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Resumo 

SANTOS, Carmen Oliveira. Análise gramatical e textual em relatórios de estágio 

obrigatório do Instituto Federal Sul Rio-grandense. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso 

– Centro de Letras e Comunicação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

 

Este trabalho consiste na análise do emprego de estratégias de coesão e coerência e o uso da 

norma padrão em relatórios de estágio obrigatório, produzidos por alunos do ensino médio do 

Instituto Federal Sul Rio-grandense, Campus Pelotas. O objetivo desse estudo é analisar se os 

relatórios apresentam ou não problemas na escrita quanto ao uso das normas gramaticais e dos 

recursos linguísticos. Considerando o caráter obrigatório dos relatórios de estágio e a 

importância da apresentação de um texto articulado e bem escrito, a pesquisa torna-se 

relevante para identificar se o conhecimento e o uso dessas estratégias estão sendo aplicadas 

pelos alunos na escrita de textos do gênero relatório. A pesquisa foi realizada com um corpus 

composto de doze relatórios, produzidos no segundo semestre de 2016. A análise se deu sob a 

ótica da Gramática Normativa, de Cegalla (2008) e da Linguística Textual, tendo como base 

os estudos de Fávero (2005), Koch e Travaglia (2005), Antunes (2005) Koch e Elias (2010, 

2014). Os estudos da pesquisa mostraram que, tanto na esfera Gramatical quanto na esfera da 

Linguística Textual, os textos apresentaram irregularidades. Os problemas mais recorrentes 

foram o uso frequente de períodos longos e a falta de pontuação correta. Essa pesquisa 

contribuiu para identificação das dificuldades dos alunos em redigir textos do gênero relatório 

e será útil para que se possa dar uma maior atenção a esses problemas na formação de futuros 

alunos. 

 

 

Palavras-chave: Coesão. Coerência. Gênero relatório. Normas gramaticais. 

  



Abstract 

SANTOS, Carmen Oliveira. Grammatical and textual analysis in reports of mandatory 

internship of the Federal Institute Sul Rio-Grandense. 29f. Language and Communication 

Center. Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 

 

 

This work consists of the analysis of the use of cohesion and coherence strategies and the use 

of the standard in compulsory internship reports produced by high school students of the 

Federal Institute Sul Rio-grandense, Campus Pelotas. The purpose of this study is to analyze 

whether or not reports have written problems regarding the use of grammatical norms and 

linguistic resources. Considering the mandatory nature of the internship reports and the 

importance of presenting an articulated and well written text, the research becomes relevant to 

identify if the knowledge and the use of these strategies are being applied by the students in 

the writing of texts of the genre report. The research was carried out with a corpus composed 

of twelve reports, produced in the second half of 2016. The analysis was based on the 

Normative Grammar of Cegalla (2008) and Textual Linguistics, based on studies by Fávero 

(2005), Koch and Travaglia (2005), Antunes (2005) Koch and Elias (2010, 2014). Research 

studies have shown that, in both the grammatical sphere and the sphere of Textual Linguistics, 

the texts presented irregularities. The most recurrent problems were the frequent use of long 

periods and the lack of correct punctuation. This research contributed to the identification of 

the difficulties of the students in writing texts of the genre report and will be useful to allow a 

greater attention to these problems in the formation of future students. 

 

 

Keywords: Cohesion. Coherence. Genre report. Grammatical norms. 
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1 INTRODUÇÃO 

A escrita faz parte do cotidiano da maioria dos profissionais. Sejam pequenos 

parágrafos ou produções mais extensas, um texto bem escrito possibilita maior facilidade de 

leitura e compreensão. Através da Gramática, regras para um padrão de escrita foram 

estabelecidas e é importante que elas sejam observadas nos relatórios apresentados por alunos 

ao descreverem as atividades realizadas durante o estágio. 

Tendo em vista que o relatório de estágio obrigatório é uma produção essencial para 

a conclusão da maioria dos cursos de ensino técnico, esta pesquisa visa analisar como estão 

sendo apresentados esses relatórios quanto ao uso das normas gramaticais e dos recursos 

Linguísticos de coesão e coerência. Esta análise permitirá identificar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos no momento de escrever textos do gênero relatório e alertar a 

comunidade acadêmica quanto a estes problemas, de maneira que no futuro o ensino destas 

normas possa evoluir de acordo com as necessidades apresentadas por eles. Visando a 

formação de profissionais mais articulados e buscando corrigir possíveis deficiências de 

ensino durante a graduação é primordial que análises deste tipo sejam realizadas. 

A escolha de análise da textualidade e de análise gramatical é pelo fato de serem 

critérios que proporcionam o encadeamento entre os parágrafos e a apresentação de um texto 

articulado e bem escrito. Como dito por Fávero (2004, p.61), os elementos de coerência dão 

conta do processamento cognitivo do texto, ou seja, permitem que o leitor compreenda o 

sentido das informações expostas. Logo, em textos do gênero relatório, que objetivam 

repassar informações e descrever atividades, é importante que estes elementos estejam bem 

empregados, mesmo que a linguagem utilizada seja simples e objetiva. 

