertinente ao gênero prova, as formas pronominais 

funcionam como anáfora ou catáfora de elementos cotextuais, ao contrário da resposta 1, em 

que o pronome indefinido algo, nas duas ocorrências, funciona, inadequadamente, como um 

referente novo, que carece de significação. Quanto à coesão referencial ainda, na resposta 3, 

observa-se a elipse da anáfora de ação, elemento necessário sintaticamente como 

complemento do verbo realiza. Em relação à coesão sequencial, observam-se vários 

problemas. Em 1 – O texto que informar algo que acontece agora, e ainda está presente, e 

uma notícia então é algo presente. –, a repetição dos vocábulos algo e presente é 

desnecessária já que não se trata de uma ressignificação; a oração intercalada não acrescenta 

informação relevante prejudicando a progressão textual; e o uso do operador argumentativo 

conclusivo então é equivocado pois a oração introduzida por ele não conclui nada em 
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relação à anterior. Em 2 – Por ser um texto que pretende explicar uma visão métodos dos 

cientistas. É utilizado verbo conjugado em uma realidade mais próxima. Mas que pode em 

um outro tempo ser mudada. –, há inadequação da pontuação, a causal é separada por ponto 

de sua principal, de cuja adversativa também se separa por ponto, o que não chega a ser um 

erro do ponto de vista das regras de pontuação; mas, no caso, é inadequado devido à 

presença do relativo, que normalmente se encontra no mesmo período de seu antecedente. 

Em 3 – Pois demonstra que o autor descreve a ação do cientista enquanto ele realiza, 

mostrando cada um de seus processos como se ele estivesse fazendo naquele momento. –, a 

inadequação se dá pelo início do período com uma oração causal sem sua principal, 

procedimento típico da oralidade. Este tipo de resposta desconsidera regras do contrato 

comunicativo do gênero prova discursiva, que exige, normalmente, textos com estrutura 

completa. 

  

Coerência 

Lembrando que o enunciado foca o aspecto semântico da palavra leve, pode-se dizer 

que no exemplo 1 – O leve do texto está fazendo papel de substantivo, leve também pode ter 

o significado de verbo transitivo indireto, mas é claro em outras frases. – há 

comprometimento do critério da focalização, visto que aborda o aspecto sintático com os 

sintagmas papel de substantivo e verbo transitivo indireto – ainda que neste último tenha 

mencionado significado, não o explicita. A oração é claro em outras frases não acrescenta 

nenhuma noção argumentativa pressuposta pela expressão é claro, comprometendo a 

informatividade. No exemplo 2 – No texto: “levar” no sentido de trazer consigo. Outro 

valor: “leve” no sentido de sem peso ou quase nenhum. –, observa-se a coerência pautada 

em elementos interacionais, o aluno conta com a cooperação do professor partindo do 

pressuposto de que este verá pertinência na escolha lexical e disposição sintática. Cabe, 

entretanto, questionar se é válido, para uma questão de cunho inferencial como esta, contar 

com a cooperação (“boa vontade”) do professor, visto que tal procedimento diminuiria a 

responsabilidade do aluno de apresentar clara e objetivamente seu raciocínio.  Nas 

considerações finais, retornaremos a essa questão.  O exemplo 3 – O vocábulo “leve” pode 

significar peso, mas no texto é utilizado com o sentido de “trazer”. – demonstra tanto 

coerência sintática quanto temática, isto é, apresenta um tema, o vocábulo leve, sobre o qual 

faz um comentário, o significado possível fora e dentro do texto, atendendo, assim, a 

expectativa do enunciado. É interessante observar que a escolha da locução verbal pode 
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significar corrobora o caráter genérico do enunciado (conforme comentado na análise da 

pergunta) e demonstra a necessidade apenas de conhecimento de mundo para uma resposta 

adequada. 

 

Coesão 

A coesão referencial é feita de maneiras distintas nas três respostas. Em 1– O leve do 

texto está fazendo papel de substantivo, leve também pode ter o significado de verbo 

transitivo indireto, mas é claro em outras frases. –, ocorre a introdução do referente leve nas 

duas orações, com a antecipação do artigo definido na primeira ocorrência; em 2 – No texto: 

“levar” no sentido de trazer consigo. Outro valor: “leve” no sentido de sem peso ou quase 

nenhum. –, há uma elipse, o referente é subentendido; e em 3 – O vocábulo “leve” pode 

significar peso, mas no texto é utilizado com o sentido de “trazer”. –, ele é introduzido pela 

categorização o vocábulo. Vale ressaltar que, em 1, a repetição do vocábulo leve na segunda 

ocorrência foi considerado como coesão referencial, apenas a introdução  do mesmo 

referente para uma oração justaposta, pois a reiteração não traz consigo uma nova instrução 

de sentido. Quanto à coesão sequencial, no primeiro exemplo, o operador argumentativo de 

adição também serve para apresentar o outro „significado‟ do termo em questão, o que é 

ressalvado na oração posterior sem a devida explicação. O segundo exemplo, como dito 

anteriormente, conta com a cooperação do professor não apresentando um texto com 

estrutura sintática completa. Não haveria problemas se houvesse um paralelismo dos itens 

dispostos – “no texto” / “fora do texto” ou “um valor / “outro valor”, e ainda “„leve‟ no 

sentido de levar consigo” / “„leve‟ no sentido de sem peso ou quase nenhum”. Em 3 – O 

vocábulo “leve” pode significar peso, mas no texto é utilizado com o sentido de “trazer”. –, 

o operador argumentativo mas anuncia, em contraposição ao que foi dito na primeira 

oração, o significado do vocábulo no texto, contribuindo para a coerência. 
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4.3 GEOGRAFIA 

MODELO I 

 

PERGUNTA 

 

Com a integração econômica do território nacional, as regiões Sul e Centro-Oeste se 

comportaram como áreas de propagação das atividades da região Sudeste, à qual aquelas 

duas regiões se soldaram como territórios de economia complementar, formando a grande 

região Centro-Sul. Caracterize a região Centro-Oeste como área de extensão da região 

Sudeste. 

  

Tipo de questão e modo enunciativo 

Do ponto de vista da Taxionomia, esta é uma questão da categoria de conhecimentos 

específicos. Ao caracterizar uma região como extensão de outra, o aluno deve demonstrar 

conhecimento de conteúdo que lhe permita uma resposta pertinente. A realização de tal 

tarefa remete à Operação cognitiva A – Reconhecer conceitos, ideias, fenômenos, e/ou 

sistemas – e ao Eixo estruturante 1 – Tempo, espaço, fontes históricas e representações 

cartográficas – das Matrizes de referência de Ciências Humanas. 

Como era de se esperar para o gênero prova discursiva, o comportamento alocutivo 

se confirma por meio da injunção, configurada pelo verbo caracterizar no imperativo. Por 

se tratar de uma questão de conhecimento, a reposta provável é em texto expositivo com 

comportamento delocutivo. 

 

Coerência 

As coerências sintática, temática e semântica foram preservadas, ainda que nesta 

última o verbo soldar tenha sido usado em sentido figurado, o que não afeta a compreensão. 

A contextualização é fundamental para que o aluno ative em sua memória os conhecimentos 

necessários para uma resposta satisfatória. 
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Coesão  

Em termos de coesão referencial, nota-se adequação dos elemento anafóricos à qual, 

que retoma seu antecedente região Sudeste, e aquelas duas regiões, que retoma regiões 

Sul e Centro-Oeste; vale ressaltar a importância dos determinantes aquelas e duas para a 

precisão dos elementos de referência. A progressão temática também contribuiu para a 

coerência. A focalização é determinada pelo tema Com a integração econômica do 

território nacional indicador da circunstância em que os fatos seguintes ocorrem (rema), 

que, por sua vez, é caracterizado por à qual aquelas duas regiões se soldaram como 

territórios de economia complementar e seguido de sua consequência formando a 

grande região Centro-Sul. Nota-se que a sequência das informações do enunciado monta o 

contexto necessário para seu entendimento. 

 

RESPOSTAS 

 

1- Centro-Oeste caracterizado pela agricultura e a pecuária de forte importância no 

mercado. 

2- Pois a região sudeste e uma grande área urbana e com mais tecnologia, também pelo seu 

contexto histórico é pelo fato de ficar perto do litoral (partes). E com isso essa grande parte 

se alastrou levando-o ate o centro-oeste. 

3- O centro-oeste foi classificado como área de extensão do sudeste pelo fato de o centro-

oeste ajudar nos negócios e na distribuição dos produtos feitos na região sudeste. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

O verbo caracterizar no comando do enunciado pressupõe, naturalmente, como 

resposta um texto descritivo; entretanto, considerando-se a contextualização da pergunta, 

não é difícil perceber a necessidade de uma explicação. Em outras palavras, o aluno deve 

apresentar determinadas características da região Centro-Oeste explicando-as em relação à 

região Sudeste, o que leva a um texto expositivo / descritivo. Na resposta 1 – Centro-Oeste 

caracterizado pela agricultura e a pecuária de forte importância no mercado. –, isso não 

ocorre, o aluno limita-se à descrição; na 2 – Pois a região sudeste e uma grande área 

urbana e com mais tecnologia, também pelo seu contexto histórico é pelo fato de ficar perto 
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do litoral (partes). E com isso essa grande parte se alastrou levando-o ate o centro-oeste.–, 

a despeito da incoerência, nota-se um texto predominantemente descritivo com trechos 

explicativos, típicos de uma exposição; e na 3 – O centro-oeste foi classificado como área 

de extensão do sudeste pelo fato de o centro-oeste ajudar nos negócios e na distribuição dos 

produtos feitos na região sudeste.–, pode-se dizer que a caracterização pedida no enunciado 

é feita por um texto expositivo. 

O modo enunciativo apresenta o comportamento delocutivo  em todas as respostas, 

não há marcas dos interlocutores, o propósito referencial é evidenciado por meio de 

asserções configuradas pelos verbos na 3ª pessoa. 

 

Coerência 

Na resposta 1 – Centro-Oeste caracterizado pela agricultura e a pecuária de forte 

importância no mercado. –, o comprometimento quanto à coerência semântica se dá pela 

elipse do verbo ser introduzindo o predicado e pela falta de paralelismo sintático dos agentes 

da passiva – pela agropecuária e (pela) a pecuária de forte importância no mercado. 

Quanto à coerência temática, também nota-se inadequação, visto que ao desconsiderar a 

focalização da questão – caracterização da região Centro-Oeste como área de extensão da 

região Sudeste –, o aluno compromete sua resposta quanto à relevância. A resposta 2 – Pois 

a região sudeste e uma grande área urbana e com mais tecnologia, também pelo seu 

contexto histórico é pelo fato de ficar perto do litoral (partes). E com isso essa grande parte 

se alastrou levando-o ate o centro-oeste. – é um caso de texto „praticamente incoerente‟. 

Notam-se problemas de ordem sintática, semântica (escolha lexical inadequada do termo 

alastrou e da expressão extremamente genérica essa grande parte) e temática (os critérios 

de focalização e relevância foram feridos). Já a resposta 3 – O centro-oeste foi classificado 

como área de extensão do sudeste pelo fato de o centro-oeste ajudar nos negócios e na 

distribuição dos produtos feitos na região sudeste. – atende a todos os critérios de coerência, 

a sintaxe, a focalização, a pertinência e a relevância das informações compõem uma resposta 

condizente com o esperado pelo enunciado, cumprindo-se, assim, os critérios do contrato 

sociocomunicativo do gênero prova discursiva. 

 

Coesão 

O problema de coerência da resposta 1 – Centro-Oeste caracterizado pela 

agricultura e a pecuária de forte importância no mercado. – deve-se à questão de coesão. 
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Além da ausência do verbo ser iniciando o predicado, a falta de paralelismo provoca um 

truncamento: opta-se pela estrutura passiva caracterizado pela agricultura, que não se 

repete e por isso deixa em dúvida se o sintagma seguinte a pecuária de forte importância 

no mercado é outro agente da passiva. Tais inadequações são de menor importância se 

comparadas com as da resposta 2 – Pois a região sudeste e uma grande área urbana e com 

mais tecnologia, também pelo seu contexto histórico é pelo fato de ficar perto do litoral 

(partes). E com isso essa grande parte se alastrou levando-o ate o centro-oeste. Sem contar 

com problemas de acentuação, neste trecho a coesão é fortemente comprometida. É 

recorrente alunos do ensino médio iniciarem uma resposta com o conectivo pois como se 

estivessem numa interação oral, desconsiderando as regras inerentes ao contrato 

sociocomunicativo do gênero prova discursiva. E o pior, como na resposta ora analisada, 

muitas vezes iniciam respostas a questões que não exigem causas ou explicações imediatas. 

