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Resumo 

 

 

 

Este trabalho consistiu em uma análise qualitativa dos textos coletados junto aos 

alunos de uma turma de primeiro semestre da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel), do Curso Bacharelado em Letras – Redação e Revisão de Textos. O 

objetivo geral foi analisar, sob o ponto de vista linguístico-gramatical, textos desses 

universitários, a fim de identificar problemas de redação. Os resultados deste estudo 

indicaram que a recorrência maior é de problemas na esfera do conteúdo – relações 

lógico-semânticas - (62,8%);  na esfera gramatical houve  menor recorrência de erros 

(37,2%). Essa análise foi feita com base nas teorias da linguística textual e das 

gramáticas normativas da língua.  

 

Palavras- chave:  Revisão textual. Análise gramatical. Análise semântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work consists in a qualitative analysis of texts collected with the students of a 

first semester class of the Languages Degree Course – Writing and Reviewing texts, 

of the Federal University of Pelotas. The main objective was to analyze the collected 

texts from a linguistic-grammatical point of view, in order to identify writing 

problems. The results of the study indicated that most writing problems occurred in 

content – logical semantic relations (62.8%), and not as many errors occurred in 

grammar (37.2%). The analysis was based on textual linguistics theories, and 

normative grammars of the language. 

Key words: Text review. Grammar analysis. Semantic analysis. 
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INTRODUÇÃO 

O que se espera de um bom texto dissertativo – argumentativo, levando em 

conta que são alunos ingressantes em um curso de Letras, é que esses textos sejam 

escritos dentro da norma culta da língua, com coesão e coerência. A redação é uma 

das provas de construção textual exigida no ENEM (Exame Nacional de Ensino 

Médio) e também em alguns concursos, com diferentes estilos. Esse tipo de 

construção textual exige cada vez mais do candidato conhecimento prévio a respeito 

do assunto a ser redigido; além disso, elaborar uma redação adequada também exige 

prática, ou seja, quanto mais treinamento em leitura e escrita, melhor. O texto bem 

redigido certamente faz o seu leitor pensar sobre o assunto. Portanto, clareza e 

objetividade acerca do tema escolhido são fundamentais.  

Nesse contexto, os candidatos, ao elaborarem tais redações, devem se fazer 

valer de técnicas interpretativas e de conhecimentos de mundo e conhecimentos 

adquiridos sobre a língua durante o ensino médio. 

 O intuito deste estudo foi verificar a competência do aluno de Letras na escrita 

de redação. O uso da linguagem coloquial é comum nas redações escritas por alunos 

em geral, assim como os problemas de estrutura na elaboração desses textos. Diante 

dessas evidências, foi feito um trabalho estatístico cruzando informações na tentativa 

de identificar os problemas recorrentes. A questão, portanto, é saber quais são os 

fatores determinantes do baixo desempenho de escrita na redação por parte dos 

alunos.  

Partindo-se dos objetivos específicos abaixo elencados, este trabalho tenta 

identificar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos de uma turma de 

primeiro semestre do curso de Letras da UFPel, na elaboração de textos dissertativo / 

argumentativos. O primeiro objetivo constitui-se em identificar os problemas 

gramaticais presentes nesses textos; o segundo destina-se a analisar os aspectos 

estruturais desses textos; e o terceiro objetivo é verificar a manutenção e a progressão 

temática dos textos com base no tema proposto. 
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1 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho se justifica, uma vez que tentou buscar as causas que determinam 

os fatores que desencadeiam o baixo rendimento na produção escrita de alunos 

ingressantes no primeiro semestre do curso de Letras da UFPel, fato esse observado 

ao longo do tempo no perfil desse público  

Este estudo foi importante também para tentar diagnosticar os problemas que 

ocorrem nas redações desses alunos e, de alguma forma, contribuir na busca de 

alternativas de como orientar os alunos ingressantes a redigir textos de boa 

qualidade.
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Analisar, sob o ponto de vista linguístico, textos de universitários do primeiro  

semestre do curso de Bacharelado em letras – Redação e Revisão de Textos, a fim de 

identificar problemas de redação. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1 – Identificar os problemas gramaticais presentes nesses textos. 

2 – Analisar os aspectos estruturais desses textos. 