A estrutura deste trabalho esta dividida em cinco capítulos. No Capítulo 1 é feita uma 

breve introdução do tema abordado neste estudo. No Capítulo 2 são abordados os principais 

conceitos para a compreensão do leitor. Mais especificamente, no subtítulo 2.1 foi 

apresentado o relato histórico da Linguística Textual, quando estudos Linguísticos mostraram 

que as competências da Linguística Textual vão além da frase. No subtítulo 2.2 é abordada a 

Coesão Textual, que estabelece a relação de sentido entre uma frase e outra. E, ainda dentro 

desse subtítulo, são mencionados os mecanismos de coesão referencial e sequencial. O 

subtítulo 2.3, é dedicado à Coerência Textual, importante para a construção de sentido do 
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texto, que se constrói ao longo do texto ou através do conhecimento extralinguístico. No 

subtítulo 2.4, a abordagem é sobre os aspectos gramaticais da Língua e no subtítulo 2.5 foi 

abordado o gênero relatório. No Capítulo 3 é abordado os objetivos deste trabalho. No 

Capítulo 4 é descrita a metodologia empregada. No Capítulo 5 são apresentados os resultados 

e as discussões. E, por último, no Capítulo 6, as conclusões obtidas ao final de todas as 

análises. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos fundamentais para a execução 

deste estudo. 

2.1 Linguística Textual 

Desde o fim da década de 1960, os Linguístas passaram a formular e estabelecer 

princípios de descrição linguística, além da formulação frasal, que dessem conta dos 

problemas de coerência textual. Segundo Neis (1981, p. 21), “a comunicação linguística se 

efetua, não com frases sucessivas, mas com textos, e de que, em qualquer texto encontram-se 

elementos essenciais, ausentes ou inexplicáveis dentro das frases tomadas isoladamente”. 

Assim, com a necessidade de explicar esses fenômenos, os estudiosos da linguística 

começaram a direcionar os estudos para a Linguística Textual. Inicialmente, nessa década, na 

Europa, os estudos estavam voltados em descrever os fenômenos sintático-semânticos 

ocorrentes entre os enunciados ou sequência de enunciados.  

Na década de 1970, embora com o foco nos estudos das gramáticas estrutural e 

gerativa, o interesse dos estudiosos manteve-se na construção da “Gramática de texto” 

(KOCH, 2010, p.7). No entanto, a partir da década de 1980, as teorias do texto fundamentadas 

em pressupostos comuns, mas distintas umas das outras conforme seu enfoque trata a 

Linguística Textual sob o entendimento de outras vertentes. O desenvolvimento do trabalho 

desses linguístas deu-se, dentre outras causas, devido a falhas das gramáticas da frase no 

tratamento de fenômenos como a referência e as relações entre sentenças (FÁVERO, 2004, p. 

5).  

Segundo Neis (2009, p.21), as orientações de pesquisas da linguística se mantiveram 

dentro dos limites da frase. Esses estudos, estabelecidos na década de 60 e metade da década 

de 70, tiveram suas mudanças com a adoção da perspectiva pragmático-enunciativa na década 

de 80, na Europa. Esses estudos tiveram grande representatividade fora da Europa, segundo 

Koch (2009, XXII), 

Também no Brasil, as pesquisas sobre coesão e coerência textuais tiveram 

grande desenvolvimento, frutificando em uma série de obras sobre o assunto. 

Podem-se mencionar, entre muitos outros, os trabalhos de Marcusschi 

(1983); Koch (1987, 1989, 1992); Fávero e Koch (1983), Koch e Travaglia 
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(1989, 1990); Fávero (1991) e Bastos (1985). Além disso, a par da coesão e 

da coerência, outros fatores de textualidade passaram a ser objeto das 

pesquisas sobre o texto, tais como informatividade, situacionalidade, 

intertextualidade, intencionalidade aceitabilidade (cf. Beaugrande e Dressler, 

1981), contextualização, focalização, consistência e relevância.  

Esses estudos da Linguística Textual mostram que as competências vão além da 

frase, até o texto. Nesta perspectiva, a coesão e a coerência visam dar uma continuidade de 

significado, atribuindo movimentos de construção ao longo do texto. 

2.2 Coesão Textual 

Segundo Koch e Elias (2010, p. 131), o desenvolvimento da escrita requer que 

constantemente seja feito referências e retomadas de fatos, pessoas, eventos, sentimentos ou 

algo. Assim, na ligação de uma sentença à outra, para que seja estabelecida a relação de 

sentido, é feito o uso de recursos semânticos que fazem a conexão entre os períodos, 

retomando o assunto, proporcionando a sequência de ideias de forma clara e com a fluidez 

que o texto requer. O uso desses recursos se dá de forma microestrutural, na superfície do 

texto.  