Outro problema é o uso do operador argumentativo de adição também, que na passagem 

não adiciona nenhuma informação que marque a progressão; na verdade, tenta-se introduzir 

causas pelo seu contexto histórico é pelo fato de ficar perto do litoral de algo não 

explicitado. O vocábulo partes entre parênteses está solto, não contribuindo em nada para a 

informatividade. No segundo período, as inadequações coesivas são em nível referencial; os 

pronomes anafóricos isso e o e a expressão nominal essa grande parte não apresentam o 

referente explícito passível de inferência, já que o período anterior não é coerente. Ao 

contrário das respostas 1 e 2, a 3 – O centro-oeste foi classificado como área de extensão do 

sudeste pelo fato de o centro-oeste ajudar nos negócios e na distribuição dos produtos feitos 

na região sudeste.– apresenta estrutura coesa, com observância tanto dos elementos 

referenciais, como, por exemplo, as expressões nominais O centro-oeste (tópico) e área de 

extensão do sudeste (caracterizadora do tópico), quanto dos elementos sequenciais, como o 

paralelismo dos complementos do verbo ajudar (nos negócios e na distribuição dos 

produtos feitos na região sudeste), e a não contração da preposição de com o artigo do 

sujeito do infinitivo fato de o centro-oeste ajudar, garantindo a coerência textual. 
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MODELO II 

 

PERGUNTA 

O geógrafo e geopolítico francês Yves Lacoste afirmou que, quando a economia dos países 

centrais sofre um resfriado, pela ocorrência de um período de recessão, inúmeros países do 

mundo periférico deverão desenvolver uma pneumonia. 

Explique a afirmação feita por Yves Lacoste considerando a atual crise dos Estados Unidos. 

 

Tipo de pergunta e modo enunciativo 

O enunciado acima ilustra a categoria da compreensão da Taxionomia de Bloom, 

exigindo a capacidade de interpretação. O aluno deve depreender a ideia implícita na 

metáfora resfriado / pneumonia, e em seguida, usá-la para explicar o contexto mencionado. 

A realização deste processo corresponde à Operação cognitiva B – Compreender conceitos, 

ideias, fenômenos e/ou sistemas – e ao Eixo estruturante 4 – Poder, Estado e instituições da 

Matriz das Ciências Humanas. Em outras palavras, a questão exige, a partir de inferências, a 

compreensão de um enunciado e sua associação ao conhecimento sobre as relações de poder 

econômico entre as nações.   

O comportamento enunciativo é o alocutivo, na modalidade injunção, configura-se 

na forma verbal no imperativo explique, típica do contrato sociocomunicativo do gênero 

prova discursiva. Para atender tal situação comunicativa, a resposta esperada é em texto 

expositivo com comportamento delocutivo. 

 

Coerência 

A intertextualidade serve de contextualização para se introduzir o conteúdo 

trabalhado: crise dos Estados Unidos e suas consequências. Há pertinência nessa colocação e 

no comando, deixando claro o objetivo da questão. 
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Coesão 

A adequação da coesão textual é notada tanto do ponto de vista referencial quanto do 

sequencial. A introdução do referente O geógrafo e geopolítico francês Yves Lacoste 

contextualiza e anuncia o foco da questão, e o referente (rótulo, segundo nomenclatura de 

Koch, 2008, p.130) a afirmação sumariza o enunciado anterior. O operador lógico-

semântico de tempo, quando, e o de causa, pela, determinam as circunstâncias do fato 

principal, o que é fundamental para a compreensão do foco da questão. No comando, a 

oração justaposta considerando a atual crise dos Estados Unidos funciona como um 

demarcador metacomunicativo determinando a condição em que deve se realizar o comando.  

 

RESPOSTAS 

 

1- Porque esse países centrais são que exportam, onde a tecnologia e mais avançado onde 

quando a economia entra crise os dependes se do também sofrem abalos.  

2- Um bom exemplo é a quebra da bolsa de NY que é a cidade de um país que é a influencia 

na economia de todo mundo, se quebra lá, quebra a economia do resto do mundo. 

3- Yves Lacoste explica que quando potências mundiais como no caso dos EUA sofre uma 

crise os países periféricos, que dependem da economia dessas potências, acabam ficando 

prejudicadas e com sua economia abalada. 

 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

 

As três respostas apresentam textos expositivos. Ainda que com problemas de 

coerência e de coesão, podem-se identificar elementos caracterizadores deste tipo de texto, 

como informação e justificativa. 

O comportamento enunciativo, mais uma vez, é o delocutivo; nos três textos, o 

propósito referencial é que está em evidência, com elementos linguísticos de 3ª pessoa e sem 

quaisquer marcas dos interlocutores. Este comportamento é o esperado, tendo em vista a 

natureza da pergunta. 
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Coerência 

Na resposta 1 – Porque esse países centrais são que exportam, onde a tecnologia e 

mais avançado onde quando a economia entra crise os dependes se do também sofrem 

abalos. –, a coerência é fortemente comprometida por inadequações ortográficas (são que, e 

[é], dependes) e sintáticas (esse países, onde, entra crise). O início do período com o 

conectivo porque também estabelece incoerência visto que não condiz com o comando da 

questão. Na  2 – Um bom exemplo é a quebra da bolsa de NY que é a cidade de um país que 

é a influencia na economia de todo mundo, se quebra lá, quebra a economia do resto do 

mundo. –, os problemas sintáticos não chegam causar incoerência; a inadequação, no caso, 

está na escolha da exemplificação como estratégia sem contextualizá-la, o que a fez parecer 

uma informação impertinente, motivo de seu insucesso. Já na resposta 3 – Yves Lacoste 

explica que quando potências mundiais como no caso dos EUA sofre uma crise os países 

periféricos, que dependem da economia dessas potências, acabam ficando prejudicadas e 

com sua economia abalada.–, a coerência em todos os níveis, temático, semântico e 

sintático, não apresentou qualquer inadequação. O aluno manteve o foco e apresentou 

informações relevantes e pertinentes para a explicação pedida, com escolhas lexical e 

sintática adequadas. 

 

Coesão 

A resposta 1– Porque esse países centrais são que exportam, onde a tecnologia e 

mais avançado onde quando a economia entra crise os dependes se do também sofrem 

abalos. – é mais um exemplo do cacoete dos nossos estudantes de começar uma resposta 

com o conectivo causal como numa interação verbal oral. O uso do pronome demonstrativo 

no sintagma esse países centrais é inadequado, pois não identifica o referente nem tem 

valor argumentativo. A sequenciação é prejudicada pela inobservância da disposição lógico 

argumentativa: a caracterização dos países centrais onde a tecnologia e(é) mais avançada 

não está no lugar ideal (imediatamente depois do termo de referência), e a circunstância 

temporal quando a economia entra crise não está no lugar de relevância – talvez fosse 

melhor como tópico – nem recebe pontuação adequada. As rasuras demonstram a 

dificuldade do aluno em realizar a coesão textual. Os problemas coesivos na resposta 2 – Um 

bom exemplo é a quebra da bolsa de NY que é a cidade de um país que é a influencia na 

economia de todo mundo, se quebra lá, quebra a economia do resto do mundo. – não são 

tão graves, mas de alguma maneira interferem na coerência. Os referentes Um bom 
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exemplo e um país são bastante genéricos, determinando um baixo grau de informatividade, 

o que ainda é reforçado pela coesão exofórica por meio da forma remissiva lá, cujo referente 

não foi explicitado. Além disso, a repetição das estruturas adjetivas que é a cidade de um 

país que é a influencia na economia de todo mundo é desnecessária e enfadonha. A 

resposta 3 –Yves Lacoste explica que quando potências mundiais como no caso dos EUA 

sofre uma crise os países periféricos, que dependem da economia dessas potências, acabam 

ficando prejudicadas e com sua economia abalada. – não apresenta grandes problemas 

coesivos, ressaltando-se apenas a falta de concordância entre sujeito e predicado e a ausência 

de vírgulas separando a oração temporal – quando potências mundiais ...sofre uma crise – 

e o termo comparativo dentro dela – como no caso dos EUA. 

 

 

MODELO III 

 

PERGUNTA 

Leia a seguinte carta de um leitor, publicada no jornal “Folha de S. Paulo” de 25.08.1991: 

“Até quando a cidade de São Paulo será vítima da invasão do povo do Norte e Nordeste? 

Será que o descaso das autoridades chega a tal ponto que elas não percebem que essa 

migração está deteriorando a cidade? Veja como estão a estação rodoviária do Tietê, o largo 

13 de Maio, os nossos viadutos, a quantidade de camelôs, a criminalidade... É importante 

citar também que é dessa migração que surgem invasões de terras e, consequentemente, 

novas favelas, instalações de água e luz clandestinas, etc. e isto tudo custa muito caro para 

nós, os paulistanos”. 

A partir desse texto, responda se existe alguma evidência de que os migrantes é que são os 

responsáveis pelos problemas urbanos mencionados? Explique por quê. 

 

Tipo de pergunta e modo enunciativo 

Esta é uma questão do tipo avaliação. Ao discorrer sobre os tipos de avaliação, 

Bloom (1972, p.159) menciona a “Avaliação da exatidão de uma comunicação a partir de 
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evidências como precisão lógica, coerência e outros critérios internos.” É exatamente este 

tipo de tarefa que se requer no enunciado A partir desse texto, responda se existe alguma 

evidência de que os migrantes é que são os responsáveis pelos problemas urbanos 

mencionados. A questão exige não só conhecimentos geopolíticos, mas também 

conhecimentos retóricos para que possa fazer uma avaliação.  Ou seja, o aluno deve buscar 

na carta do leitor, texto motivador da questão, precisão lógica que evidencie um fenômeno 

social. Tal avaliação com a devida explicação atendem à estrutura B6 da Matriz das Ciências 

Humanas, pois movimentam a Operação Cognitiva B – Compreender conceitos, ideias e/ou 

sistemas – juntamente com o Eixo estruturante 6 – Produção, circulação e trabalho. 

O comportamento alocutivo mais uma vez constitui o comando do enunciado por 

meio da injunção, configurada pelas formas verbais imperativas leia, responda e explique. 

É interessante salientar que o ponto de interrogação marca a modalidade alocutiva da 

interrogação, incoerente com a forma verbal injuntiva responda.  

Uma questão avaliativa requer, necessariamente, uma resposta predominantemente 

argumentativa, cujo comportamento enunciativo normalmente é o delocutivo, dada a 

formalidade da situação comunicativa, mas podendo também ser elocutivo. 

 

Coerência 

Não há problemas quanto à coerência. Ao contrário, o texto motivador, a carta do 

leitor, tem sua fonte devidamente citada e, a despeito de não ser atual, é bastante adequado à 

temática do enunciado. A escolha do sintagma é que são os responsáveis determina bem o 

foco da questão: a expressão expletiva é que e o artigo o limitam o que está sendo avaliado 

em relação aos migrantes – eles são os responsáveis exclusivos dos transtornos das grandes 

cidades? Assim, a intencionalidade está clara e garante o sucesso comunicativo. 

 

Coesão 

O referente carta de um leitor anuncia o gênero textual sobre o qual o aluno vai 

trabalhar, ativando conhecimentos prévios que deve levar em consideração. Do ponto de 

vista sequencial, pode-se dizer que os operadores organizacionais de espaço seguinte carta 

e a partir desse texto cumprem a função de orientar a leitura e compreensão da tarefa. 
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RESPOSTAS 

 

1- O texto afirma que a chegada desses migrantes causam esses problemas. Eles migram em 

busca de trabalho, moradia, saneamento, cuidado governo, educação, saúde... Mas por não 

terem muito estudo ocupam cargos vistos de forma pejorativa (camelôs, viram mendigos e 

bandidos, roubam luz e água) e isso prejudica a cidade de SP. 