3–Verificar a manutenção e a progressão temática dos textos com base no tema 

proposto.
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3. Revisão de Literatura  

O embasamento teórico estrutura-se a partir de autores que tratam de questões 

relativas à linguística textual e à norma culta da língua. 

3.1 Aspectos gramaticais  

O recorte teórico que será apresentado foi feito a partir de uma análise prévia 

do corpus, que apontou as questões a serem tratadas. 

 

3.1.1 Coesão 

A coesão trata basicamente de conectar as articulações gramaticais existentes 

dentro do texto, ligando palavras, orações e parágrafos, criando de maneira 

harmoniosa uma relação lógica entre os elementos do texto. Em Mandryk & Faraco 

(2002, p.193) lemos que, [...] o texto é um conjunto de parágrafos, que cada 

parágrafo contém um assunto específico que o distingue dentro do assunto maior do 

texto; e o que confere textualidade a esse conjunto são os elementos coesivos. 

Quando redigimos um texto, para que não corramos riscos de não sermos 

compreendidos, devemos manter a unidade temática; o parágrafo deve manter a 

unidade semântica e, para tanto, devemos nos valer dos recursos coesivos adequados 

e pertinentes. O texto deve ter em seu percurso uma continuidade fundamentada em 

recursos lógico-semânticos que se entrelacem e proporcionem o relacionamento 

conceitual das ideias. 

Ainda conforme Mandryk & Faraco 

Para redigirmos parágrafos sem maiores riscos de fugirmos a essa unidade, 

é conveniente elaboramos o que chamaremos de <<frase- guia>>. A frase-

guia é uma espécie de síntese do parágrafo, prenúncio do assunto desse 

parágrafo. Ela funciona como um fio condutor e nos impedirá de fugirmos 

ao assunto específico do parágrafo.  (Mandryk & Faraco, 2002, p. 193) 

Ainda segundo os mesmos autores, a lógica estrutural de um texto será 

determinada pela simultaneidade de suas partes, que deverá conter começo, meio e 

fim; ou seja, deverá manter uma sequenciação lógico-semântica que possibilite ao 

leitor compreender a mensagem.  Para eles 
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A escrita é, nesse sentido, um diálogo à distância; uma conversa sem a 

presença do outro. Isso, evidentemente, dificulta o trabalho de escrever e, 

para superarmos essa dificuldade, é necessário assumirmos os dois papéis: o 

de autor e o de leitor. Temos de escrever e imediatamente julgar o texto, 

pondo-nos no lugar do leitor. (Mandryk & Faraco, 2002, p. 10). 

Segundo Antunes (2010, p. 50) é importante, pois, ressaltar que a continuidade 

que se instaura pela coesão é, fundamentalmente, uma continuidade de sentido, uma 

continuidade semântica, que se expressa, no geral, pelas relações de reiteração, 

associação e conexão. Essas relações acontecerão devido a procedimentos utilizados 

que se transformarão em recursos coesivos. Um texto para ser considerado coeso não 

deve ser constituído de palavras ou passagens soltas, mas, sim, deve ter as suas partes 

integradas de forma a permitir a interação entre escritor/leitor. Antunes (2010) nos 

mostra em um quadro (p. 13) a distribuição dessas relações, procedimentos e 

recursos, para que o texto tenha as suas partes bem costuradas entre si. 

Um texto para ser bem escrito, deve manter uma ação contínua de escrita. 

Irandé Antunes (2010)  afirma que: 

 

A função de coesão é exatamente a de promover a continuidade do texto, a 

sequência interligada de suas partes, para que não se perca o fio de unidade 

que garante a sua interpretabilidade. E, para ter sentido o que a gente diz, as 

palavras devem estar interligadas; os períodos, os parágrafos devem estar 

encadeados. A compreensão que se consegue ter do que o outro diz resulta 

dessa relação (p. 48-49). 
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O quadro abaixo traz, de forma esquemática, a síntese dos procedimentos coesivos 

que garantem a coesão textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1 - A propriedade da coesão do texto: relações, procedimentos e     

recursos.  (fonte: Antunes, 2010, p. 51) 
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3.1.2 Coerência 

Quando escrevemos um texto, é importante sabermos que existem diferentes 

tipos de coerência, que se estrutura através de elementos que colaboram para a 

construção do sentido global do texto.  