Nesse sentido concordamos com Fávero (2005, p.6) quando diz que “sendo um texto 

mais do que a soma dos enunciados que o compõem, sua produção e compreensão derivam de 

uma competência específica do falante - a competência textual”. Assim é próprio dizer que 

um texto bem escrito deve cercar-se do uso dos recursos linguísticos.  

Reforçando a importância da coesão textual, Antunes (2005) e Koch (2005, p. 14) 

faz menção aos mecanismos que dão ao texto as relações de sentido entre os enunciados. Nas 

palavras da autora “um texto não é apenas uma sequência de frases isoladas”. A coesão 

referencial e a coesão sequencial são formas de interligar os elementos do texto. 

2.2.1 Coesão Referencial 

Segundo Koch (2005), a coesão é fundamental, mesmo que um texto não dependa do 

uso dos elementos coesivos para ser entendido como um texto. Nesse sentido, um texto pode 

apresentar sequência frasal desprovido do encadeamento de enunciados e ser considerado um 

texto. Concordamos com a autora e atribuímos que o encadeamento é necessário quando se 

trata da tessitura do texto. Desses mecanismos, conforme Antunes (2005), coesão referencial 

são aqueles que proporcionam a retomada de elementos do texto, ou fora dele, dando 

movimento no desenvolvimento do texto. Esse componente do texto faz remissão, podendo 
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estar presente no texto ou ser inferido, a partir de um conhecimento do universo textual. São 

formas referencial ou remissiva e elemento de referência ou referente textual.  

O elemento de referência pode ser construído a partir de um sintagma ou ao longo do 

texto. Esse elemento surge com o desenrolar do texto, quando traços vão sendo incorporados 

ao conhecimento referenciado. A forma remissiva, segundo Koch (2005), se dá pela anáfora 

(ao que precede) ou catáfora (ao que se segue). A identidade de categoria ou função também 

se apresenta de forma diferente, pois uma locução adverbial pode remeter à função de sujeito 

ou objeto (p. 33). Ainda, para a autora, as formas gramaticais não têm relação de sentido, mas 

de conexão como a concordância de gênero e número. Os artigos, os pronomes adjetivos 

(demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos) e os numerais cardinais e 

ordinais são formas remissivas presas, que acompanham o nome e o modificador, exercendo a 

função dos determinantes da gramática estrutural e gerativa (p. 38). Também, segundo a 

autora, os pronomes pessoais de 3º pessoa e pronomes substantivos em geral, com função 

pronominal, bem como os advérbios, são formas remissivas gramaticais livres que não 

acompanham o nome no sintagma nominal, mas podem ser utilizados para fazer a remissão, 

tanto anafórica, quanto catafórica (p. 39). 

2.2.2 Coesão Sequencial 

A coesão sequencial, segundo Koch (2005), diz respeito à progressão entre os 

segmentos de um texto, podendo ser sequenciação frástica (sem procedimentos de 

recorrência) ou sequenciação parafrástica (com procedimentos de recorrência). Os tipos de 

recorrência na sequenciação parafrástica são: recorrência de termos, de estruturas- paralelismo 

sintático, de conteúdos semânticos- paráfrase e de tempo e aspecto verbal. A sequenciação 

frástica dá ao texto um fluxo rápido de ideias encadeadas por uma série de marcas 

linguísticas. Entre os principais mecanismos de sequenciação frástica temos: se (estabelece 

relação de implicação); e, bem, como, também (somam argumentos); quando (opera a 

localização temporal); ainda que, no entanto (introduzem uma restrição, oposição ou 

contraste); pois (apresenta uma justificativa ou explicação); seja...seja, como (introduzem uma 

especificação e/ou exemplificação); ou (introduz uma alternativa).  

Existem mecanismos de sequenciação frástica que garantem a manutenção do tema 

segundo Koch (2005). Um deles é o procedimento de manutenção temática, que é obtida com 

o uso de termos do mesmo léxico. Outro é a progressão temática, que realiza a organização 

das unidades semânticas, organizadas através de blocos comunicativos. Esses blocos são o 
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tema (tópico, dado) e a rema (foco, comentário, dado novo), que variam de acordo com duas 

perspectivas, a oracional e a contextual. A perspectiva oracional tem tema como base da 

comunicação e rema o que se diz do tema. A perspectiva contextual tem no tema a informação 

contextualmente deduzível e no rema a informação nova, desconhecida, não deduzível. 

Existe, ainda, o encadeamento que pode ser obtido por justaposição ou conexão. Esse 

mecanismo estabelece as relações semânticas e/ou discursivas entre as orações, enunciados ou 

sequências maiores do texto.  

2.3 Coerência Textual 

Existe uma série de conceitos que buscam definir a coerência textual, porém de 

maneira objetiva a coerência é um dos fatores que permite o estabelecimento das relações de 

sentido em um texto, ou seja, permite que outras pessoas entendam a mensagem que se deseja 

transmitir. 