2- Não, pois a culpa destes problemas vem da falta de capacidade das cidades de receber 

tais pessoas mantendo sua infraestrutura e do exeço de fatores repulcivos da cidade de 

origem do migrantes. Por conta disso a migração acaba de fato, causando uma 

macrocefalia urbana. 

3- Não. Pois não há como provar que são eles os responsáveis por estes feitos. Isso é um 

caso de segregação, onde há o preconceito com o migrante. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Numa questão do tipo avaliativa, espera-se como resposta um texto expositivo-

argumentativo, o que se confirma nas respostas 2 – Não, pois a culpa destes problemas vem 

da falta de capacidade das cidades de receber tais pessoas mantendo sua infraestrutura e 

do exeço de fatores repulcivos da cidade de origem do migrantes. Por conta disso a 

migração acaba de fato, causando uma macrocefalia urbana. – e 3 – Não. Pois não há 

como provar que são eles os responsáveis por estes feitos. Isso é um caso de segregação, 

onde há o preconceito com o migrante. Em 1 – O texto afirma que a chegada desses 

migrantes causam esses problemas. Eles migram em busca de trabalho, moradia, 

saneamento, cuidado governo, educação, saúde... Mas por não terem muito estudo ocupam 

cargos vistos de forma pejorativa (camelôs, viram mendigos e bandidos, roubam luz e água) 

e isso prejudica a cidade de SP. –, há um texto expositivo, que se limita a explicitar como 

ocorrem os problemas citados no texto-base. Como o tópico frasal é O texto afirma que a 

chegada desses migrantes causam esses problemas, depreende-se que o que vem a seguir 

são informações que o explicitam.  Nos exemplos 2 – Não, pois a culpa destes problemas 

vem da falta de capacidade das cidades de receber tais pessoas mantendo sua infraestrutura 

e do exeço de fatores repulcivos da cidade de origem do migrantes. Por conta disso a 

migração acaba de fato, causando uma macrocefalia urbana. – e 3 – Não. Pois não há 

como provar que são eles os responsáveis por estes feitos. Isso é um caso de segregação, 
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onde há o preconceito com o migrante –, não obstante as inadequações de coerência e 

coesão, que abordaremos a seguir, nota-se uma estrutura típica argumentativa: a tese está 

implícita no advérbio de negação (não há evidência de que os migrantes é que são os 

responsáveis pelos problemas urbanos mencionados) que é defendida a seguir com relação 

de causa-consequência em 2, e com argumento retórico seguido de nova tese em 3. 

Nota-se o comportamento delocutivo nos três exemplos. Mesmo em 2 e 3, os 

locutores (alunos) não são evidenciados em suas opiniões, apresentadas na modalidade 

Asserção.  

 

Coerência 

Na resposta 1 – O texto afirma que a chegada desses migrantes causam esses 

problemas. Eles migram em busca de trabalho, moradia, saneamento, cuidado governo, 

educação, saúde... Mas por não terem muito estudo ocupam cargos vistos de forma 

pejorativa (camelôs, viram mendigos e bandidos, roubam luz e água) e isso prejudica a 

cidade de SP. –, houve a inobservância da intencionalidade da pergunta. As informações 

apresentadas, apesar de pertinentes ao tema, não constituem uma avaliação, conforme 

exigido no enunciado da questão. Desta forma, pode-se dizer que, considerando o contrato 

sociocomunicativo do gênero prova discursiva, a aceitabilidade da resposta fica 

comprometida. Do ponto de vista sintático, a coesão exofórica em desses imigrantes e esses 

problemas estabelecem um grau de informatividade baixo; e, do ponto de vista semântico, 

há impertinência na enumeração em cargos: camelôs, mendigos, bandidos. Na 2 – Não, 

pois a culpa destes problemas vem da falta de capacidade das cidades de receber tais 

pessoas mantendo sua infraestrutura e do exeço de fatores repulcivos da cidade de origem 

do migrantes. Por conta disso a migração acaba de fato, causando uma macrocefalia 

urbana.–, além das inadequações ortográficas, não condizentes com o nível escolar, a 

informatividade e a pertinência são prejudicadas, respectivamente, pela coesão exofórica por 

meio dos pronomes destes e tais, que não têm um referente explícito ou inferível, e pela 

seleção vocabular no sintagma exeço de fatores repulcivos da cidade de origem do 

migrantes.  Na resposta 3 – Não. Pois não há como provar que são eles os responsáveis por 

estes feitos. Isso é um caso de segregação, onde há o preconceito com o migrante. –, se 

repete o problema quanto à informatividade por causa da coesão exofórica realizada por 

eles, estes fatos e isso, que serão tratados a seguir. Vale ressaltar o uso do advérbio não no 

início do período – o que ocorre também no exemplo 2. Entendo que, a uma situação 
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comunicativa formal escrita, subjaz a necessidade de uma estrutura completa objetivando-se 

clareza. O Não inicial não é suficiente como tópico ou tese; esta, como dito no começo da 

análise das respostas, pode até ser inferida, mas dependerá de uma leitura colaborativa do 

professor, descaracterizando a situação comunicativa em foco. Não obstante, a resposta 3 é a 

única que demonstra total compreensão do enunciado e sucesso na interação – ela avalia o 

texto de base a partir de conhecimentos retóricos e geopolíticos, reconhecendo a falta de 

provas e o preconceito contra o imigrante. 

 

Coesão  

Como já dito anteriormente, na resposta 1 – O texto afirma que a chegada desses 

migrantes causam esses problemas. Eles migram em busca de trabalho, moradia, 

saneamento, cuidado governo, educação, saúde... Mas por não terem muito estudo ocupam 

cargos vistos de forma pejorativa (camelôs, viram mendigos e  bandidos, roubam luz e 

água) e isso prejudica a cidade de SP. –, os pronomes demonstrativos em desses migrantes 

e em esses problemas estabelecem coesão exofórica, isto é, seus referentes encontram-se no 

enunciado da questão, o que torna a informatividade prejudicada e caracteriza uma 

comunicação inadequada para a modalidade escrita no gênero prova. A sequenciação é 

comprometida pela inobservância da relação sintática no sintagma cuidado governo e da 

falta de paralelismo sintático na enumeração dos „cargos‟ ocupados pelos migrantes – 

substantivo camelôs seguido de orações viram mendigos e bandidos e roubam luz. Na 

resposta 2 – Não, pois a culpa destes problemas vem da falta de capacidade das cidades de 

receber tais pessoas mantendo sua infraestrutura e do exeço de fatores repulcivos da cidade 

de origem do migrantes. Por conta disso a migração acaba de fato, causando uma 

macrocefalia urbana  –, além da impropriedade no uso dos relativos em coesão exofórica, já 

comentada no item anterior, há ainda a falta de correlação entre os termos culpa e vem, na 

verdade a culpa é de algo ou alguém, a falta de progressão por causa da seleção vocabular 

equivocada em fatores repulcivos da cidade de origem do migrantes e da ausência de 

vírgula isolando o operador discursivo argumentativo de fato. Em 3 – Não. Pois não há 

como provar que são eles os responsáveis por estes feitos. Isso é um caso de segregação, 

onde há o preconceito com o migrante –, a coesão exofórica com eles, estes feitos e isso, a 

exemplo de 1 e 2, afeta a informatividade. Entretanto, no período seguinte, os referentes são 

recuperados pelas expressões nominais caso de segregação e preconceito com o migrante, 

que categorizam o discurso do texto-base. O uso do pronome relativo onde também 
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caracteriza falta de domínio da coesão referencial, este é um exemplo do desconhecimento 

ou desconsideração da natureza indicativa de lugar de tal pronome. Quanto à sequenciação, 

o único problema é o uso do operador argumentativo pois iniciando uma oração causal sem 

uma principal. 

 

 

MODELO IV 

 

TEXTO 

 

  Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2006. Adaptado 

 

 

PERGUNTA 

 

a) Correlacione as informações contidas nos mapas acima. 

b) Identifique e explique dois fatores responsáveis por mudanças no padrão espacial de 

distribuição da população brasileira, ocorridas entre 1991 e 2000. 

 

Tipo de pergunta e modo enunciativo 

Segundo Bloom (1972), existe um limite tênue entre compreensão e análise.  A 

primeira trata do conteúdo e requer habilidade menos complexa do que a análise, que trata 

tanto do conteúdo quanto da forma. Assim, pode-se classificar a questão acima como de 
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análise já que a observação do mapa (forma) é essencial para a depreensão de sentido 

(conteúdo) com base em conhecimentos específicos. Estas tarefas correspondem, na Matriz 

de Humanas, à Operação cognitiva B – Compreensão de conceitos, ideias, fenômenos e/ou 

sistemas – e ao Eixo estruturante 6 – Produção, circulação e trabalho. Unindo Bloom e 

Matriz, diz-se que o aluno, por meio da análise dos elementos do mapa e de conhecimentos 

específicos prévios, pode explicar o fenômeno que envolve densidade demográfica e taxa de 

crescimento. 

O comportamento alocutivo se configura nas formas verbais injuntivas correlacione,  

identifique e explique. As tarefas frutos desses comandos provavelmente comporão um 

texto expositivo com comportamento delocutivo. 

 

Coerência 

As coerências sintática, semântica e temática estão preservadas, sobressaindo-se a 

consistência e a relevância. A relação entre os mapas é pertinente, assim como o são os 

comandos e sua ordenação. Os títulos, as legendas e o aspecto visual fornecem informação 

necessária para a compreensão do fenômeno e consequente correlação pedida no item a). 

Para responder ao item b), o aluno precisa tão-somente ativar conhecimentos prévios.  

 

Coesão 

Tanto a coesão referencial quanto a sequencial foram observadas. O operador 

organizacional de espaço acima contribui para a coerência, e a expressão nominal padrão 

espacial de distribuição da população brasileira retoma, categorizando, o fenômeno  

abordado pelos mapas.  

 

RESPOSTAS 

a)1 As regiões que já haviam uma densidade demográfica alta, diminuíram a taxa de 

crescimento. 

a)2 A região Norte é uma região pouquíssima povoada, diferentemente da região sudeste, 

porém a região Norte esta tendo uma taxa de crescimento maior que a região Sudeste. 
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a)3 Embora o sudeste tenha a maior população absoluta, a região que mais cresce é o 

norte, a que que possui menor população absoluta.  

b)1 A urbanização e a tecnologia atraem pessoas para as cidades mais urbanizadas porque 

geram muitos empregos. 

b)2 Ocorreu o êxodo rural, a imigração da população rural para áreas urbanas atrás de 

emprego. As regiões Sul e Sudeste apresentaram um maior desenvolvimento econômico, 

atraindo a população para lá. 

b)3 A descentralização das industrias, levando muitas pessoas a região norte, pois o sudeste 

já possui uma grande concentração de industrias, e a grande concentração de pessoas nos 

grandes centros urbanos levam pessoas a outras regiões onde podem conseguir uma melhor 

qualidade de vida. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Ao correlacionar, em a), as informações contidas nos mapas, é esperado que o aluno 

produza como resposta um texto expositivo com possíveis trechos descritivos a fim de 

embasar sua exposição. Em a)1, a descrição é feita de forma generalizada pela oração que já 

haviam uma densidade demográfica alta que caracteriza o sintagma inespecífico As 

regiões; em a)2 e a)3, a caracterização relaciona-se a regiões específicas, marcada, 

respectivamente, pelo verbo ser seguido do predicativo - A região Norte é uma região 

pouquíssima povoada – e pelos verbos ter e possuir seguidos por seus complementos - o 

sudeste tenha a maior população absoluta / possui menor população absoluta. 