 

3.1.2.1 Coerência sintática 

Segundo Koch (2010), a coerência sintática está relacionada ao conhecimento 

linguístico dos usuários, isto é, diz respeito ao uso adequado das estruturas 

linguísticas (em termos de ordem dos elementos, seleção lexical, etc.), bem como dos 

recursos coesivos que facilitam a construção da coerência semântica. Ou seja, a 

língua estrutura-se com base em um modelo canônico – SVO – que deve ser 

observado na escrita para que não haja “perturbações” na comunicação. Nas 

ocorrências em que o escritor optar por uma estrutura não-canônica, isso deve ser 

feito de modo a não interferir no sentido da informação, bem como não produzir o 

que Koch chama de incoerência sintática. 

 

3.1.2.2 Coerência semântica 

É estabelecida entre os significados dos elementos do texto. Segundo (Koch 

2010, p.196 ), uma exigência para que exista coerência semântica é o princípio da 

não contradição, ou seja, para que um texto seja semanticamente coerente, não deve 

conter contradição de quaisquer conteúdos, postos ou pressupostos. Isto é, não pode 

o texto conter itens lexicais que isolados ou em conjunto possam suscitar 

ambiguidades, duplicidade de sentido e contradições. 

 

3.1.2.3 Coerência temática 

Os enunciados de um texto devem ser coerentes e possuir relevância ao tema.   

Para isso, se faz necessário que todas as frases contribuam para a progressão 

temática. 

De acordo com Koch (2010) 

A coerência temática exige que todos os enunciados de texto sejam 

relevantes para o tema ou tópico discursivo em desenvolvimento; ou, se não   
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o forem, que seja possível ao interlocutor perceber, sem dificuldades, a 

razão de sua presença no texto, por exemplo, no caso de inserções 

explicativas, avaliativas, retrospectos, pequenos excursos, etc. 

Para tanto, a língua nos oferece meios para analisar a introdução de tais 

desvios, como: antes que eu me esqueça, por falar nisso, desculpe 

interromper, mas..., abrindo um parêntese etc.; e para a retomada do tema, 

como: voltando ao assunto, fechando o parêntese, retomando o que eu vinha 

dizendo etc. (p. 196). 

 

 

Quando iniciamos um texto, os argumentos são essenciais, pois eles serão a 

comprovação apresentada com o propósito de defender nossas ideias e convencer o 

nosso leitor.  

De acordo com Pécora (1989) 

A noção de argumentação contém, evidentemente, uma nítida inspiração 

aristotélica; nesse sentido, ela faz referência ao conjunto de procedimentos 

linguísticos (as provas técnicas, no dizer do filósofo) mediante os quais o 

orador é capaz de persuadir ou convencer o seu público, obter a sua adesão 

(passional ou intelectual – se se quiser manter algumas das dicotomias 

prezadas pelo pensamento aristotélico. ( p.69) 

 

 

3.1.3 Concordância nominal 

Para que haja concordância nominal, os nomes devem estar adaptados entre si, 

harmonizando-se com as palavras que os circundam. Segundo (Cegalla, 2010), 

concordância é o princípio sintático segundo o qual as palavras dependentes se 

harmonizam, nas flexões, com as palavras de que dependem. Os adjetivos, 

pronomes, artigos e numerais concordam em gênero e número com os substantivos a 

que se referem.  

 

Sacconi (2008, p. 271) define-a como sendo 

a concordância de nomes entre si. E ainda para ele o que mais interessa em 

particular é a concordância do adjetivo com o substantivo. Quando o 

adjetivo modifica dois ou mais substantivos do número, o adjetivo pode 

concordar com o substantivo mais próximo ou ir ao plural, concordando 

com os dois substantivos. 

 

3.1.4 Concordância verbal 

A concordância verbal refere-se à relação de dependência que se estabelece 

entre os termos da oração, mais especificamente entre o sujeito e o verbo. Segundo 

(Cegalla, 2010, p.450), o verbo concorda com o sujeito, em harmonia com diferentes 

tipos de sujeito. Para Cunha & Cintra (2013, p.510 ),  
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a solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, 

exterioriza-se na CONCORDÂNCIA, isto é, na variabilidade do verbo para 

conformar-se ao número e à pessoa do sujeito. Para eles,  a CONCORDÂNCIA 

evita a repetição do sujeito, que pode ser indicada pela flexão verbal a ele 

ajustada. 