A coerência se estabelece na relação entre os conteúdos e entre os atos da fala 

(KOCH e TRAVAGLIA, 2008, p. 45). A primeira relação diz respeito à coerência semântica 

e às relações de sentido entre as palavras. A segunda relação refere-se à coerência pragmática, 

quando o sentido se estabelece no ato da fala, ao recuperar uma dada situação comunicativa 

existente. A coerência, também, estabelece-se com o uso dos recursos sintáticos, os quais 

estabelecem relação de sentido entre os elementos e fazem com que um problema de coesão 

implique na falta de coerência no texto (VAN DIJK E KINTSCH, 1983, apud KOCH E 

TRAVAGLIA, 2008). Em uma fala contraditória, por exemplo, na qual um elemento nega o 

outro, a perda da coesão interfere na coerência sintática. 

As relações entre coerência e coesão são bastante estreitas, embora, como já vimos 

no estudo da coesão e segundo Koch e Elias (2014) “a coesão não é condição necessária nem 

suficiente da coerência”. Para essas autoras, 

As marcas de coesão encontram-se no texto (“tecem o tecido do texto”), 

enquanto a coerência não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, 

em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de 
ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional. (KOCH e ELIAS, 

2014, p. 186) 

Para ser considerado um texto, uma sequência de palavras não precisa estar 

interligada pelos elementos de coesão e mesmo assim a coerência se estabelecerá. Isso ocorre 

devido ao conhecimento extralinguístico do receptor que está arquivado em sua memória e 
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que o torna capaz de perceber o sentido do texto (KOCH e TRAVAGLIA, 2008). Sendo 

assim, o contexto de situação também faz com que se encontre um sentido em um texto.  

2.4 Aspectos Gramaticais 

Neste item serão apresentados os principais aspectos gramaticais que serão 

analisados no corpus desta pesquisa. 

2.4.1 Pontuação 

Os sinais de pontuação são empregados para que se obtenha mais clareza no texto 

produzido. Eles conferem a pausa e o sentido que a frase requer, evitando ambiguidades no 

texto (CEGALLA, 2008, p.428). 

Os principais sinais de pontuação são: vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, ponto 

final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, 

colchetes, asterisco e o parágrafo. Alguns deles são mais recorrentes, dependendo do tipo de 

texto, e serão brevemente explicados a seguir: 

 Vírgula: separa palavras e orações assindéticas (sequência de ações ou dizeres); 

separa os vocativos; separa orações intercaladas e ações explicativas; separa, 

também, as orações adjetivas explicativas, as orações adverbiais (desenvolvida e 

reduzida) e os adjuntos adverbiais. Pode significar, ainda, a elipse de um termo 

(omissão de um termo, subtendido no contexto). As vírgulas separam elementos de 

paralelismo e certas conjunções pospositivas como porém, contudo, pois, entretanto.  

 Ponto e vírgula: indicam uma pausa maior que a vírgula na entonação. Usa-se para 

separar orações coordenadas e separar enumerações de dizeres.  

 Ponto final: finaliza os períodos. Seu uso recorrente proporciona fluidez ao texto, 

com períodos curtos, mais claros e objetivos.  

 Dois-pontos: é usado para anunciar falas de personagens, antes de citações, antes de 

alguns apostos (principalmente enumerações), antes de orações apositivas e para 

indicar um esclarecimento, resultado ou resumo.  

 Ponto de interrogação: é usado para indicar uma pergunta direta no final da palavra, 

da frase ou oração.   

 Sinal de parênteses: é usado, normalmente, em caráter explicativo. 
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2.4.2 Acentuação 

O uso da acentuação gráfica está condicionado às regras gramaticais da Língua 

Portuguesa e conferem às palavras a diferenciação no seu uso e na entonação da leitura. 

Observou-se no corpus problemas muito básicos de uso da acentuação gráfica, como a 

ausência do acento agudo e a marcação do indicativo de crase. 

2.4.3 Concordância Verbal 

No estudo gramatical, na organização frasal, as palavras devem concordar em 

número e pessoa, quando se tratar de verbo e sujeito. E quando o sujeito for composto e vier 

antes do verbo, este será flexionado com marcação de plural. Sendo ao contrário, quando o 

sujeito composto vier após o verbo, este poderá concordar no plural ou concordar com o 

substantivo mais próximo. Ao se tratar de sujeito composto e de pessoas diferentes, o verbo se 

flexiona no plural e na pessoa que tiver prevalência (a 1º sobre a 2º e a 3º, a 2º sobre a 3º). 

2.4.4 Concordância Nominal 

A concordância nominal é quando adjetivos, pronomes, artigos e numerais 

concordam em gênero e número com o substantivo (CEGALLA, 2008, p. 438).  

Existem regras para o uso dos adjetivos. O adjetivo concorda em número e gênero 

com o substantivo a que se refere e quando for a mais de um substantivo, concordará em 

gênero e número com o substantivo mais próximo ou, quando posposto, concordar no 

masculino e plural (p. 438). 

