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No coração tece o sentir,

Na cabeça luze o pensar,

Nos membros vigora o querer.

Luzir que tece,

Tecer que vigora,

Vigorar que luze,

Eis o ser humano.

Rudolf Steiner

boas - vindas
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Apresentação
Paulo Freire (1989), em “A importância do ato de ler: em três artigos que se completam”, 

fala sobre como a leitura da “palavramundo” envolveu sua experiência existencial. Em 
suas palavras, “[...] retomo a infância distante, buscando a compreensão do meu ato 
de	 ler,	em	um	mundo	particular	 [...]	absolutamente	significativo.	Neste	esforço,	a	que	
vou me entregando, recrio e revivo, no texto em que escrevo, a experiência vivida” 
(FREIRE, 1989, p. 1).

Ler, compreender o que se lê e escrever bons textos são objetivos comumentemente 
traçados	por	professores	e	estudantes	no	meio	universitário.	No	entanto,	o	desafio	que	
propomos neste livro vai um pouco além: ler e interagir com o texto, escrever e marcar 
a identidade dessa autoria – eis o que se pretende explorar neste guia didático.

E, para realizar nossa tarefa, abordaremos três conceitos fundamentais, na Unidade 1:

1- LEITURA ATIVA;
2- LEITURA ANALÍTICA; E
3- LEITURA CRÍTICA.

Após	refletirmos	a	respeito	desses	três	aspectos	relacionados	à	leitura,	adentraremos	
na prática da escrita dos gêneros acadêmicos, na Unidade 2.

Diversas vezes, existe um abismo entre o que está escrito nas referências curriculares 
e o que acontece no nosso dia a dia. Assim, para concretizarmos em sala de aula o 
que se encontra nos currículos, precisamos lançar mão de ferramentas mais sólidas de 
trabalho. 
E	 esta	 é	 nossa	 proposta	 aqui:	 trazer	 reflexões	 e	 atividades	 para	 um	 trabalho	

pedagógico	mais	significativo,	mais	prático,	e	até	mesmo	mais	ousado,	no	sentido	de	
estar	assentado	em	concepções	mais	modernas	de	texto	e	de	textualidade.

Antes de iniciarmos, vamos falar um pouco acerca dos textos escolhidos para nosso 
trabalho. Falar de texto é falar de interação. Cada vez mais, falamos ou ouvimos a 
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palavra “interação”, tanto na escola como na rua. A televisão, o computador e as 
novidades	tecnológicas	modificam	nosso	modo	de	agir	e	de	interagir	no	mundo,	assim,	
é	preciso	refletir	com	mais	cuidado	sobre	isso.

Ora, se interagimos por meio da linguagem, não há como escapar de uma noção de 
língua como interação – seja nas modalidades escrita ou falada, seja nos registros 
formal	ou	informal.	Qualquer	interação	pressupõe	regras,	como	em	um	jogo	em	que	os	
participantes	agem	e	sabem	ou	esperam	resultados	específicos.

Nesse sentido, saber utilizar os textos que circulam na vida e saber produzir textos 
próprios são objetivos a serem trabalhados em nossas aulas, não é mesmo?

Por isso, o trabalho com diferentes gêneros textuais será a base do nosso projeto 
de ação, sobretudo no que concerne aos gêneros acadêmicos, os quais o estudante 
universitário	 precisa	 dominar:	 resumo	 científico,	 resenha	 crítica,	 artigo	 acadêmico,	
projeto de pesquisa etc.

Os gêneros textuais são formas padronizadas de linguagem. Por meio de seu uso 
habitual e repetido, desenvolvem características claramente reconhecíveis, quer sejam 
em nível de questão de tema/assunto, estrutura do discurso, ou formas linguísticas.

Vamos começar?
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unidade i

leitura
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TEXTO E AS CONCEPÇÕES TEÓRICAS
TÓPICO 1.1

ENTENDENDO AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE TEXTO

Quando alguém nos pergunta o que entendemos por TEXTO, várias respostas são 
possíveis: “é um todo repleto de sentido”, “é algo escrito que tem coesão e coerência”, 
“é uma mensagem e uma comunicação”. A partir dessas ideias preliminares, temos as 
noções	mais	tradicionais	de	TEXTO	que	circulam	na	mente	das	pessoas:	

1º) TEXTO só é texto se for escrito;
2º) TEXTO precisa ser coeso e coerente; e
3º) TEXTO serve para comunicar algo a alguém.