 

3.1.5 Regência nominal 

Por regência nominal entende-se a relação que os nomes como substantivos, 

adjetivos e advérbios estabelecem entre si e os seus complementos. Segundo 

(Cegalla, 2010, p.483 ), regência é o modo pelo qual um termo rege outro que o 

complementa. 

Ainda conforme esse autor, 

Certos substantivos e adjetivos admitem mais de uma regência. A 

escolha desta ou aquela preposição deve, no entanto, obedecer às 

exigências da clareza e da eufonia e adequar-se aos diferentes 

matizes do pensamento. (Cegalla, 2010, p.487) 

 

 

3.1.6  Regência verbal  

A regência verbal é estabelecida pela relação sintática de dependência 

estabelecida entre o verbo e o termo regente. Damos o nome de regência ao modo 

como o verbo se liga ao seu complemento, sendo assim, o verbo rege diretamente o 

esse complemento. Segundo (Cegala, 2010, p. 483), num período, os termos regentes 

ou subordinantes (substantivos, adjetivos, verbos) reclamam outros (termos regidos 

ou subordinados) que lhes completem ou ampliem o sentido. 

De acordo com Cunha & Cintra (2013, p.530),  

Em geral, as palavras de uma oração são interdependentes, isto é, 

relacionam-se entre si para formar um todo significativo. 

Essa relação necessária que se estabelece entre duas palavras, uma 

das quais serve de complemento a outra, é o que se chama de 

REGÊNCIA. A palavra dependente denomina-se REGIDA, e o termo a 

que ela se subordina, REGENTE. 

                              As relações de REGÊNCIA podem ser indicadas: 

a. pela ordem por que se dispõem os termos na oração; 

b. pelas preposições, cuja a função é justamente a de ligar palavras 

estabelecendo entre elas um nexo de dependência; 

c. pelas conjunções subordinativas, quando se trata de um período 

composto. 
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3.2 Pontuação 

Para que as frases escritas tenham um significado, são usados os recursos da 

pontuação; esses recursos dão à frase uma estrutura lógica, possibilitando o seu 

entendimento. Segundo Cegalla (2010, p.428),  

É tríplice a finalidade dos sinais de pontuação: assinalar as pausas e as 

inflexões da voz (a entonação) na leitura; separar palavras, expressões e 

orações que devem ser destacadas; esclarecer o sentido da frase, afastando 

qualquer ambiguidade.  

 

Este mesmo autor diz, ainda, que não há uniformidade entre os escritores 

quanto ao emprego dos sinais de pontuação. Não sendo possível traçar normas 

rigorosas sobre a matéria (p.428).  

Segundo Cunha & Cintra (2013), a língua escrita não dispõe dos inumeráveis 

recursos rítmicos e melódicos da língua falada. Os autores ressaltam também que 

para suprir essa carência, ou melhor, para reconstituir aproximadamente o 

movimento vivo da elocução oral, o escritor serve-se de pontuação.      

De acordo com Cunha & Cintra (2013, p.658)  

                          Os sinais que, fundamentalmente, se destinam a marcar as pausas são: 

A vírgula marca uma pequena pausa de pequena duração. Emprega-se não 

só para separar elementos de uma oração, mas também orações de um só 

período. O ponto assinala a pausa máxima da voz depois de um grupo 

fônico de final descendente. Emprega–se, pois, fundamentalmente, para 

indicar o término de uma ORAÇÃO DECLARATIVA, seja ela absoluta, seja a 

derradeira de um período composto. O ponto-e-vírgula, serve para marcar 

uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto.  

 

Ainda para os autores, o ponto-e-vírgula serve de intermediário entre o PONTO 

e a VÍRGULA, podendo aproximar-se ora mais daquele, ora mais desta, segundo os 

valores pausais e melódicos que representa no texto (p.666).  

 

3.3 A construção do sentido 

Antes de escrevermos um texto, devemos saber quais os caminhos que fazem 

com que um texto tenha um determinado sentido. A intenção do produtor do texto, as 

características da linguagem adotada devem estar de acordo com o público receptor. 

A escolha vocabular, o conjunto lexical, vai criar um percurso que nos dá a entender 

qual é a intenção de quem escreve. O texto é um construto organizado de sentido e o 
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sentido de uma das frases depende das demais com as quais se relaciona. 