2.5 Gênero Relatório 

Segundo Beltrão e Beltrão (2005, p.329), um texto do gênero relatório é aquele no 

qual o autor faz a exposição de ocorrências ou da execução de serviços, sendo importante 

descrever e interpretar fatos verdadeiros. Ele é largamente utilizado para descrever atividades 

realizadas, sejam elas na escola, na universidade sejam no trabalho. 

Normalmente, a linguagem abordada em relatórios é formal, obedecendo às regras da 

coesão e coerência textual. No entanto, é importante frisar que o relatório se destina a 

transmitir informações a determinado(os) interlocutor(es), por isso a linguagem pode sofrer 

variações em conformidade com o(os) receptor(es) de maneira com que a comunicação seja 

estabelecida (MEDEIROS, 2006, p.143 apud NASCIMENTO, BATISTA E LIMA, 2010, 

p.89). Nascimento, Batista e Lima (2010, p.89) afirmam que, no geral, as instruções é que seja 
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utilizada a terceira pessoa do singular, com frases curtas e vocabulário simples, sempre 

visando o receptor das informações, inclusive pode conter mapas, tabelas e ilustrações. 

Existe uma série de manuais contento normas e instruções para a elaboração de 

textos do tipo relatório, Beltrão e Beltrão (2005) chegaram a enumerar em seu trabalho 14 

tipos. Eles afirmam que os relatórios podem se apresentar dos mais variados tipos, espécies, 

formas, desde um relatório simples de inspeção de amostras ou um relato pessoal até um 

importante relato de gestão empresarial. 

Os elementos que compõem um relatório são, em síntese, divididos em três partes: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução é feita uma apresentação inicial dos 

fatos que serão descritos e das motivações. No desenvolvimento, o qual pode ser subdividido 

em sessões ou não, são expostos os fatos. E a conclusão traz o encerramento do texto, com 

considerações finais, deduções, sugestões e agradecimentos. (BELTRÃO E BELTRÃO, 2005, 

p. 304) 

O Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul), campus Pelotas, tem um modelo 

próprio de relatório para que os alunos descrevam as atividades realizadas durante o estágio 

curricular obrigatório. Este modelo não se diferencia significativamente dos modelos 

abordados por Beltrão e Beltrão (2005), porém tem suas próprias características. 

O aluno formando, após desempenhar suas funções no período de estágio, deve fazer 

o relato das atividades desenvolvidas na empresa. Esse relato deve ser apresentado no 

formulário específico de relatório de estágio do IFSul, o qual apresenta cinco sessões a serem 

preenchidas: 

 Identificação: o aluno deve completar esta sessão com dados pessoais, como nome 

completo, curso, empresa na qual realizou o estágio e período de atividade. 

 Atividades desenvolvidas na empresa pelo estagiário: as atividades devem ser 

descritas seguido os elementos de um relatório básico, com introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. É a sessão mais extensa do relatório, mas 

não apresenta número mínimo ou máximo de páginas. 

 Dificuldades encontradas. 

 Sugestões para aperfeiçoamento do curso. 

 Conclusão.  
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O relatório exigido pela Instituição é um texto simples, com sessões que guiam o 

aluno a descrever as atividades realizadas e fazer uma análise mais profunda em relação à sua 

experiência no estágio, através das dificuldades encontradas, e do curso em si, através de 

sugestões que possam levar a um aperfeiçoamento do mesmo. O texto não especifica um 

número de páginas, portanto o aluno pode, em poucos parágrafos, descrever de maneira 

adequada e satisfatória sua experiência e cumprir todos os requisitos necessários para que seu 

relatório seja aprovado. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar se os relatórios que compõem o corpus apresentam problemas na escrita 

quanto ao uso das normas gramaticais e dos recursos linguísticos. 

3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar nas produções textuais relatórios de estágio o emprego da norma padrão; 

 Analisar e explicar os problemas encontrados; 

 Analisar a qualidade do nível de textualidade. 
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4 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada a partir de um corpus de doze relatórios de estágio 

obrigatório, cada um deles produzido por um aluno de um dos seguintes dos cursos técnicos: 

Edificações, Eletrotécnica e Química do IFSul, Campus Pelotas, no 2º semestre de 2016. 

Esses relatórios foram solicitados formalmente ao chefe do departamento de registros 

acadêmicos do Instituto, o qual possui os relatórios dos alunos arquivados. 

Os alunos foram identificados pelo termo “sujeito”, para que a privacidade deles seja 

mantida. Então, os sujeitos foram numerados de 1 a 12. 

Primeiramente foi feita uma leitura cuidadosa dos textos, de maneira a identificar os 

trechos cuja escrita não estava totalmente correta. Esses trechos foram extraídos em forma de 

recortes e analisados para confirmar a presença de irregularidades quanto às regras 

gramaticais e linguísticas na sua produção.  

Estas irregularidades foram distribuídas em 3 categorias de análise como mostra o 

Quadro 1. 

Quadro 1: Categorias de análise. 