De fato, tradicionalmente, entende-se por texto um conjunto de enunciados inter- 
-relacionados	que	formam	um	todo	significativo.	Ele	depende	da	coerência	conceitual,	
da coesão	sequencial	entre	seus	constituintes	e	da	adequação	às	circunstâncias	e	às	
condições	de	uso	da	língua.	

Todavia, o conceito de texto, sob o ponto de vista das modernas teorias linguísticas, 
deve ser entendido de maneira mais abrangente. Desse modo, incluímos a noção de 
comunicação, de acordo com a qual o TEXTO só faz sentido porque foi escrito com um 
propósito	comunicativo	por	alguém	e	remetido	a	outrem	por	meio	de	um	canal	específico.	
Para ilustrar essa segunda concepção de TEXTO – como unidade comunicativa –, 
apresentamos o quadro de Roman Jakobson, linguista russo, que elencou os elementos 
importantes para caracterização de um texto:

Quadro 1: Esquema comunicacional                         Fonte: Jakobson (1995, p. 20).   



9

Essa visão ainda não contempla um trabalho crítico com os textos, uma vez que 
parte do pressuposto de que a função básica do texto é a comunicação, sendo o/a 
leitor/a um mero receptor da mensagem. Nesse sentido, essa concepção não é capaz 
de	desvelar	mecanismos	textuais	que	escondem	e/ou	revelam	relações	de	poder.	Além	
disso, não considera a visão crítica e o papel ativo de quem lê e/ou produz o texto.

Segundo Ingedore Koch (2009), o texto é uma manifestação verbal constituída de 
elementos linguísticos intencionalmente selecionados e ordenados em sequência, 
durante a atividade verbal, de modo a permitir a interação (ou a atuação) de acordo 
com práticas socioculturais. Essa é a base da concepção pós-moderna de texto.

Figura	1:	Concepções	textuais																																	Fonte:	Elaborada	pela	autora	(2020).

Encarar o texto como um produto histórico-social, relacioná-lo a outros textos 
armazenados na memória textual coletiva e admitir uma multiplicidade de leituras 
por	ele	ensejadas	são	desafios	permanentes	para	o	ensino	de	língua	portuguesa.	Daí	
podermos falar de texto verbal, texto visual, texto verbal e visual, texto musical, texto 
cinematográfico,	texto	pictórico,	entre	outros.	
Não	se	trata,	contudo,	de	rejeitar	as	concepções	anteriormente	firmadas	e	exploradas	

no trabalho pedagógico com textos. Nossa proposta é apresentar uma triangulação 
dessas	 três	 concepções,	 a	 fim	de	 ancorar	 nossa	 prática	 em	uma	 visão	 teórica	mais	
dinâmica e enriquecedora.
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O que é texto, afinal?

Texto	 é	 uma	 unidade	 significativa,	 uma	
unidade interativa e uma unidade comunicativa 
em constante movimentação.

Nessa perspectiva discursiva, damos ênfase ao papel do sujeito leitor, que atuará 
ativamente na leitura (LEITURA ATIVA). E é por isso que tratamos o texto “dentro” de 
um contexto social mais amplo, com base no que chamamos de GÊNERO TEXTUAL.
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O que é GÊNERO TEXTUAL?
São formas padronizadas de linguagem que, 

por meio de uso repetido, desenvolvem claramente 
características reconhecíveis, quer sejam em nível 
de questão de tema/assunto, estrutura do discurso, 
ou formas linguísticas e estruturas (BAKHTIN, 
2011).

GÊNEROS TEXTUAIS
TÓPICO 1.2

GÊNEROS DISCURSIVOS

Conforme Brandão (2012, p. 18-19), desde Platão e Aristóteles, a noção de gênero 
vem sendo uma preocupação constante. O estudo dos gêneros interessava aos antigos 
e, atravessando os tempos, ainda é objeto de preocupação de estudiosos/estudiosas 
da linguagem.

Na trajetória percorrida por teóricos da análise de gêneros, é possível perceber 
uma	crescente	preocupação	e	consideração	das	questões	de	gênero	como	imbricadas	
em	 redes	de	 relações	sociais,	no	marco	 ideológico	de	períodos	históricos	e	culturais	
específicos.	

O trabalho com gêneros na prática escolar estabelece um diálogo com os preceitos dos 
Parâmetros	Curriculares	Nacionais	(BRASIL,	1998,	p.	70),	que	definem	o texto como 
unidade básica de ensino e os gêneros como unidade de ensino-aprendizagem. De 
acordo	com	essa	concepção,	produzir	linguagem	é	produzir	discursos,	o	que	significa	
“[...] dizer alguma coisa a alguém, de determinada forma, em determinado contexto 
histórico	e	em	determinadas	condições	de	produção”	(BRASIL,	1998,	p.	8).