Os comandos de b) pressupõem um texto expositivo como resposta, o que se 

confirma nos três exemplos. Ainda que b)2 – Ocorreu o êxodo rural, a imigração da 

população rural para áreas urbanas atrás de emprego. As regiões Sul e Sudeste 

apresentaram um maior desenvolvimento econômico, atraindo a população para lá – 

apresente formas verbais no pretérito, indicativas de mudança no tempo, de ação, portanto 

típicas de narração, em todas as respostas, inclusive nesta, predomina o caráter explicativo 

do texto expositivo, como se pode ver em b)1 – A urbanização e a tecnologia atraem 

pessoas para as cidades mais urbanizadas porque geram muitos empregos – e b)3 – A 

descentralização das industrias, levando muitas pessoas a região norte, pois o sudeste já 

possui uma grande concentração de industrias, e a grande concentração de pessoas nos 
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grandes centros urbanos levam pessoas a outras regiões onde podem conseguir uma melhor 

qualidade de vida.  

Em nenhuma se nota a presença dos interlocutores; asserções acerca do propósito 

referencial predominam em todos os textos, caracterizando, assim, o comportamento 

delocutivo. 

 

Coerência 

As inadequações quanto à coerência são de ordem semântica e sintática. Em b)1 – A 

urbanização e a tecnologia atraem pessoas para as cidades mais urbanizadas porque geram 

muitos empregos e b)3 – A descentralização das industrias, levando muitas certo pessoas a 

região norte, pois o sudeste já possui uma grande concentração de industrias, e a grande 

concentração de pessoas nos grandes centros urbanos levam pessoas a outras regiões onde 

podem conseguir uma melhor qualidade de vida–, a repetição vocabular é desnecessária; 

respectivamente, urbanizadas e grandes são redundantes, comprometem a informatividade 

e a progressão textual. No nível sintático, há em a)1 –  As regiões que já haviam uma 

densidade demográfica alta, diminuíram a taxa de crescimento – um cruzamento sintático, a 

ser tratado na coesão, que perturba a coerência. Em a)2 – A região Norte é uma região 

pouquíssima povoada, diferentemente da região sudeste, porém a região Norte esta tendo 

uma taxa de crescimento maior que a região Sudeste –, há inobservância da concordância 

em pouquíssima povoada; e em a)3 – Embora o sudeste tenha a maior população absoluta, 

a região que mais cresce é o norte, a que  possui menor população absoluta –, o problema 

se dá na coesão referencial. Vale ressaltar que os aspectos sintáticos serão detalhados a 

seguir e que, embora os exemplos citados  não configurem  problemas graves de coerência, 

interferem no processo de leitura e compreensão. Em b)2 – Ocorreu o êxodo rural, a 

imigração da população rural para áreas urbanas atrás de emprego. As regiões Sul e 

Sudeste apresentaram um maior desenvolvimento econômico, atraindo a população para lá 

–, faltou uma contextualização na primeira oração, que poderia ter sido feita com um 

organizador  espacial, por exemplo, os mapas demonstram que ou na situação expressa 

pelos mapas. 

A falta de acentuação também afeta a coerência, ainda que de maneira menos 

importante. 
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Coesão 

As recorrências, grifadas, em b)1 – A urbanização e a tecnologia atraem pessoas 

para as cidades mais urbanizadas porque geram muitos empregos – e b)3 – A 

descentralização das industrias, levando muitas pessoas a região norte, pois o sudeste já 

possui uma grande concentração de industrias, e a grande concentração de pessoas nos 

grandes centros urbanos levam pessoas a outras regiões onde podem conseguir uma melhor 

qualidade de vida –, como já dito anteriormente, não acrescentam nenhuma ideia, por isso, 

desnecessárias. Nesta última, ressalta-se também a impropriedade da elipse do verbo estar 

no trecho A descentralização das industrias, levando, visto que, no caso, ela não cumpre 

sua função sintetizadora ou estilística. O problema coesivo em a)1 – As regiões que já 

haviam uma densidade demográfica alta, diminuíram a taxa de crescimento –, deve-se à 

falta de relação sintática no trecho sublinhado, que se caracteriza pelo emprego inadequado 

do verbo haver. Na verdade, as regiões são o lugar onde havia densidade demográfica alta, 

cuja taxa de crescimento diminuiu, o que poderia ter sido escrito assim:  Nas regiões onde 

já havia uma densidade demográfica alta, diminuiu a taxa de crescimento.  Nas 

respostas, a)2 – A região Norte é uma região pouquíssima povoada, diferentemente da 

região sudeste, porém a região Norte esta tendo uma taxa de maior que a região Sudeste –, 

e a)3 – Embora o sudeste tenha a maior população absoluta, a região que mais cresce é o 

norte, a que que possui menor população absoluta –, a coesão referencial e a sequencial não 

sofrem nenhuma inadequação e apresentam coesão sequencial por meio de estrutura com 

marcadores contrastivos – diferentemente, porém e embora – apropriados à abordagem 

temática. Em b)2 – Ocorreu o êxodo rural, a imigração da população rural para áreas 

urbanas atrás de emprego. As regiões Sul e Sudeste apresentaram um maior 

desenvolvimento econômico, atraindo a população para lá –, a sequenciação também é 

adequada, só que neste caso ela é justaposta. Essas três últimas respostas são ótimo exemplo 

de como a progressão pode ser feita satisfatoriamente com e sem conexão. 
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4.4  FILOSOFIA 

 

MODELO I 

TEXTO 

Em 5 de março de 1933, nas eleições federais na Alemanha, o Partido Nacional-Socialista (o 

nome oficial do Partido Nazista) foi o mais votado pela população e ganhou a maior 

quantidade das cadeira do Parlamento. Consequentemente, em 23 de março, Adolf Hitler 

que já era Chanceler da Alemanha desde 30 de janeiro, conseguiu aprovar leis que davam-

lhe poderes ditatoriais – com o apoio da maior parte dos eleitores alemães. 

 

                           

                           Acima: Hitler é aclamado pela população 

 

PERGUNTA 

Um país cujo governo tenha sido eleito e seja apoiado pela maioria da população é 

necessariamente um governo democrático?  

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

Esta questão é do tipo avaliativa. A partir da alusão histórica do texto-base, ilustrado 

com uma imagem, o aluno deve fazer um julgamento do propósito referencial apresentado. 

Para tanto, ele ativa conhecimentos prévios acerca dos conceitos de democracia e os associa 

ao texto. De acordo com a Taxionomia de Bloom (1972, p.161), este é um “julgamento em 
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termos de critérios externos”, realizado pela comparação de uma teoria com fatos. No caso, 

o aluno compara conceitos de democracia com o fato apresentado para, então, realizar um 

julgamento. Toda essa atividade relaciona-se à Operação cognitiva B – Compreensão de 

conceitos, ideias e/ou fenômenos, e ao Eixo estruturante de conhecimento 4 – Poder, Estado 

e Instituições, da Matriz das Ciências Humanas.  

O comportamento enunciativo alocutivo apresenta-se em forma de interrogação 

(pedido para dizer). O professor impõe um papel de “interrogado” ao aluno, que se vê na 

obrigação de responder. 

Por ser uma questão avaliativa, espera-se um texto argumentativo na resposta, cujo 

comportamento enunciativo pode ser tanto delocutivo (o mais frequente) quanto elocutivo. 

 

Coerência  

A contextualização por meio da alusão histórica é fundamental para orientação da 

pergunta e da resposta. A imagem funciona como reforço e comprovação da alusão 

histórica, atribuindo-lhe credibilidade. As coerências sintática e semântica contribuem para a 

clareza da pergunta, já em relação à temática, não se pode dizer que é inadequada, mas 

faltou a relação com o contexto. Seria interessante que o professor, na pergunta, esclarecesse 

o objetivo do mesmo. 

 

Coesão 

Quanto à referenciação é interessante ressaltar o modalizador necessariamente, que 

orienta a reflexão a ser feita. O aluno atento percebe, por meio dele, as críticas e ressalvas 

necessárias a sua avaliação. Quanto à sequenciação, o paralelismo na caracterização 

constante do tópico é fundamental para a progressão do texto. 

 

RESPOSTAS  

1- Sim, no momento que isso acontece mas não se sabe qual será o próximo passo do 

mesmo podendo se tornar uma ditadura. E as eleições teriam que ser limpas para ser um 

governo democrático. Esse governo foi caracterizado de Nazismo. 

2- Não, no caso de Adolf Hitler, ele foi eleito pelo povo como chanceler alemão, mais seu 

regime era ditatorial. 
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3- Não. O Nazismo e o Socialismo foram aceitos pela maioria da população mas não dão 

liberdade política o que é uma característica da democracia. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

É natural que uma questão avaliativa tenha uma resposta predominantemente 

argumentativa, entretanto isso só se confirma em um dos exemplos. Em função de 

problemas de coesão e de coerência, pode-se dizer que a resposta 1 é um embrião de texto 

argumentativo – apenas os operadores argumentativos sim, mas e e, juntamente com a 

locução verbal teriam que ser, denotam alguma avaliação. No exemplo 2, não há elementos 

do texto argumentativo, trata-se apenas de uma „quase‟ paráfrase (falo „quase‟ porque o 

texto-base não informa que o povo elegeu Hitler como chanceler), caracterizando-se, pois, 

como texto expositivo. Já em 3, a despeito da correção do conteúdo, configura-se uma 

sequência argumentativa contrastiva, cuja tese deve ser inferida. 

As três respostas apresentam comportamento delocutivo; mesmo em 2 – Não, no 

caso de Adolf Hitler, ele foi eleito pelo povo como chanceler alemão, mais seu regime era 

ditatorial – e 3 – Não. O Nazismo e o Socialismo foram aceitos pela maioria da população 

mas não dão liberdade política o que é uma característica da democracia – , que apresentam 

estrutura argumentativa, é o propósito referencial que está em evidência, não existem marcas 

do locutor. 

O tipo textual para uma questão avaliativa deve ser predominantemente 

argumentativo. 

 

Coerência 

Ainda que atenda a padrões sintáticos, generalizações e coesão inadequadas 

comprometem fortemente a informatividade do texto 1 – Sim, no momento que isso acontece 

mas não se sabe qual será o próximo passo do mesmo podendo se tornar uma ditadura. E as 

eleições teriam que ser limpas para ser um governo democrático. Esse governo foi 

caracterizado de Nazismo. O que existe é apenas um agrupamento de palavras de um 

mesmo campo semântico, sem articulação de ideias. Os textos 2 – Não, no caso de Adolf 

Hitler, ele foi eleito pelo povo como chanceler alemão, mais seu regime era ditatorial– e 3 – 

Não. O Nazismo e o Socialismo foram aceitos pela maioria da população mas não dão 

liberdade política o que é uma característica da democracia – apresentam incoerência no 

nível da consistência. Segundo o texto-base, Hitler já era chanceler na ocasião das eleições, 
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e não há informação de que o Nazismo e o Socialismo foram aceitos, a menção ao 

Socialismo está apenas no nome oficial do partido nazista Partido Nacinal-Socialista. Além 

disso, existe uma inadequação sintática, tratada a seguir, no trecho do exemplo 2 no caso de 

Adolf Hitler, ele foi eleito. 

 

Coesão 

Dentre as respostas analisadas, a que apresenta maiores problemas coesivos é a 1 – 

Sim, no momento que isso acontece mas não se sabe qual será o próximo passo do mesmo 

podendo se tornar uma ditadura. E as eleições teriam que ser limpas para ser um governo 

democrático. Esse governo foi caracterizado de Nazismo. Ocorre que os anfóricos isso e 

mesmo não têm um antecedente e são extremamente vagos para funcionarem como um 

referente novo, caracterizando, assim, um período com baixíssimo grau de informatividade. 