De acordo com Koch (2003, p.17 ) 

O sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto 

sujeitos (ou texto-co-enunciadores) e não algo que preexista a essa 

interação. Também a coerência deixa de ser vista como mera propriedade 

ou qualidade do texto, passando a dizer respeito ao modo como elementos 

presentes na superfície textual, aliados a todos os elementos do contexto 

sociocognitivo mobilizados na interlocução, vêm a construir, em virtude de 

uma construção dos interlocutores, uma configuração veiculadora de 

sentidos. 

 

3.4  Estrutura do parágrafo 

No parágrafo deve ser desenvolvida uma idéia, pois é uma unidade de 

composição e nela há uma idéia central. Preferencialmente, deve ser desenvolvido de 

acordo com o modelo canônico, que possui duas partes, a introdução, chamada 

tópico frasal e o desenvolvimento, o qual deve sustentar o tópico. Segundo Garcia 

(1996, p203.), o parágrafo é uma unidade de composição que tanto quanto sua 

estrutura varia também sua extensão: há parágrafos de uma ou duas linhas como os 

há de página inteira. 

De acordo com Garcia (1996, p. 203) 

O parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de 

um período, em que se desenvolve determinada idéia central, ou nuclear, a 

que se agregam outras, secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido 

e logicamente decorrentes dela. 

 

3.5 Falácias 

 Ao escrevermos um texto, devemos tomar cuidado para que não caiamos em 

nenhuma armadilha, alguma espécie de mentira ou argumento logicamente 

inconsistente. 

 De acordo com Garcia (1996, p. 307) 

Ainda que cometamos um número infinito de erros, só há, na verdade, do 

ponto de vista lógico, duas maneiras de errar: erramos, raciocinando mal 

com dados corretos ou raciocinando bem com dados falsos. ( Haverá 

certamente uma terceira maneira de errar: raciocinando mal com dados 

falsos). O erro pode, portanto, resultar de um vício de forma – raciocinar 

mal com dados corretos – ou de matéria – raciocinar bem com dados falsos. 
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Conforme mencionado na introdução deste capítulo, o embasamento teórico 

estruturou-se a partir de autores que tratam de questões relativas à linguística textual  

e à norma culta da língua com o objetivo de explicar, no capítulo 5, os problemas 

encontrados nos textos do corpus. 
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4 Metodologia 

Foi efetuada a coleta dos textos em uma turma de alunos ingressantes no 

primeiro semestre do curso Bacharelado em Letras-Redação e Revisão de Textos da 

UFPel. Para a produção textual, a professora da turma solicitou que os alunos 

produzissem um texto argumentativo/dissertativo sobre o que pensam a respeito da 

vida após os setenta anos. Com base na correção feita nesses textos, com a 

supervisão do professor orientador, foi feita a categorização dos dados encontrados 

para avaliar e mensurar quais são os principais problemas linguísticos encontrados 

nos textos que compõem o corpus. 

4.1 Questionário sobre a vida estudantil 

Paralelo à coleta do corpus, foi solicitado aos alunos que preenchessem um 

questionário (ANEXO I) sobre a vida estudantil de cada um com o objetivo de, 

através desse mapeamento, estabelecer relações de condições de aprendizagem com 

os resultados das análises dos textos. 

 

4.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Os alunos que aceitaram ceder o material para a pesquisa receberam do 

pesquisador o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II). Eles 

assinaram também uma autorização (ANEXO III) dando liberdade ao pesquisador 

para usar os textos como corpus da pesquisa. 
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5 Análise dos dados  

 

 A análise do corpus teve início com uma leitura atenta e minuciosa dos textos 

dos alunos com o objetivo de detectar e classificar os diferentes problemas. Após 

essa etapa, passou-se a analisar e descrever esses problemas com base na literatura 

consultada sobre o assunto. Necessário se faz ressaltar que nem todos os problemas 

encontrados nos textos foram discutidos, sob a pena de tornar o estudo demasiado 

extenso, tendo vista a sua natureza, qual seja uma monografia de conclusão de curso. 

 A análise será apresentada através da exposição de exemplos de excertos do 

corpus e da discussão do(s) problema(s)  de diferentes naturezas apresentados. 

 

Exemplo 1 

Se hoje, a sociedade parar para fazer uma análise, um comparativo 

sobre a durabilidade do tempo de vida de uma pessoa teremos uma 

forte diferença, pois se voltarmos aos séculos passados a duração de 

vida de uma pessoa era maior que hoje temos. 