Assim, para entender como ocorre a comunicação em uma esfera social, é  necessário 
investigar os gêneros discursivos presentes na interação entre os participantes desse 
contexto.	Por	 isso,	 vamos	 refletir	 criticamente	a	 respeito	dos	mais	diversos	gêneros:	
narrativa, diálogo, texto publicitário, artigo de opinião, poema, notícia, discurso político, 
campanhas	 governamentais,	 gráficos	 de	 pesquisas,	 charges,	 curiosidades,	 diários	
íntimos,	resenha,	resumo	científico,	artigo	científico,	entre	outros.
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Gêneros são, em primeiro lugar, fatos sociais, e não apenas fatos 
linguísticos. Os gêneros não preexistem como formas prontas e 
acabadas, mas são instrumentos globais de ação social e cognitiva. 
Por isso, são tão dinâmicos (MARCUSCHI, 2008).

EXEMPLOS: anúncio publicitário, reportagem, ensaio acadêmico, 
resenha crítica, história em quadrinhos, manual de instruções, bula 
de remédio, postagens de redes sociais virtuais etc.

Podemos nos perguntar: por que é importante estudar nossa língua considerando os 
gêneros textuais e não apenas os textos isoladamente?

Porque, por meio da exploração de diferentes gêneros, é possível desenvolver 
habilidades	para	viver	no	mundo	social,	interagir,	comunicar-se	e	dar	sentido	às	coisas	
ao redor. Porque a universidade não está divorciada da vida. E porque nós todos somos, 
também, produtores de textos.

Podemos ampliar essa resposta por meio de alguns pontos destacados pelo professor 
Marcuschi (2008):

• a circulação dos gêneros na sociedade mostra como ela própria se organiza, o 
que	valoriza	e	como	funciona	em	termos	de	relações	sociais;

• os gêneros são a manifestação visível do funcionamento social e envolve os 
seguintes	aspectos:	linguagem,	atividades	enunciativas,	intenções,	contextos	etc.

Em	 outras	 palavras,	 se	 queremos	 refletir	 sobre	 processos	 sociais	mais	 amplos,	 é	
preciso	nos	dedicarmos	à	observação,	à	compreensão	e	à	produção	de	gêneros	textuais.
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Quem é Marcuschi?

Luiz Antônio Marcuschi foi professor e pesquisador da 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) durante 
muitos	 anos	 e	 ficou	 conhecido	 internacionalmente	 por	
suas pesquisas a respeito de gêneros textuais e análise 
da conversação.

O QUE NOS DIZEM OS AUTORES RENOMADOS DA ÁREA?

Mikhail Bakhtin (2011)
As	limitações	para	a	constituição	dos	gêneros	discursivos	
são históricas e sociais. Como categorias históricas, os 
gêneros discursivos estão sujeitos a um processo de 
transformação	 contínua,	 isto	 é,  sua	 estabilidade	 relativa	
é constantemente ameaçada por forças que atuam sobre 
as	coerções	genéricas.

Essa visão de Bakhtin é básica ao estudo dos gêneros 
discursivos. O ponto forte da visão bakhtiniana de gênero 
é	 que	 ela	 nos	 permite	 considerar	 tanto	 as	 restrições	 e	
limitações	nas	práticas	sociais	pelas	convenções	quanto	
a potencialidade para mudança e criatividade.
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Meurer e Motta-Roth (2002)

Sobre o que se fala, quem fala e como se fala são três 
aspectos	básicos	definidores	do	contexto.	A	consciência	
a respeito desses fatores, conforme esses dois autores 
afirmam,	 possibilita-nos	 ser	 mais	 ou	 menos	 articulados	
no	 uso	 da	 linguagem,	 a	 fim	 de	 alcançar	 determinados	
objetivos e expandir o repertório de gêneros discursivos 
disponíveis em nossa cultura.

Segundo os dois pesquisadores, ao servir de 
materialidade textual a alguma interação humana 
recorrente, em dado tempo e/ou espaço, a 
linguagem se constitui como gênero.
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Norman Fairclough (2003, p. 65)

“Os	 gêneros	 são	 os	 aspectos	 especificamente	
discursivos de modos de agir e interagir no curso de 
eventos sociais: nós poderíamos dizer que (inter)agir 
nunca é apenas discurso, mas é, em geral, principalmente 
discurso. Assim, quando analisamos um texto ou uma 
interação em termos de gênero, nós estamos perguntando 
como	 ele	 figura	 dentro	 e	 contribui	 para	 a	 ação	 social	 e	
interação em eventos sociais.”