Na verdade, houve uma coesão exofórica, o aluno se comporta como numa interação oral, 

ignorando uma das regras inerentes ao contrato sociocomunicativo do gênero prova 

discursiva: necessidade da construção de um texto com todos seus elementos o mais 

explícitos possível. Outra inadequação referencial é a escolha indevida do vocábulo 

caracterizado no lugar de chamado, visto que Nazismo é o nome atribuído ao tipo de 

governo mencionado e não uma característica. Quanto à sequenciação, são vários os 

problemas. O operador argumentativo Sim embute o tópico (um governo pode ser 

considerado democrático) do comentário (no momento em que ocorre a eleição), contando, 

como já dito em outras análises, com a leitura colaborativa do professor. Embora haja 

marcadores lógico-semânticos como a conjunção contrastiva mas, a forma verbal podendo 

– denotadora de consequência – e o conectivo aditivo e, não há progressão temática em 

função do baixo grau de informatividade travado pelas inadequações referenciais citadas 

acima. O último período, embora retome o referente governo, também não contribui para o 

desenvolvimento do tema pois não se articula com as ideias anteriores. Em 2 – Não, no caso 

de Adolf Hitler, ele foi eleito pelo povo como chanceler alemão, mais seu regime era 

ditatorial –, o tópico no caso de Adolf Hitler não é seguido de um comentário; a oração que 

o procede, introduzida pelo anafórico ele, constitui um outro tópico e marca uma interrupção 

brusca da estrutura inicial, ferindo a progressão textual.  Em 3 – Não. O Nazismo e o 

Socialismo foram aceitos pela maioria da população mas não dão liberdade política o que é 

uma característica da democracia –, nota-se progressão do tema adequada com a 

apresentação do tópico e comentário (O Nazismo e o Socialismo / foram aceitos pela 
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maioria da população ) seguidos de uma estrutura argumentativa contrária (mas não dão 

liberdade política ) e de outra resumitiva (o que é uma característica da democracia), o que 

permite a inferência da tese.  

 

 

 

MODELO II 

    

                                     

 

“Contra o positivismo, que atesta ao fenômeno, „só existem fatos‟, eu objetaria: não, 

justamente não há fatos, somente interpretações. Não podemos constatar nenhum factum 

„em si‟: talvez seja um nonsense querer este tipo de coisa.” (NIETZSCHE, F.Obras 

póstumas 12:7 [60], Outono 1885 – outono1887) 

 

Por boa parte da história, entendeu-se a ciência como acumulação de conhecimento, sendo 

cada descoberta uma luz jogada sobre mais um lado do objeto de estudos, fazendo-se com 

que as pesquisas nos aproximassem cada vez mais do conhecimento total do mundo. Esse 

entendimento advém do Positivismo, segundo o qual existe um mero fato dado diante do 

cientista, bastando apenas que esse sujeito o estude pelos métodos corretos para que se 

chegue à verdade sobre ele. A citação de Nietzsche está por completo afinada com o que 

estudamos sobre o pensamento de Kuhn, no que ambos são opositores do Positivismo e 

procuram ver para além do cientificismo. Explique como Kuhn procura ver para além de 

meros fatos, tal como proposto pelos positivistas. 
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Tipo de questão e modo enunciativo 

Ao expor a categoria de compreensão, Bloom cita o comportamento de translação, 

nível mais simples da compreensão que exige a organização “de uma comunicação em outra 

linguagem, em outros termos ou ainda noutra forma de comunicação” (1972, p.77). Parece 

esse o objetivo da questão. Para explicar como Kuhn procura ver para além de meros 

fatos, tal como proposto pelos positivistas, basta o aluno reformular o pensamento do 

filósofo com suas próprias palavras.  Tal habilidade corresponde, na Matriz, à Operação 

cognitiva A – Reconhecer conceitos, ideias, fenômenos e/ ou sistemas – e ao Eixo 

estruturante 3 – Identidades, diversidades e direitos humanos, já que os pensamentos 

filosóficos tratados dizem respeito à convivência social. 

Quanto ao modo enunciativo, pode-se dizer que coexistem os comportamentos 

elocutivo e o alocutivo. No trecho A citação de Nietzsche está por completo afinada com o 

que estudamos sobre o pensamento de Kuhn, o professor se revela como locutor na forma 

verbal estudamos e emite uma opinião modalizada pela expressão por completo, o que 

determina o modo elocutivo. Já o comando se caracteriza como modo alocutivo, configurado 

em relação de força por meio da injunção na forma verbal explique. Para atender a este 

comando, o aluno deve produzir um texto expositivo como resposta com comportamento 

delocutivo. 

 

Coerência 

A imagem e a citação de Nietzsche, logo no início da questão, criam a expectativa de 

que ele é o foco.  Na verdade trata-se de uma contextualização para apresentar a focalização: 

pensamento de Kuhn. Cabe, então, questionar a relevância de tal contextualização, afinal o 

comando não apresenta relação com ela. Acredito que sua omissão não afetaria a 

informatividade necessária e tornaria o enunciado mais claro e objetivo, facilitando a 

compreensão. 

 

Coesão 

Quanto à referenciação, vale ressaltar a forma, muito útil, de introdução de referente: 

a nominalização ou rótulo (Koch, 2008, p.129). Observa-se a adequação deste recurso nos 

trechos Esse entendimento advém do Positivismo e A citação de Nietzsche está por completo 

afinada, em que os sintagmas grifados retomam o exposto nos períodos anteriores. Em 
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relação à sequenciação, observa-se uma inadequação no trecho A citação de Nietzsche está 

por completo afinada com o que estudamos sobre o pensamento de Kuhn, no que ambos são 

opositores do Positivismo e procuram ver para além do cientificismo. A estrutura hipotática 

grifada não se justifica; além de não haver termo que exija regência explícita no relativo em 

que (no que) e não estar claro qual é o antecedente do pronome demonstrativo o, a oração 

configura uma explicitação, que poderia ser feita com estrutura paratática, contribuindo para 

a progressão (sobre o pensamento de Kuhn, pois ambos são opositores do Positivismo). 

 

RESPOSTAS 

1- Ele ver que os fenômenos só existem fatos tendo conhecimentos para ser contra o 

positivismo entendendo a ciencia. 

2- Não existe uma verdade ou conhecimento absoluto, todos estão possíveis de falha ou 

sobrepostos por novas ciências e ideias. Assim o acumulamento de conhecimento acontece 

onde a ciência normal é abalada. 

3- Thomas Kuhn, diferente dos positivistas, vê a ciência como algo que progride e se altera 

ao decorrer de novas experiências, aceitando novas teorias. Já os positivistas veêm a 

ciência como algo que se acumula ao decorrer dos estudos. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

 A despeito da coerência, as três respostas apresentam sequência expositiva com 

caráter informativo. Apenas a 3 – Thomas Kuhn, diferente dos positivistas, vê a ciência 

como algo que progride e se altera ao decorrer de novas experiências, aceitando novas 

teorias. Já os positivistas veêm a ciência como algo que se acumula ao decorrer dos estudos 

–, além da informação, revela o aspecto analítico próprio do texto expositivo e esperado pelo 

comando explique. Isto é feito pelos elementos contrastivos diferente dos positivistas e Já 

e pela estrutura gradativa progride e se altera ao decorrer de novas experiências, 

aceitando novas teorias.  

 O comportamento delocutivo caracteriza os três enunciados. Em nenhum há 

evidência dos em interlocutores, nota-se a modalidade de asserção, de constatação, que se 
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configura em elementos linguísticos de 3ª pessoa, colocando o propósito referencial em 

evidência. 

 

Coerência 

A resposta 1 – Ele ver que os fenômenos só existem fatos tendo conhecimentos para 

ser contra o positivismo entendendo a ciencia – prova que existem textos incoerentes (pelo 

menos na organização semântico-sintática). A desarticulação sintática não permite que o 

„texto‟ seja passível de compreensão e demonstra a falta de conhecimento linguístico 

esperado para um aluno de 3º ano, principalmente em se tratando do nível social a que 

pertence a clientela aqui pesquisada. O grau de informatividade é praticamente zero. Em 2 – 

Não existe uma verdade ou conhecimento absoluto, todos estão possíveis de falha ou 

sobrepostos por novas ciências e ideias. Assim o acumulamento de conhecimento acontece 

onde a ciência normal é abalada –, falta um referente que especifique o pronome indefinido 

todos a fim de se esclarecer o tema da segunda oração. Além disso, a seleção vocabular 

compromete, até certo ponto, a coerência, como se pode notar na expressão estão possíveis, 

por são passíveis, e nos vocábulos acumulamento, abalada e ciência normal. A sintaxe 

também afeta a coerência, como se vê com o conector assim, que não marca relação de 

conclusão, como era de se esperar. A resposta 3 –Thomas Kuhn, diferente dos positivistas, 

vê a ciência como algo que progride e se altera ao decorrer de novas experiências, 

aceitando novas teorias. Já os positivistas veêm a ciência como algo que se acumula ao 

decorrer dos estudos – tem a coerência satisfatória tanto do ponto de vista temático quanto 

do semântico e do sintático. 

 

Coesão 

Nos comentários sobre coerência, vimos que o exemplo 1 – Ele ver que os 

fenômenos só existem fatos tendo conhecimentos para ser contra o positivismo entendendo a 

ciencia – não é passível de compreensão por causa de problemas sintáticos. Pode-se dizer 

que o enunciado é um aglomerado de estruturas sem quaisquer correlações. Em 2 – Não 

existe uma verdade ou conhecimento absoluto, todos estão possíveis de falha ou sobrepostos 

por novas ciências e ideias. Assim o acumulamento de conhecimento acontece onde a 

ciência normal é abalada –, há falta de correlação entre o vocábulo possíveis e de falha; 

como dito anteriormente, houve uma troca de passíveis por possíveis, a primeira, sim, 

admite a regência com a preposição de. Mesmo que se considere o vocábulo correto, há 
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nesse trecho falta de paralelismo: estão coordenados um substantivo e um adjetivo, quando o 

ideal seria passíveis de falha ou de sobreposição. Outra ocorrência que afeta a 

sequenciação é o operador lógico-semântico conclusivo assim. Na verdade, o período 

iniciado por ele não encerra uma ideia conclusiva em relação ao período anterior, 

determinando, assim, seu uso indevido. Em 3 – Thomas Kuhn, diferente dos positivistas, vê 

a ciência como algo que progride e se altera ao decorrer de novas experiências, aceitando 

novas teorias. Já os positivistas veêm a ciência como algo que se acumula ao decorrer dos 

estudos –, tanto a coesão referencial quanto a sequencial são satisfatórias. Mesmo o uso do 

pronome indefinido algo, bastante genérico, é aceitável para categorização de ciência; da 

mesma forma, a preposição por no lugar de em na expressão decorrer de não chega a 

comprometer a coesão do texto. O operador argumentativo de oposição já marca a 

progressão textual a articulando às ideias tratadas no enunciado. Vale ainda ressaltar a 

gradação imprimida pela escolha dos verbos progride, altera e aceitando. 

 

 

MODELO III 

 

PERGUNTA 

 

Suponhamos que você fosse um defensor das teses do racionalismo de René Descartes e 

estivesse observando o quadro que destacamos abaixo, quais os argumentos que você 

utilizaria para contestar os pensadores empiristas? 
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Tipo de pergunta e modo enunciativo 

 

A questão exige do aluno a capacidade avaliativa. O próprio enunciado explicita isto 

por meio da palavra tese, na contextualização, e da palavra argumentos, na pergunta. Esta 

corresponde ao que Bloom chama Julgamento em termos de critérios externos; no caso, a 

avalição tem como critério os pensamentos realistas e empiristas a partir do quadro de 

Magritte. Em outras palavras, o aluno deve ativar conhecimentos prévios e, a partir deles, 

desenvolver um texto argumentativo. Em relação à Matriz, pode-se dizer que a questão 

envolve a Operação cognitiva C – Aplicar conceitos, ideias e/ou sistemas – e corresponde ao 

Eixo estruturante 3 – Identidades, diversidades e direitos humanos. As operações cognitivas 

e os eixos estruturantes são bastante específicos, o que dificulta uma correspondência direta 

às questões de Filosofia, peculiarmente amplas, de caráter universal. Mas, entendo que 

argumentar a favor de uma ideia pressupõe sua aplicação em dada situação, que, no caso, é a 

imagem do quadro; e que a problematização do empirismo e do racionalismo é latente nas 

questões de convivência social citadas no eixo estruturante 3. 

Quanto ao modo enunciativo, é interessante observar que, diferentemente do que  

vimos até aqui, o professor estabelece uma interação subjetiva, com marca dos 

interlocutores, coexistindo, assim, as modalidades elocutiva e alocutiva. A primeira se 

configura nas formas verbais suponhamos e destacamos, que, a meu ver, justamente pelo 

caráter conversacional do enunciado, vão além da representação do plural de modéstia e 

revelam uma participação mais direta do locutor (professor). A segunda se configura no 

pronome de tratamento você, caracterizando a interpelação e, por conseguinte, a relação de 

força própria do contrato, em que o professor impõe ao aluno uma tarefa. 