Neste primeiro exemplo, que consiste no parágrafo de introdução do texto, 

observa-se: 

a. Uso de conjunção condicional “se” com a forma verbal nominal 

(infinitivo impessoal) e  futuro do indicativo. (L.1). (Cegalla, 2010) 

b. Inadequação vocabular – “durabilidade” relacionado à locução 

substantiva “tempo de vida” (L.2). (Koch,2003) 

c. Informação contraditória em relação à realidade: antes se vivia mais que 

agora (L.3,4). (Koch, 2003) 

d. Falta pontuação – vírgulas (L.1,2,3) (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra) 

Exemplo 2 
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Mas nossa realidade de vida hoje é outra. Raramente encontramos 

hidosos de ou acima de 70 anos sendo e vivendo de forma natural e 

saudável, aí encontramos a diferença de tempos passados para 

nossa atualidade. Mas hoje tudo se tornou mais facil e rápido para a 

sociedade, assim limitando pessoas de criarem hábitos saudáveis, é 

a comida que pode se comprar pronta, o “fast food”. E muitas 

coisas que não citarei, (...), alimentos, bebidas que contém elementos 

cancerígenos, e nossa humanidade se tornou cega por toda uma 

pressão que sofre pela sociedade. 

Neste segundo exemplo, que consiste no segundo parágrafo de 

desenvolvimento do texto, observa-se: 

a. Problema de estrutura – “de ou acima de 70 anos” (L.2) 

b. Locução verbal “non sense” – “sendo e vivendo” (L.2) 

c. Falta pontuação – vírgula (L.2) 

d. ” (L. 1) 

e. Falácia –“ e nossa humanidade se tornou cega por toda uma pressão que 

sofre pela sociedade”.(L. 8, 9) 

Exemplo 3 

 

Com o passar do tempo verificamos um grande avanço em relação a 

saúde física e mental em pessoas idosas. 

 

Neste terceiro exemplo, que consiste no parágrafo de introdução do texto, 

observa-se: 

— parágrafo semanticamente mal construído; não cumpre a função, qual seja 

a de apresentar o tema/tese para discussão. (Garcia, 1996) 

 

Exemplo 4 
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Para que possamos ir além dos setenta anos, devemos começar a 

preparação enquanto ainda somos jovens. Que nessa correria do 

dia-a-dia, tenhamos um tempo para nós mesmos; para uma boa 

leitura, momentos de lazer, atividade física e no final de cada dia 

fazermos nosso exercício de reflexão. Cuidarmos do corpo e da alma 

para que “juntos” corpo e alma se encaminhem para a velhice 

saudável e feliz. 

 

Neste quarto exemplo, que consiste no parágrafo de introdução do texto, 

observa-se: 

a. Parágrafo com a estrutura comprometida (Garcia, 1996) 

b. Uso errado do conectivo que – (para que) (L2) – (Mandryk & Faraco, 2002; 

Antunes, 2010) 

c. Falta de pontuação – (L4,6) - (Cegalla,2010; Cunha & Cintra, 2013) 

d. Uso inadequado de artigo (L6) – (Cegalla, 2010) 

e. Última frase sem sentido – (Koch, 2003) 

f. Problemas em relação ao uso dos verbos – (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra, 

2013) 

Exemplo 5 

E quando ultrapassarmos os setenta anos, que possamos continuar 

em sintonia com o jovem que um dia fomos, que nossa idade mental 

não envelheça como nosso corpo. Talvez muitos sonhos possam se 

perder ao longo do caminho, muitas convicções tenham de ser 

repensadas, decepções, perdas... enfim, a vida é assim, cheia de 

tropeços e quedas, mas após as quedas levantamos mais fortes e 

seguros. 