Categoria de Análise 

Coesão 

Coerência 

Gramática 

A análise de cada categoria foi baseada nos conceitos descritos na fundamentação 

teórica deste trabalho, Capítulo 2. A análise e os resultados do excertos relacionados serão 

apresentados detalhadamente no capítulo seguinte.  
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5 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

A análise do corpus teve início com uma leitura atenta dos textos dos alunos com o 

objetivo de detectar e classificar os diferentes problemas conforme as categorias de análise já 

mencionadas. Após essa etapa, passou-se a analisar e descrever esses problemas. A análise foi 

apresentada através da exposição de excertos do corpus e da discussão do(s) problema(s) de 

diferentes naturezas apresentado(s). 

Alguns sujeitos apresentaram em um mesmo trecho irregularidades que se encaixam 

em categorias diferentes, sendo assim cada irregularidade foi tratada no subitem 

correspondente, mantendo a organização do trabalho. 

5.1 Análise da Coesão 

Os trechos com problemas relacionados à coesão do texto serão tratados a seguir, 

iniciando pelo Sujeito 1. 

Sujeito 1 

Dentre tantas atividades que foram desenvolvidas durante o estágio, também 

manipulei o shampoo de cetoconazol, que contém a base de shampoo e cetoconazol, a 

pomada cicatrizante labial, que contém alantoína, própolis e a tintura de confrei, assim como 

também manipulei o hidratante para o rosto, que contém D-pantenol, manteiga de karité e 

óleo de amêndoas doce. 

No período acima, escrito pelo Sujeito 1, o uso do segundo termo “também” poderia 

ser desconsiderado para a sequenciação por conexão de ideias e substituído pela expressão 

“e”, estabelecendo uma relação semântica de adição. 

Sujeito 2 

Pesei assepticamente 25g do alimento e homogeneizei com 225mL e agua peptonada 

0,1%, assim obtive a primeira diluição seriada decimal, assim prossegui colocando 1mL da 

diluição 10
-1

 adicionados a 9mL de diluente, e assim por diante até diluição requerida. 

No trecho acima, Sujeito 2, há problemas de coesão com o uso repetido do 

sequenciador assim e a falta da preposição de e do artigo a.  
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Sujeito 5 

Acompanhei os cálculos, relembrei as reações que aprendi em fisicoquímica, e 

depois passei a interpretar os resultados junto aos colegas de estágio, fazendo relação com o 

que se deseja de um bom tratamento químico para adequação da água, e sua importância na 

conservação do equipamento, como por exemplo: a alcalinidade hidróxida é mantida em 

determinados níveis afim de não permitir formação de ácido carbônico que apesar de 

instável ataca o ferro causando corrosão, os índices de sulfitos são mantidos entre 30 e 50 

ppm para garantir o sequestro do oxigênio dissolvido na água, também na intenção de não 

causar corrosão, o pH é mantido entre 10,5 e 11,8 para permitir a reação dos fosfatos com o 

cálcio e o magnésio precipitando-os, evitando dessa forma incrustações que coíbem a troca 

de calor, por outro lado a condutividade e os cloretos me ajudaram a determinar o regime de 

descargas de fundo no sistema. 

Neste período escrito pelo Sujeito 5 é nítida a grande extensão frasal, prejudicando a 

clareza das informações. Construir períodos mais curtos e usar a pontuação adequada são os 

recursos para tornar mais claras as informações no texto.  

Sujeito 6 

Quanto ao conhecimento, devido ao longo tempo sem praticar os conhecimentos 

adquiridos no curso, entre a formatura e o início do estágio, encontrei alguma dificuldade 

para relembrar como realizar algumas atividades que o estágio me exigiu. 

Neste destaque do Sujeito 6, o fator objeto de correção diz respeito a não repetição 

de palavras como as destacadas – conhecimento, conhecimentos. Ao reescrever a oração, a 

simples omissão dos termos Quanto ao conhecimento não transforma a ideia que o aluno quis 

transmitir, outra opção ao reescrever a oração é usar um termo semântico, mantendo a coesão 

do texto. 

Sujeito 8 

Após, coloquei cabos PP flexível de 1,5mm, 2,5mm e 6mm e usei como identificação 

de cores verde para TERRA, azul para NEUTRO e vermelho, amarelo e preto para cada 

FASE, como informa a norma, e eletrodutos de 3/4 e 1 Polegada na parte superior da laje da 

residência para conduzir os cabos PP da iluminação. 
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Destaca-se no excerto do Sujeito 8 um período longo, o que prejudica o 

entendimento do que expressa o aluno. 

Sujeito 10 

Ao longo do estágio essas foram as mais importantes atividades por mim 

desenvolvidas, as quais foram de suma importância para o meu conhecimento na área (...) 

O período escrito pelo Sujeito 10 apresenta problemas de coesão no uso recorrente de 

termos repetidos.  

Sujeito 10 

Iniciei também a organização da obra com a elaboração de um cronograma 

juntamente com o Arquiteto Pedro, Arquiteta Tricia e o Engenheiro Luiz Carlos, onde por 

este trabalho não foi concluído, pois faltavam algumas informações sobre Orçamento do 

Empreendimento. 