Espera-se, na resposta, um texto argumentativo com comportamento delocutivo ou 

elocutivo.  

 

Coerência  

A coerência temática chama atenção pela pertinência da associação da imagem com  

os pensamentos filosóficos. A contextualização por meio de uma situação hipotética 

determina o foco de maneira clara, da mesma forma que o é a intencionalidade, determinada 

pelos sintagmas quais os argumentos e para contestar. Em relação à intertextualidade, 

cabe chamar a atenção para a falta de referência do intertexto (o quadro), além da 

obrigatoriedade, a relevância da referência é incontestável para a contextualização. No caso, 
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é compreensível a omissão do título A Queda, já que a intenção é questionar o movimento, 

mas ao menos o autor René Magritte deveria ter sido citado.   

 

Coesão 

Nota-se adequação coesiva tanto referencial quanto sequencial. O referente defensor 

situa o aluno em relação ao ponto de vista a ser defendido e o verbo contestar estabelece a 

contraposição a ser levada em consideração para a elaboração da resposta. A sequenciação 

constituída da coordenação de hipóteses – fosse um defensor e estivesse observando – 

seguida da pergunta – quais os argumentos você utilizaria – demonstra progressão 

adequada para a compreensão. 

 

RESPOSTAS 

 

1- O quadro critica os empiristas, mostrando que os sentidos não representam a resposta do 

problema do quadro iludindo alguém que se basease nessa teoria para resolvelo. 

2- Para os racionalistas como René o conhecimento se conquista através da razão, dos 

estudos já os empiristas defendem que todo o conhecimento é produto das nossas 

experiencias  através dos nossos sentidos. 

3- Os sentidos geram ilusões, o quadro serve para criticar os empiristas pois gera uma 

perspectiva ilusória pois não dá para saber se estão caindo ou subindo. Os racionalistas 

dizem que os sentidos enganam. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Para uma questão avaliativa, espera-se uma resposta argumentativa; entretanto, sem 

se considerar os problemas de coerência, identificam-se no exemplo 1 – O quadro critica os 

empiristas, mostrando que os sentidos não representam a resposta do problema do quadro 

iludindo alguém que se basease nessa teoria para resolvelo – apenas traços de um texto 

argumentativo. Poderíamos reconhecer a tese na primeira oração e o argumento no restante, 

sem, contudo, considerarmos um texto argumentativo,  dada a gravidade das inadequações 

de coerência. O exemplo 2 – Para os racionalistas como René o conhecimento se conquista 

através da razão, dos estudos já os empiristas defendem que todo o conhecimento é produto 
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das nossas experiencias  através dos nossos sentidos – constitui-se de um texto expositivo; 

nele não há elementos linguísticos que configurem argumentação, trata-se apenas da 

exposição das ideias racionalistas em contraposição às dos empiristas. Há apenas a 

reprodução do conhecimento e não sua aplicação com fins avaliativos, conforme requerido 

no enunciado. Em 3 – O racionalismo critica a concepção de que o conhecimento é produto 

da experiência dos sentidos, já que essa seria uma ilusão à realidade. No caso da imagem, a 

perspectiva empirista, usando o sentido, não consegueria entender o real movimento para 

cima ou baixo dos homens –, pode-se dizer que existe uma estrutura argumentativa. É 

possível considerar a exposição inicial do conhecimento como embasamento para o 

raciocínio que segue. Assim, poderíamos inferir a tese de que a perspectiva empirista não 

conseguiria explicar o real movimento justificada no argumento de que a experiência dos 

sentidos é ilusória.  

O modo enunciativo nas três respostas pertence à modalidade delocutiva. Não há 

vestígios dos interlocutores, em todas é o propósito referencial que está em evidência. É 

interessante observar como os estudantes temem e relutam em produzir um texto com 

evidências do locutor mesmo quando o enunciado o permite. A preocupação é tamanha que 

eles, além de não evidenciarem a elocução, evitam até a modalização de sua opinião, não 

produzindo, consequentemente, um texto argumentativo. Atribuo isto ao ensino equivocado 

da produção de texto. A elocução nos textos de ensino médio, com vistas ao vestibular, é um 

tabu. Preocupados, inicialmente, com os clichês do tipo „na minha opinião‟, „eu acho‟, „para 

mim‟, muitos professores, de maneira equivocada, passaram a orientar os alunos a não 

darem suas opiniões, dificultando a produção do texto argumentativo. 

 

Coerência    

A inobservância do foco tornou impertinente a resposta 1 – O quadro critica os 

empiristas, mostrando que os sentidos não representam a resposta do problema do quadro 

iludindo alguém que se basease nessa teoria para resolvelo – o quadro é apenas o texto a 

partir do qual se devem produzir argumentos contra uma determinada ideia. A inadequação 

maior é a semântica; o que se vê aí é um conjunto de palavras do mesmo campo semântico, 

de sentidos inespecíficos, sem articulação de ideias, como se vê na sequência não 

representam a resposta do problema do quadro iludindo alguém, o que compromete a 

informatividade. Vale ressaltar ainda que não interfiram na compreensão, a impropriedade 

ortográfica das formas verbais. Em 2 – Para os racionalistas como René o conhecimento se 



104 

 

conquista através da razão, dos estudos já os empiristas defendem que todo o conhecimento 

é produto das nossas experiencias através dos nossos sentidos –, a inadequação não é 

semântica, mas temática,  no que diz respeito à pertinência, que se dá pela referência ao 

filósofo pelo nome sem sobrenome, pela alusão a estudos como equivalente à razão. A 

resposta 3 – O racionalismo critica a concepção de que o conhecimento é produto da 

experiência dos sentidos, já que essa seria uma ilusão à realidade. No caso da imagem, a 

perspectiva empirista, usando o sentido, não consegueria entender o real movimento para 

cima ou baixo dos homens – não apresenta problemas semânticos ou temáticos, mas 

sintáticos (tratados a seguir), que interferem levemente na leitura. 

 

Coesão  

Como já dito ao tratarmos da coerência, a resposta 1 – O quadro critica os 

empiristas, mostrando que os sentidos não representam a resposta do problema do quadro 

iludindo alguém que se basease nessa teoria para resolvelo – peca pela referenciação 

extremamente genérica como os sintagmas os sentidos, problema do quadro, vocábulo 

alguém e os anafóricos nessa e lo sem referentes. A progressão é prejudicada pelo baixo 

grau de informatividade, não se podendo dizer que as formas verbais de gerúndio constituam 

relação de consequência, como se imagina pretendido. Em 2 – Para os racionalistas como 

René o conhecimento se conquista através da razão, dos estudos já os empiristas defendem 

que todo o conhecimento é produto das nossas experiencias  através dos nossos sentidos–, a 

coesão sequencial é comprometida pela pontuação; a falta da vírgula depois de René, 

isolando o tópico do comentário, e depois de estudos, separando os temas contrastantes, 

interferem na leitura, mas não chegam a comprometer a coesão como um todo. Apesar disso, 

este texto não responde satisfatoriamente à pergunta, já que não argumenta, comprovando 

que não basta correção dos elementos linguísticos, é necessária também a conformidade 

sociocomunicativa. Em 3 – O racionalismo critica a concepção de que o conhecimento é 

produto da experiência dos sentidos, já que essa seria uma ilusão à realidade. No caso da 

imagem, a perspectiva empirista, usando o sentido, não consegueria entender o real 

movimento para cima ou baixo dos homens –, a coesão sequencial é afetada pela falta de 

relação sintática entre os termos ilusão / à realidade,  e para cima / ou baixo dos homens. 
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MODELO IV 

 

TEXTO  

Eu quero dizer que o mal [...] não atem profundidade, e que por esta mesma razão é 

tão terrivelmente difícil pensarmos sobre ele [...] O mal é um fenômeno superficial [...] Nós 

resistimos ao mal em não nos deixando ser levados pela superfície das coisas, em parando 

ecomeçando (sic) a pensar, ou seja, em alcançando uma outra dimensão que não o horizonte 

de cada dia. Em outras palavras, quanto mais superficial alguém for, mais provável será que 

ele ceda ao mal. Fonte: ARENDT, H. Carta a Gafton, apud ASSY, B. Eichmann, Banalidade 

do Mal e Pensamento em Hannah Arendt. In: Jardim, e.; Bignoto, N (org.). Hannah Arendt, 

diálogos, reflexões, memórias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. p. 145. 

 

PERGUNTA 

 

A partir da leitura desse trecho, REDIJA um texto, argumentando a favor de ou contra 

esta afirmativa: Para se prevenir o mal, é preciso reflexão. 

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

Os destaques no comando determinam a pergunta como avaliativa. É interessante 

notar que a forma verbal redija em caixa alta e negrito apontam para a tarefa implícita de 

produzir um texto completo e não meramente frases soltas ou típicas da oralidade, como 

temos visto até aqui, tal orientação é reforçada e especificada pela forma verbal 

argumentando em negrito. Assim o aluno é levado a produzir um texto opinativo a partir 

das ideias expostas no texto-base, o que corresponde aos Julgamentos em termos de critérios 

externos, de Bloom. Segundo sua taxionomia, a avaliação foi colocada no maior nível  

porque é relativamente considerada como um estágio final do complexo 

processo que envolve certa combinação de todos os outros 

comportamentos classificados nas categorias “conhecimento”, 

“compreensão”, „aplicação”, “análise” e “síntese” .  (BLOOM, 1972, p. 

157) 

 

Semelhantemente ao modelo III, verifica-se aqui a Operação  cognitiva C –  Aplicar 

conceitos, ideias e/ou sistemas – e o Eixo estruturante 3 – Identidades, diversidades e 
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direitos humanos. Ou seja, aplica-se um pensamento argumentando a favor ou contra a 

necessidade de um comportamento para resolver um problema de convivência social. 

O comportamento alocutivo se apresenta na categoria injunção, configurada pela 

forma verbal imperativa REDIJA, que, por sua vez, estabelece a relação de força do 

professor sobre o aluno – comportamento inerente ao contrato sociocomunicativo de prova. 

Como resposta, espera-se um texto predominantemente argumentativo com comportamento 

delocutivo ou elocutivo. 

 

Coerência 

As coerências sintática, semântica e temática são satisfatórias. A contextualização é 

pertinente em relação à pergunta, a informação é suficiente como base de uma reflexão. A 

pergunta é escrita de maneira clara e objetiva, o que contribui para a compreensão.  As 

inadequações observadas referem-se a questões gráficas e normativas de referência. Os 

destaques, caixa alta, negrito e sublinhado, podem ser considerados excessivos, pesados para 

a aparência do texto. A referência bibliográfica apresenta abreviação do nome de um dos 

autores em minúsculo, Jardim, e., e deveria estar em corpo menor, descolada do corpo do 

texto. 

 

Coesão  

A escolha vocabular é precisa para a orientação do enunciado; em destaque, os 

vocábulos argumentando, a favor de e contra, e o operador lógico-semântico de exclusão 

ou instruem de maneira clara como deve ser realizada a tarefa. A expressão nominal 

metadiscursiva esta afirmativa funciona – nas palavras de Koch(2008) – como um “rótulo 

prospectivo” consolidando a progressão textual ao anunciar o tema do texto a ser escrito. 

 

 

RESPOSTAS 

 

1- Para não nos tornarmos manipuláveis devemos ter um entendimento, compreender as 

causas, consequência dos fenomenos apresentados pela mídia.  

2- Pois o mal se propaga pela superficialidade. É preciso aprofundar os conhecimentos, 

necessitando de uma reflexão que é alimento que acaba com os pensamentos ruins, sobre a 
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questão da violência, intolerancia com certos assuntos. Assim a reflexão trabalhada gera o 

censo crítico que é capaz de avaliar o bem e o mal. 

3- A reflexão se faz necessária porque ela é um elemento que rompe com a banalização, 

principalmente de questões como a violência, a corrupção, a intolerância e a injustiça 

social. Vulgarizar os problemas faz com que eles se tornem constantes, impede mudanças. É 

preciso que não haja a banalização das problemáticas, para evitar a superficialidade, um 

olhar pobre em senso crítico. Portanto, a reflexão é uma ferramenta indispensável para a 

prevenção do mal.   