Neste quinto exemplo, que consiste no parágrafo de desenvolvimento do texto, 

observa-se: 

a. Parágrafo sem sentido – (Garcia, 1996) 
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a. Uso inadequado da conjunção e (L1) – (Mandryk & Faraco, 2002; 

Antunes, 2010) 

b. Estrutura semântica e hipotética gera uso excessivo de verbos no modo 

subjuntivo – (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra, 2013) 

c. Uso inadequado do nexo que – ( Mandryk & Faraco, 2002; Antunes, 

2010) 

d. Pontuação incorreta – uso inadequado de reticências (L1) – (Cegalla, 

2010; Cunha & Cintra, 2013) 

Exemplo 6 

Felizmente (atualmente) chegar aos setenta anos, oitenta anos ou 

mais é atualmente algo prazeroso, pois é nessa época que para 

muitos a vida começa. É quando se tem tempo para realizar 

atividades - antes deixadas de lado – lhes tragam felicidade, como 

por exemplo: organizar um jardim; fazer artezanatos; aproveitar 

mais os netos; participar de obras de caridade, enfim tudo aquilo 

que é importante individualmente para cada idoso. 

 

Neste sexto exemplo, que consiste no segundo parágrafo de desenvolvimento 

do texto, observa-se: 

a. Parágrafo mal construído sintática e semanticamente – (Garcia, 1996) 

b. Troca de pessoa verbal – (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra, 2013) 

c. Falácia – (Garcia, 1996) 

d. Falta de pontuação – vírgula (L.6) – (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra, 2013) 

Exemplo 7 

 

A terceira idade, à medida em que avança, dificulta, de forma 

gradativa, dois dos fatores básicos para a felicidade humana: o bem-

estar e a convivência. Assim sendo, é de fundamental importância 

que hajam esforço e vontade por parte do idoso para reverter essa 

situação, fazendo uso de meios simples e práticos. 
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Neste sétimo exemplo, que consiste no parágrafo de introdução do texto, 

observa-se 

a. Parágrafo sem estrutura – (Garcia, 1996) 

b. Pontuação incorreta – vírgula (L1) – (Cegalla,2010; Cunha & Cintra, 2013) 

c. Regência nominal- (L1) – (Cegalla, p.483) 

Exemplo 8 

 

A partir dos setenta anos, as habilidades, tanto motoras quanto 

mentais do corpo humano podem estar – e provavelmente tornam-se 

– mais restritos. Dessa forma, a prática de exercícios físicos e 

esportes é essencial para o mantimento de uma funcionalidade 

adequada do corpo.          

 

Neste oitavo exemplo, que consiste no primeiro parágrafo de 

desenvolvimento do texto, observa-se: 

a. Parágrafo sem estrutura – (Garcia, 1996) 

b. Pontuação – falta vírgula (L1) – (Cegalla, 2010; Cunha & Cintra. 2013) 

c. Regência verbal – (L4) – (Cegalla,2010; Cunha & Cintra, 2013) 

Mesmo que este trabalho não tenha viés quantitativo, não foi possível furtar-

nos a uma breve quantificação dos dados relativos aos tipos de erros encontrados e 

observou-se, numa contagem superficial, o seguinte: cerca de 37% encontram-se na 

gramatical – ou da linguagem – e cerca de 63% relacionam-se com o conteúdo; isto 

é, com as relações lógico-semânticas, com a progressão e a manutenção do tema.  

Tais resultados nos permitem pensar que a preocupação maior da escola tem 

sido com os itens que aparecem na superfície do texto – que são mais fáceis de 

ensinar, basta seguir os manuais disponíveis -, do que com a hercúlea tarefa de 

ensinar os alunos a pensar; a ter conhecimentos sobre o mundo, sobre si mesmos e 

sobre o seu interlocutor. Escrever com propriedade não significa apenas escrever sem 

erros de linguagem, mas também escrever com sentido, com coerência. 
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6 Dados da vida estudantil dos informantes  

 

 Foram tabuladas as respostas dos quinze informantes, cujos resultados 

encontram-se no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Respostas dos alunos sobre sua vida estudantil 

 

Esses dados, quando cruzados com os resultados observados na análise dos 

textos por estes sujeitos produzidos, possibilitam algumas suposições, considerando 

o quadro atual do ensino público brasileiro. 

 Conforme explicitado no resumo deste estudo, os problemas encontrados nos 

textos, em termos percentuais, refletem a gravidade da situação dos alunos egressos 

do ensino básico no que se refere à capacidade de reflexão sobre os fatos do mundo. 