Neste outro trecho também escrito pelo Sujeito 10 observa-se um problema de falta 

de coesão referencial com o uso da palavra onde, que está se referindo ao termo cronograma.  

Sujeito 11 

No laboratório de homeopatias, os medicamentos eram separados de acordo com o 

recipiente (10, 15, 20, 30 e 60mL), das matérias primas usadas e das potências dessas 

mesmas. 

Nesse destaque escrito pelo Sujeito 11 o período apresenta problema relacionado ao 

paralelismo, na medida em que os medicamentos eram separados de acordo com o recipiente, 

com as matérias-primas e com as potências das referidas matérias. A preposição das no 

contexto em que foi inserida no texto não é adequada, pois os medicamentos eram separados 

de acordo com alguma coisa.  
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Sujeito 12 

Depois de ligados todos os sensores infra, sensores magnéticos, sirenes, led’s, 

barreiras, foi feita a ligação da central, a qual eu não pude fazer, somente observei como era 

feita, pois para isso é necessário cuidado, e pessoas sem experiência não são indicadas para 

fazer, bem como a programação do alarme. 

Após o destaque acima do Sujeito 12 faltou um termo remissivo que indique o que 

pessoas sem experiência não podem fazer. 

Sujeito 12 

A visão que boa parte dos profissionais da construção tem sobre um técnico em 

edificações é a seguinte: um supervisor de uma obra, alguém que conheça o suficiente sobre 

várias técnicas construtivas e tenha a capacidade de julgar determinada atividade e avaliar 

com segurança a qualidade do serviço prestado. 

No período escrito pelo Sujeito 12, o destaque apresenta problema de falta de 

paralelismo. 

5.2 Análise da Coerência 

Quando à coerência, foram destacados apenas três trechos para a discussão desta 

pesquisa. 

Sujeito 4 

Na mesma cubeta, com a mesma amostra, adicionava o reagente DPD, que reagia 

com o cloro livre, presente na alíquota e adquiria uma coloração rosácea. 

No período acima do Sujeito 4, como a sigla DPD não foi citada anteriormente no 

texto, seu significado deve preceder a citação da sigla.  

Sujeito 5 

(...) afim de não permitir formação de ácido carbônico que apesar de instável ataca 

o ferro causando corrosão (...)  
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Neste período escrito pelo Sujeito 5 observa-se um problema de coerência semântica 

no trecho destacado, uma vez que o verbo atacar refere-se a uma ação. Neste caso, o uso do 

verbo reagir é mais adequado e permite a recuperação da coerência. 

Sujeito 12 

Depois de ligados todos os sensores infra, sensores magnéticos, sirenes, led’s, 

barreiras, foi feita a ligação da central, a qual eu não pude fazer, somente observei como 

era feita, pois para isso é necessário cuidado, e pessoas sem experiência não são indicadas 

para fazer, bem como a programação do alarme. 

O destaque mostra incoerência, o que torna o texto confuso quanto ao sentido. 

5.3 Análise Gramátical 

Foram encontrados vários trechos com problemas de gramática e eles serão 

discutidos a seguir. 

Sujeito 1 

Dentre tantas atividades que foram desenvolvidas durante o estágio, também 

manipulei o shampoo de cetoconazol, que contém a base de shampoo e cetoconazol, a 

pomada cicatrizante labial, que contém alantoína, própolis e a tintura de confrei, assim como 

também manipulei o hidratante para o rosto, que contém D-pantenol, manteiga de karité e 

óleo de amêndoas doce. 

O período acima do Sujeito 1 apresenta problemas de pontuação. A sequência de 

ações, com a explicação do que contém cada uma, deve ser pontuada por ponto e vírgula, 

proporcionando o entendimento rápido do que expressa o aluno. 

Sujeito 2 

Pesei assepticamente 25g do alimento e homogeneizei com 225mL e agua peptonada 

0,1% (...) 

No trecho acima do Sujeito 2 há irregularidades quanto à acentuação (palavra água). 
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Sujeito 3 

Realizei durante o período de estágio foi a pesquisa de microrganismos em amostras 

de alimentos. 

Neste trecho do Sujeito 3 foi representada uma forma linguística utilizada 

verbalmente em meios informais.  O uso do 2º verbo, que está no pretérito perfeito, é 

desnecessário. 

Sujeito 5 

Acompanhei os cálculos, relembrei as reações que aprendi em fisicoquímica, e 

depois passei a interpretar os resultados junto aos colegas de estágio, fazendo relação com o 

que se deseja de um bom tratamento químico para adequação da água, e sua importância na 

conservação do equipamento, como por exemplo: a alcalinidade hidróxida é mantida em 

determinados níveis afim de não permitir formação de ácido carbônico que apesar de 

instável ataca o ferro causando corrosão, os índices de sulfitos são mantidos entre 30 e 50 

ppm para garantir o sequestro do oxigênio dissolvido na água, também na intenção de não 

causar corrosão, o pH é mantido entre 10,5 e 11,8 para permitir a reação dos fosfatos com o 

cálcio e o magnésio precipitando-os, evitando dessa forma incrustações que coíbem a troca 

de calor, por outro lado a condutividade e os cloretos me ajudaram a determinar o regime de 

descargas de fundo no sistema. 