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Nas três respostas, é possível identificar a estrutura argumentativa – requerida pelo 

enunciado – ainda que de maneiras diferentes. Em 1 – Para não nos tornarmos 

manipuláveis devemos ter um entendimento, compreender as causas, consequência dos 

fenomenos apresentados pela mídia –, evidenciam-se apenas os argumentos.  Analisando o 

trecho, pode-se inferir a seguinte estrutura: tese „sem reflexão somos manipuláveis e 

vulneráveis ao mal‟; argumentos: „para não nos tornarmos manipuláveis devemos 

compreender as causas e consequência dos fenômenos apresentados pela mídia, o que só é 

possível com reflexão‟; conclusão: „é preciso refletirmos para não sermos manipuláveis e 

nos afastarmos do mal‟. Ainda que, de acordo com Bronckart (1999, p.226-227), a tese 

possa ser inferida, o texto limita-se a apresentação „parcial‟ dos argumentos, não apresenta 

também a conclusão ou nova tese, sendo necessário um esforço inferencial para se 

identificar um raciocínio argumentativo, o que o torna incompleto, insatisfatório como 

resposta. Embora com sérios problemas coesivos, em 2 – Pois o mal se propaga pela 

superficialidade. É preciso aprofundar os conhecimentos, necessitando de uma reflexão que 

é alimento que acaba com os pensamentos ruins, sobre a questão da violência, intolerancia 

com certos assuntos. Assim a reflexão trabalhada gera o censo crítico que é capaz de 

avaliar o bem e o mal  –, pode-se também inferir uma estrutura argumentativa. O esforço aí 

é menor que em 1 graças a elementos discursivos e linguísticos que apontam os 

argumentativos. O tópico o mal se propaga pela superficialidade, seguido da afirmação É 

preciso aprofundar os conhecimentos, permite inferir a tese „é preciso aprofundar os 

conhecimentos para nos afastarmos do mal, fruto da superficialidade‟ – note-se que o 

sintagma é preciso evidencia a tese. A conclusão é anunciada pelo operador argumentativo 

Assim, determinante de um pensamento dedutivo;  já os argumentos, por questões coesivas, 
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não são tão claros, mas podem se resumir em „o aprofundamento dos conhecimentos só é 

possível com a reflexão, que é capaz de mudar nossos pensamentos sobre questões como 

violência e intolerância.‟ Diferentemente, a resposta 3 – A reflexão se faz necessária porque 

ela é um elemento que rompe com a banalização, principalmente de questões como a 

violência, a corrupção, a intolerância e a injustiça social. Vulgarizar os problemas faz com 

que eles se tornem constantes, impede mudanças. E preciso que não haja a banalização das 

problemáticas, para evitar a superficialidade, um olhar pobre em senso crítico. Portanto, a 

reflexão é uma ferramenta indispensável para a prevenção do mal –  apresenta estrutura 

mais complexa, com todos os elementos de um texto argumentativo. Assim, é possível 

identificar como tese A reflexão se faz necessária, como argumentos, resumidamente, „a 

reflexão rompe com a banalização dos problemas, que os perpetua e impede mudanças e é 

preciso acabar com ela‟, e como conclusão „a reflexão previne o mal‟. Sem dúvida, este é o 

texto desejável como resposta. 

Como vimos, os três textos, de maneira mais, ou menos complexa, são avaliativos. O 

comportamento enunciativo, entretanto, não é o mesmo: o primeiro é elocutivo e os dois 

seguintes, delocutivos. Charaudeau (2010, p.101) menciona, no quadro comparativo, a 

associação que se pode fazer entre os dois modos de dizer: existe uma correspondência entre 

ambos, diferindo-se apenas quanto à subjetividade (elocutivo)/ objetividade (delocutivo). 

Em 1 – Para não nos tornarmos manipuláveis devemos ter um entendimento, compreender 

as causas, consequência dos fenomenos apresentados pela mídia –, a subjetividade da 

asserção, que determina o modo elocutivo, é marcada pelas formas linguísticas de 1ª pessoa 

– nos e desinência verbal –mos, e se encontra na modalidade „Obrigação‟, configurada pelo 

verbo devemos; ou seja, o locutor (aluno) impõe, inclusive a si mesmo, a necessidade da 

compreensão dos fenômenos. Em 2 –Pois o mal se propaga pela superficialidade. É preciso 

aprofundar os conhecimentos, necessitando de uma reflexão que é alimento que acaba com 

os pensamentos ruins, sobre a questão da violência, intolerancia com certos assuntos. Assim 

a reflexão trabalhada gera o censo crítico que é capaz de avaliar o bem e o mal – e em 3 – 

A reflexão se faz necessária porque ela é um elemento que rompe com a banalização, 

principalmente de questões como a violência, a corrupção, a intolerância e a injustiça 

social. Vulgarizar os problemas faz com que eles se tornem constantes, impede mudanças. É 

preciso que não haja a banalização das problemáticas, para evitar a superficialidade, um 

olhar pobre em senso crítico. Portanto, a reflexão é uma ferramenta indispensável para a 

prevenção do mal –, as asserções são objetivas, não há marcas de elocução, a objetividade 

está configurada, em ambas as respostas, pela construção linguística É preciso. Além de 
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objetividade, esta expressão demonstra a modalidade „Obrigação‟ à semelhança de 1. Em 

outras palavras, a imposição de uma obrigação se dá nos três textos – de compreender 

fenômenos (1), de aprofundar conhecimentos (2) e de não haver banalização dos problemas 

(3), de maneira subjetiva em 1 (modo elocutivo) e de maneira objetiva em 2 e 3 (modo 

delocutivo). 

 

Coerência 

A inadequação quanto à coerência no exemplo 1 – Para não nos tornarmos 

manipuláveis devemos ter um entendimento, compreender as causas, consequência dos 

fenomenos apresentados pela mídia – diz respeito ao baixo nível de informatividade, 

provocado pela expressão nominal indefinida um entendimento, bastante vaga para sua 

função no rema, e pela falta de elementos argumentativos. No exemplo 2 – Pois o mal se 

propaga pela superficialidade. É preciso aprofundar os conhecimentos, necessitando de 

uma reflexão que é alimento que acaba com os pensamentos ruins, sobre a questão da 

violência, intolerancia com certos assuntos. Assim a reflexão trabalhada gera o censo 

crítico que é capaz de avaliar o bem e o mal –, a informatividade é prejudicada por aspectos 

sintáticos e semânticos. O primeiro problema sintático, como já visto em outras análises, é o  

conector Pois iniciando um período como continuação do enunciado; em seguida, ocorrem 

outros problemas da mesma natureza, tratados a seguir, que comprometem o fluxo 

informacional. Quanto à falta de pertinência e de relevância, pode-se citar o sintagma 

oracional que acaba com pensamentos ruins, sobre a questão da violência, intolerancia 

com certos assuntos, que não contribui com o grau de informatividade do tema em questão. 

Em 3 – A reflexão se faz necessária porque ela é um elemento que rompe com a 

banalização, principalmente de questões como a violência, a corrupção, a intolerância e a 

injustiça social. Vulgarizar os problemas faz com que eles se tornem constantes, impede 

mudanças. É preciso que não haja a banalização das problemáticas, para evitar a 

superficialidade, um olhar pobre em senso crítico. Portanto, a reflexão é uma ferramenta 

indispensável para a prevenção do mal –, observa-se total adequação da coerência. Os 

argumentos são consistentes e relevantes para o tema, promovendo a aceitabilidade e 

correção da resposta. 
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Coesão   

Quanto à coesão, observa-se em 1 – Para não nos tornarmos manipuláveis devemos 

ter um entendimento, compreender as causas, consequência dos fenomenos apresentados 

pela mídia – apenas a inespecificidade da expressão nominal indefinida um entendimento e 

a ausência do conectivo e para ligar os termos coordenados causas e consequência. Em 2 – 

Pois o mal se propaga pela superficialidade. É preciso aprofundar os conhecimentos, 

necessitando de uma reflexão que é alimento que acaba com os pensamentos ruins, sobre a 

questão da violência, intolerancia com certos assuntos. Assim a reflexão trabalhada gera o 

censo crítico que é capaz de avaliar o bem e o mal –, a coesão referencial é comprometida 

pela seleção dos sintagmas certos assuntos e a reflexão trabalhada de caráter bastante 

genérico, desprovidos de especificação necessária a um grau de informatividade satisfatório, 

nem mesmo o artigo a tem um elemento de referência que o justifique. Mas o problema 

maior está na sequenciação, não há progressão textual devido ao baixo grau de 

informatividade e a questões sintáticas. Além do mau uso do Pois, já comentado na 

coerência, a oração em gerúndio necessitando de uma reflexão não estabelece relação 

lógico-semântica com a anterior nem com a posterior, e o processo de especificação feito 

pelas orações adjetivas que é alimento que acaba também compromete a progressão. O 

operador argumentativo Assim, determinante de um pensamento dedutivo e anunciador da 

conclusão, na verdade, também não estabelece relação lógico-semântica suficiente, em 

função das questões quanto à informatividade já mencionadas. Diferentemente de 1 e 2, no 

exemplo 3 – A reflexão se faz necessária porque ela é um elemento que rompe com a 

banalização, principalmente de questões como a violência, a corrupção, a intolerância e a 

injustiça social. Vulgarizar os problemas faz com que eles se tornem constantes, impede 

mudanças. É preciso que não haja a banalização das problemáticas, para evitar a 

superficialidade, um olhar pobre em senso crítico. Portanto, a reflexão é uma ferramenta 

indispensável para a prevenção do mal –  a informação é relevante e suficiente para o que se 

propõe. O fluxo informacional é garantido pela progressão temática linear sem coesão 

conectiva (com exceção do período de conclusão): a reflexão se faz necessária → ela rompe 

com a banalização → a banalização dos problemas os torna constantes → não deve haver 

sua existência → o que só é possível com a reflexão → logo, a reflexão é necessária, 

constituindo, pois, um texto coerente. 
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4.5  HISTÓRIA 

 

MODELO ILUSTRATIVO 

 

TEXTO 

 

O noticiário destaca a ação de um levante armado que marcou o governo de Vargas no ano 

de 1935. 

                                      

                Disponível em: http://www.mundoeducação.com.br/historiadobrasil/coluna-prestes.htm 

                       Acesso em 26 jul. 2013 

 

PERGUNTA 

Identifique esse movimento. Explique os objetivos desse levante.  

 

Tipo de questão e modo enunciativo 

Pela Taxionomia de Bloom, esta é uma questão de Conhecimento de Fatos 

Específicos; o aluno deve identificar, pela imagem, um fato histórico conforme a própria 

instrução dos comandos. Assim, ele deve dar o nome do movimento e explicitar seus 

objetivos. Associando à Matriz de Referência das Ciências Humanas, este processo 

http://www.mundoeducação.com.br/historiadobrasil/coluna-prestes.htm
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corresponde à Operação cognitiva A – Reconhecer conceitos, ideias, fenômenos e/ou 

sistemas – e ao Eixo estruturante 4 – Poder, Estado e instituições – que “aborda as 

representações, as relações de poder e de dominação, bem como as diversas formas de 

organização política, abrangendo questões pertinentes às nações, aos povos, às lutas, guerras 

e revoluções.” (Brasil, Inep, 2013, p. 34) 

Quanto ao modo enunciativo, evidencia-se o comportamento alocutivo, na categoria 

injunção, que se configura pelas formas verbais imperativas Identifique e Explique. Tais 

comandos requerem como resposta um texto expositivo com modo enunciativo em 

comportamento delocutivo. 

 

Coerência 

  A intertextualidade, realizada pela imagem do noticiário, juntamente com a 

contextualização, realizada pela relação com o governo Vargas, são responsáveis pelo grau 

de informatividade da questão. Poderíamos, mesmo, dizer que este facilita excessivamente o 

esforço cognitivo do aluno para a resposta. A coerência semântica é garantida pela 

referenciação, como se vê a seguir. 