 O cruzamento dos dados obtidos com o questionário com as especificidades 

dos erros encontrados e analisados nos textos revela que os alunos, embora estejam 

sendo ensinados a codificar/decodificar os símbolos da língua, não estão sendo 

ensinados/estimulados a pensar criticamente – os textos apresentam um número 

relativamente baixo de problemas de linguagem (acentuação, ortografia, pontuação, 

etc.), mas constroem textos que mostram enorme incapacidade para desenvolver um 

raciocínio lógico, sequencial e ordenado sobre um mesmo tema. 

 

 

 

 

- Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio? 

12  pública 

03 privada 

- Você cursou o todo o ensino médio na mesma instituição? 

           09 Sim 

           06 Não 

- Você cursou o ensino médio pelo método: 

           13 Presencial 

           02 EJA 

- Você cursou o ensino médio ininterruptamente? 

           12 Sim 

           03 Não 
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7 CONCLUSÃO 

 

Buscou-se com este estudo contribuir de alguma forma com profissionais e/ou 

discentes da área de Letras. Espera-se que com os resultados conseguidos com este 

estudo sejam beneficiados profissionais da área de revisão de textos, como também 

os da esfera do ensino, através da análise dos problemas encontrados nos textos, os 

quais fizeram parte deste trabalho, sejam esses problemas de ordem lógico-semântica 

sejam da ordem gramatical.  

Procurou-se por meio da análise desses textos, encontrar e relativizar as 

principais dificuldades apresentadas pelos alunos de uma turma de primeiro semestre 

do curso de Letras da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na elaboração de 

textos dissertativo/argumentativos e, com os resultados alcançados, influenciar os 

profissionais da área de Letras a criar novas estratégias de leitura e  produção textual.  

Percebe-se que urge buscar formas de melhor instruir os alunos a colocarem em 

prática  uma série de conhecimentos sobre estruturas semânticas, sobre o mundo e 

sobre o tema do qual discorrem, a fim de que sejam capazes de produzir textos com 

começo, meio e fim não só no que tange à estrutura superficial – sintática -, mas 

também no que se refere à estrutura profunda - as inferências, as ambiguidades, as 

referenciações (cotextuais e contextuais)) – que são os aspectos que de fato 

constroem o sentido do texto.  

As análises aqui apresentadas, embora não tenham abarcado todas as 

possibilidades oferecidas pelo corpus - por se tratar de um estudo breve e sem espaço 

para um aprofundamento maior – permite-nos acreditar que serviram para mostrar 

algumas dificuldades enfrentadas pelos alunos nessa faixa acadêmica no recorte 

observado. Esperamos, todavia ter contribuído de maneira positiva para o avanço dos 

estudos sobre o ensino-aprendizagem da leitura e da produção textual. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

Bacharelado em Letras-Redação e Revisão de Textos 

 

Projeto: O texto dissertativo – argumentativo: análise de uma de uma 

turma de alunos ingressantes no curso de Letras 

 

Nome do aluno: ............................................................................................................. 

Idade............................................................................................................................. 

 

    Ficha social 

1.     Em que tipo de instituição você cursou o Ensino Médio? 

           Pública 

           Privada 

 

2.            Você cursou todo o Ensino Médio na mesma instituição? 

       Sim 

        Não 

  

3.             Você cursou o Ensino Médio pelo método: 

            Presencial 

            EAD 

            EJA 

 

4.             Você cursou o Ensino Médio ininterruptamente? 

            Sim 

            Não 

 

5.             Em que ano você concluiu o Ensino Médio?  
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) participante: 

Sou estudante do curso de graduação Bacharelado em Letras-Redação e 

Revisão de Textos na Universidade Federal de Pelotas. Estou realizando uma 

pesquisa sob supervisão do(a) professor(a) Taís Bopp da Silva, cujo objetivo é 

analisar e descrever textos dissertativo-argumentativos. 

Sua participação envolve redigir um texto dissertativo-argumentativo que servirá como 

instrumento de pesquisa bem como o preenchimento de uma ficha social que fornecerá dados 

para a análise do material linguístico textual. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem  absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador ou 

pela professora Taís Bopp da Silva. 

Atenciosamente 

 

___________________________ 

Nome e assinatura do(a) estudante 

  Matrícula: 

_________________________

_ 

Local e data 

 

      __________________________________________________ 

      Nome e assinatura do(a) professor(a) supervisor(a)/orientador(a) 

        Siape: 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia 

deste termo de consentimento. 

 

_________________________ 

Nome e assinatura do participante 
_________________________ 

Local e data 
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ANEXO III 
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