Neste período escrito pelo sujeito 5, que já foi classificado com problemas de coesão, 

é recorrente o uso inadequado da vírgula em diversos trechos, o que demonstra um 

desconhecimento das normas para o emprego dessa pontuação. Ainda, a palavra físico-

química não está grafada de acordo com o novo código ortográfico da Língua Portuguesa. 

Sujeito 7 

Em geral, os reparos solicitados se continham em: troca de lâmpadas (ou os 

reatores da mesma quando apresentavam problema); 

O destaque acima escrito pelo Sujeito 7 apresenta o emprego inadequado do verbo 

conter, ao invés do verbo constituir. Apresenta, também, a falta do uso da vírgula separando a 

condição: quando apresentavam problema.  
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Sujeito 7 

Pelo meu ponto de vista, acredito que o curso está impecável, consegui absorver 

tudo o que os professores tinham de conhecimento para transmitir, se encontrei alguma 

dificuldade no meio do caminho, eles foram muito prestativos para me ajudar. 

Neste segundo trecho do Sujeito 7 tem-se um período muito longo devido a falta de 

pontuação adequada. Esse período poderia ser apresentado em duas ou mais frases. 

Sujeito 8 

Após, coloquei cabos PP flexível de 1,5mm, 2,5mm e 6mm (...) 

Destaca-se no excerto do Sujeito 8 a falta de concordância de número entre as 

palavras cabos e flexível.  

Sujeito 9 

A primeira semana de estágio foi de adaptação, onde me foi apresentado os projetos 

da Empresa e ambiente de trabalho, assim como, os funcionários que nela trabalham e que 

também, me auxiliaram com duvidas que surgiam quando o supervisor não estava presente. 

No excerto do Sujeito 9, o início da oração tem marcação de tempo, assim é 

inadequado o uso do adjunto adverbial de lugar onde após a vírgula. Trata-se, também, de um 

período longo, sugere-se o uso de pontuação para estabelecer duas orações, interligadas pelo 

termo ainda, para manter a sequência do que está sendo dito. 

Sujeito 10 

Ao longo do estágio essas foram as mais importantes atividades por mim 

desenvolvidas, as quais foram de suma importância para o meu conhecimento na área, em 

todas as atividades tive sempre a supervisão direta do Mestre de Obras, o qual cobrava com 

muito rigor o uso ininterrupto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) evitando 

assim acidentes, tal rigor que absorvi durante o tempo de estágio. 

O período escrito pelo Sujeito 10 apresenta problemas de pontuação. Sendo assim, 

sugere-se o uso da vírgula após o adjunto adverbial de tempo, no início da oração, de modo a 
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viabilizar o entendimento do que expressa o aluno. De modo paralelo, a utilização do ponto 

final para separar orações cujas informações são distintas permite a organização das ideias.  

Sujeito 11 

Minhas sugestões de aperfeiçoamento para o curso técnico em química oferecido 

pelo IFSul são apenas em relação as visitas técnicas. 

Neste trecho escrito pelo Sujeito 11 observa-se um problema de acentuação 

relacionado ao uso da crase.  

Após a leitura de todos os relatórios e a análise dos trechos destacados quanto à 

coesão, coerência e gramática, observou-se que a maior ocorrência de irregularidades está 

relacionada com a coesão. De modo geral se destacaram a recorrência de palavras repetidas e 

o uso de períodos longos sem pontuação adequada. Nesse sentido percebeu-se que os alunos 

apresentam dificuldades tanto na esfera gramatical quanto na esfera da linguística textual. 
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6 CONCLUSÕES 

A presente pesquisa teve o objetivo de verificar se alunos de cursos técnicos fazem 

uso adequado dos recursos gramaticais e linguísticos ao produzirem seus relatórios de estágio 

obrigatório.  

Com a análise aplicada aos trechos extraídos dos relatórios, foi possível identificar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos ao redigirem estes textos, as quais em sua maioria 

estão associadas à falta de coesão, de coerência e problemas gramaticais. De maneira geral, as 

produções textuais apresentaram problemas relacionados à repetição de palavras e à 

pontuação inadequada. Logo, percebeu-se que os problemas detectados estão tanto na esfera 

Gramatical quanto na esfera da Linguística Textual.  

Sendo assim, seria oportuno que os alunos dos cursos técnicos de nível médio do 

IFSul contassem com mais orientações em disciplinas específicas, sobre as características de 

textos do gênero relatório, incluindo os aspectos linguísticos e gramaticais.  

Espera-se, ainda, que os resultados desta pesquisa contribuam para que as 

instituições de ensino – em todos os níveis de escolaridade – atentem para a importância do 

ensino sistemático da língua materna na formação de profissionais de todas as áreas de 

conhecimento. 
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