 

Coesão 

O processo de referenciação contribui, como dito anteriormente, com a coerência 

semântica e com a progressão textual. Os referentes O noticiário e um levante armado, 

podem ser chamados, segundo Koch (2010), de “rótulos prospectivos”: o primeiro anuncia o 

intertexto, e o segundo sumariza a informação nele contida, processo responsável pela 

contextualização. A retomada do foco (um levante armado) é feita pela recategorização, 

configurada na expressão nominal esse movimento, e pela repetição de termo, configurada 

na expressão desse levante. Para fins de síntese, esta última poderia ter sido evitada pelo uso 

do possessivo „seus‟ antes de objetivos – „seus objetivos‟. 

 

RESPOSTAS 

1- intentona comunista lutar contra o governo vargas e tentar o comunismo no brasil. 
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2- Intentona Comunista. Representantes de vários países apoiavam o Prestes com a revolta 

dele, que era pelo fato de Vargas está comandando a ditadura, que reprimia os direitos dos 

cidadãos. 

3- Intentona Comunista. A intentona comunista foi uma espécie de rebelião contra Getúlio. 

O levante tinha como objetivo derrubar o presidente e ganhar o poder. Foi um levante 

liderada pelo ANL. 

 

Tipo de texto e modo enunciativo 

Os três textos correspondem às expectativas de tipo textual e modo enunciativo. A 

despeito dos problemas de coerência e coesão, todas são textos expositivos, embora 2 – 

Intentona Comunista. Representantes de vários países apoiavam o Prestes com a revolta 

dele, que era pelo fato de Vargas está comandando a ditadura, que reprimia os direitos dos 

cidadãos – só apresente a caracterização do movimento, sem mencionar seus objetivos 

conforme pedido no enunciado.  

O comportamento enunciativo esperado também se confirma, as três respostas 

apresentam o comportamento delocutivo, não há marcas dos interlocutores e o propósito 

referencial está em evidência na modalidade asserção, ainda que sem configuração 

linguística explícita. 

 

Coerência 

A inobservância das regras gramaticais do uso de maiúsculas em 1 – intentona 

comunista lutar contra o governo vargas e tentar o comunismo no brasil – fere, de certa 

maneira, o que Koch (2010) chama de coerência genérica, a forma composicional não 

corresponde ao que se espera de uma resposta no gênero questão discursiva. A estruturação 

sumária, por sua vez, compromete a coerência sintática. Já em 2 – Intentona Comunista. 

Representantes de vários países apoiavam o Prestes com a revolta dele, que era pelo fato de 

Vargas está comandando a ditadura, que reprimia os direitos dos cidadãos – , o problema 

está na pertinência, as informações dadas não condizem com o pedido; na verdade, há 

apenas a caracterização do movimento e não a explanação de seus objetivos. Em 3 – 

Intentona Comunista. A intentona comunista foi uma espécie de rebelião contra Getúlio. O 

levante tinha como objetivo derrubar o presidente e ganhar o poder. Foi um levante 

liderado pelo ANL – a coerência, em todos seus aspectos, está preservada.  
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Coesão 

Na resposta 1 – intentona comunista lutar contra o governo vargas e tentar o 

comunismo no brasil –, a falta de pontuação separando as duas partes da resposta e a 

ausência do tema na segunda parte lutar contra o governo vargas e tentar o comunismo 

comprometem o fluxo informacional, a estrutura incompleta caracteriza a interação oral, um 

desempenho pragmático, incompatível com o gênero prova discursiva. Em 2 – Intentona 

Comunista. Representantes de vários países apoiavam o Prestes com a revolta dele, que era 

pelo fato de Vargas está comandando a ditadura, que reprimia os direitos dos cidadãos –, a 

coesão referencial é prejudicada pelo uso indevido do anafórico dele, muito próximo ao 

referente Prestes, e da forma verbal está, em vez do infinitivo estar; e a sequenciação é 

prejudicada pela inadequação de regência em apoiavam o Prestes com a revolta e pela 

sequência de orações desenvolvidas que era pelo fato de Vargas e que reprimia os 

direitos dos cidadãos, ocorrências que comprometem a progressão textual. Na resposta 3 – 

Intentona Comunista. A intentona comunista foi uma espécie de rebelião contra Getúlio. O 

levante tinha como objetivo derrubar o presidente e ganhar o poder. Foi um levante 

liderado pelo ANL – , a sequenciação feita pela progressão linear interfere no ritmo  da 

leitura, dada a pequena extensão dos períodos; contribuiria melhor para a fluência se a 

última informação fosse convertida em uma oração adjetiva reduzida, colocada 

imediatamente depois do referente levante do segundo período. 
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      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não se pode negar que algumas mudanças positivas têm ocorrido no ensino da língua 

materna, para o que contribuem os avanços dos estudos linguísticos.  Entretanto, não se pode 

negar também que os resultados do desempenho linguístico dos alunos, conferidos por 

exames oficiais e pelas análises dessa pesquisa (mesmo que em proporções muito menores), 

ainda são insatisfatórios em relação à compreensão e à produção de textos e indicadores da 

necessidade de maior atenção.  

 Poderíamos discutir inúmeras questões em torno do assunto, mas, como não cabem 

aqui, concentremo-nos no ensino de produção de texto, com o foco nos gêneros que exigem 

o domínio da língua culta em diferentes tipos textuais e em relação à expectativa do 

comportamento do modo enunciativo (Charaudeau, 2010). Como se pôde ver pela análise do 

corpus, a produção textual dos alunos ainda está aquém do desejável, mesmo em se tratando 

de uma clientela (pouco estudada) da qual se espera um resultado satisfatório em função de 

sua situação socioeconômica, em que se inserem “boas escolas”. Longe do intuito de apontar 

culpados, não se pode negar o fato de que o problema é grave e não é apenas dos excluídos 

socialmente e do ensino público. É triste ver um cidadão angustiado diante de uma prática 

social que exige o domínio de sua própria língua; creio, então, que cabe a nós, professores 

(de todas as disciplinas), ajudar nossos estudantes – tarefa árdua, já que não contamos mais 

com a família.  

 Entenda-se tal atitude não como o fornecimento de conteúdo, de regras gramaticais 

simplesmente. Essa ajuda, como idealiza Rubem Alves, em A escola ideal – o papel do 

professor (www.youtube.com – acesso em 26/02/2014), só é possível com o professor junto 

do aluno, como seu companheiro, e não como aquele que detém o saber e corrige; ou seja, 

ajuda-se interagindo. Por isso, só se pode conceber o ensino de língua num processo 

interlocutivo, em diversas práticas sociais além das escolares.    

 Estamos, então, diante das noções de abordagem sociocomunicativa da 

Semiolinguística e do estudo de gêneros, tratados nesse trabalho. Entretanto, como também 

já dito, tal visão não é prática comum nas escolas, ainda prevalece o ensino cujos atores não 

se relacionam como interlocutores. A despeito de mudanças em relação ao comportamento 

enquanto seres sociais (como se vê na proximidade antes não existente entre aluno e 

professor), a relação de poder entre os atores da situação educacional permanece a mesma na 

maioria das vezes. E o jogo de culpas é infinito: professores reclamam dos alunos, que 

http://www.youtube.com/
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reclamam dos professores, que também reclamam dos seus colegas professores de Língua 

Portuguesa, afinal “eles são os responsáveis por tal ensino” – coisa antiga e improdutiva! 

 Na verdade estamos todos confusos, sem saber bem aonde ir.  O professor de língua, 

mais especificamente de redação, ensina aos meninos o que é coesão e coerência e como 

montar um texto para ser bem-sucedido no vestibular, mas os meninos não aprendem, 

continuam a produzir textos insuficientes, inclusive para outras disciplinas. E, 

desestimulados e mal orientados, os profissionais acabam se acomodando e passam a aceitar 

qualquer resposta para evitar reprovação em massa, o que só agrava o problema. A avaliação 

colaborativa em excesso é tão ruim quanto aquela que não leva em consideração a 

interlocução. Devemos lembrar que em um Contrato comunicativo há os espaços de 

liberdade assim como os de restrição, o que limita os Implícitos codificados (Charaudeau, 

2010). 

 É natural que o aluno não saiba escrever, afinal a produção textual, como 

desenvolvida na escola hoje, limita-se ao cumprimento de regras para um bom texto. 

Segundo Britto, parafraseando Pécora (198 [1980];1982), “a produção de textos em situação 

escolar (tanto no Ensino Médio como de nível universitário) careceria de uma relação 

interlocutiva sincera, de modo que tudo se resumiria no cumprimento de uma tarefa 

esvaziada de sentido” (BRITTO,2009, p.178).   Nesse contexto, a produção textual é tratada 

como objeto exclusivo do ensino de Língua Portuguesa, “como uma atividade 

essencialmente metalinguística” (BRITTO, 2009, p.182).  

 Sem dúvida, é injusto que o estudante passe o ensino médio sem condições 

favoráveis para se tornar um efetivo produtor de textos em todas as disciplinas, e tenha 

exatamente uma redação, cujo peso é grande (conforme já dito anteriormente), como 

passaporte para universidade.  

 Defendendo o ensino de língua em uma abordagem sociocomunicativa, interlocutiva, 

esta dissertação propõe a prática de produção textual pautada em diversos gêneros, em 

especial no gênero „questão discursiva‟ de todas as disciplinas possíveis, pois assim a 

atividade ultrapassaria os limites da metalinguagem e teria seu real sentido. Tal prática 

ajudaria a pôr fim à atual “concepção de que o conhecimento da escrita independe dos 

conteúdos que ela veicula” (idem), a interdisciplinaridade se realizaria de maneira natural; 

ressalte-se que não falamos da necessidade de domínio do conteúdo de diversas disciplinas, 

mas de como estes conteúdos são expressos. Seria um trabalho conjunto, sem vaidades, 

culpas ou acusações.  
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 Uma vez entendida como prática social, a produção do texto se tornaria mais 

espontânea  pois o aluno escreveria para ser entendido por seu interlocutor, o professor, que, 

por sua vez, precisaria assumir tal posição e se portar como leitor efetivo, e não um mero 

avaliador de conteúdo. Conscientes da abordagem interlocutiva, o aluno se preocuparia não 

só com elementos linguísticos, mas também com os aspectos discursivos inerentes ao 

Contrato Comunicativo de cada gênero trabalhado, evitando, por exemplo, problemas como 

traços de oralidade ou o não cumprimento de tarefas implícitas.   

   Sem dúvida, trabalhar aspectos de coesão, de coerência e de estruturas possíveis, 

neste contexto, seria mais produtivo e verdadeiro. Para o aluno, seria compreensível estudar 

a gramática, pois perceberia que “Nossa liberdade de construir frases está, assim, 

condicionada a um mínimo de gramaticalidade (...)” (GARCIA, 1988, p. 7) e que “Carentes 

da articulação sintática necessária, as palavras se atropelam, não fazendo sentido – e, quando 

não há nenhum sentido possível, não há frase mas apenas um ajuntamento de palavras” 

(idem). 

 Para uma mudança efetiva, é fundamental o comprometimento de todos os 

envolvidos no processo educacional: o governo desburocratizando e promovendo alterações 

curriculares, propondo uma política justa de salários para o magistério, e a universidade 

formando educadores/professores realmente focados na importância do ensino de língua 

materna na formação do cidadão. O professor é a peça-chave para transformação da 

educação, que, como diz Rubem Alves, “passa por dentro dos pensamentos e dos 

sentimentos do professor. O professor é o ponto central de qualquer programa de 

transformação do ensino brasileiro” (A escola ideal – o papel do professor 

www.youtube.com – acesso em 26/02/2014).  

 Acreditamos que, quando o objetivo da educação for “criar a alegria de pensar” 

(idem) e quando o professor for formado para e se comportar como interlocutor de seu 

aluno, o estudante brasileiro se tornará um leitor e produtor de textos proficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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                     ANEXO A - PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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                     ANEXO B – PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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ANEXO C – PROVA DE GEOGRAFIA 
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ANEXO D – PROVA DE GEOGRAFIA 
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ANEXO E – PROVA DE GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ANEXO F – PROVA DE GEOGRAFIA 
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ANEXO G – PROVA DE FILOSOFIA 
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ANEXO H – PROVA DE FILOSOFIA 
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ANEXO I – PROVA DE FILOSOFIA 
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ANEXO J – PROVA DE HISTÓRIA 
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