O autor destaca pontos preliminares a respeito de gênero: 
gêneros variam consideravelmente, em termos de seu grau 
de	 estabilização,	 fixidez	 e	 homogeneização.	 Alguns	 são	 bem	
definidos;	outros,	ao	contrário,	são	muito	variáveis	e	em	fluxo,	
como os anúncios publicitários. Fairclough (2003) salienta que, 
neste período de rápida e profunda transformação social, há 
uma	 tensão	 entre	 pressões	 em	 relação	 à	 estabilização,	 que	
fazem parte da consolidação da nova ordem social (como, por 
exemplo,	 os	 novos	 gêneros	 de	 telemarketing),	 e	 pressões	 em	
relação	a	fluxos	e	mudanças.
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Entrevista do jogador Ronaldo à Folha de S.Paulo (Fragmento)

Em sua extensa entrevista no evento da Folha de S.Paulo, Ronaldo 
deixou claro todos os efeitos da transformação pessoal em 15 anos morando 
na	 Europa.	 O	 traço	 de	 sofisticação	 “gringa”	 em	 sua	 personalidade	 ficou	
estampado	 nas	 declarações	 acerca	 da	 preferência	 de	 criação	 do	 filho	 na	
Espanha e na convivência com os jogadores nos vestiários do Brasil.
“Prefiro	que	o	Ronald	(filho	do	atacante)	seja	criado	na	Espanha.	A	mãe	

dele também prefere. Aqui no Brasil, as crianças da idade dele, de 9 anos, já 
têm um palavreado malandro. Lá, ele não fala nenhum palavrão. É um doce 
de menino, praticamente um europeu. É uma decisão que envolve segurança 
também”, disse.

Fonte: www.futebolgratis.com.br

Observemos um trecho do caderno de esportes de um jornal de circulação nacional, 
em que um jornalista entrevista um jogador de futebol famoso:

Questões para reflexão: 

• O texto fala de qual assunto geral?
• O	jogador	fala	de	qual	assunto	específico?
• Qual é o fato apresentado pelo jornalista?
• Qual é a opinião expressa pelo jogador?
• Qual é a SUA opinião acerca do que o jogador disse?

http://www.futebolgratis.com.br
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Vamos observar, então: 

QUE MARCAS LINGUÍSTICAS SÃO 
RESPONSÁVEIS PELO TOM OPINATIVO 
DO TEXTO? DE QUE MANEIRA ISSO É 
CONSTRUÍDO NA INTERAÇÃO COM O/A 
LEITOR/A ATIVO/A?

  Todo texto tem um propósito comunicativo e interacional, de modo que a subjetividade 
do	autor	fica,	muitas	vezes,	implícita	nas	teias	linguísticas	do	texto.	Os	pontos	de	vista	
expressos e/ou subjacentes podem estar servindo para defender, argumentar ou criticar 
algum fato ou postura de alguém. No trecho apresentado, destacamos os seguintes 
excertos	que	apresentam	opiniões	do	jogador:

Prefiro que	o	Ronald	(filho	do	atacante)	seja	criado	na	Espanha.
Aqui no Brasil, as crianças da idade dele, de 9 anos, já têm um 

palavreado malandro.
É um doce de menino, praticamente um europeu.
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LEITURA ATIVA, ANALÍTICA E CRÍTICA

TÓPICO 1.3

O QUE É A LEITURA?

A leitura é uma prática social que remete a outros textos e a outras leituras. O momento 
da leitura é quando “[...] colocamos em ação todo o nosso sistema de valores, crenças, 
atitudes	que	refletem	o	grupo	social	em	que	se	deu	nossa	sociabilização	primária,	isto	
é, o grupo social em que fomos criados” (KLEIMAN, 1995, p. 10).

VAMOS VER O QUE LUCÍLIA GARCEZ FALA SOBRE LEITURA?  

A leitura é um processo complexo e abrangente de 
decodificação	de	signos	e	de	compreensão	e	 intelecção	
do	 mundo	 que	 faz	 rigorosas	 exigências	 ao	 cérebro,	 à	
memória	e	à	emoção.	Lida	com	a	capacidade	simbólica	
e com a habilidade de interação mediada pela palavra. 
É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, 
argumentos, provas formais e informais, objetivos, 
intenções,	ações	e	motivações.	Envolve,	especificamente,	
elementos da linguagem, mas também os da experiência 
de vida dos indivíduos (GARCEZ, 2004, p. 19).

Para a teórica, a leitura e a escrita são processos vinculados, pois nossa maneira de 
ler	e	nosso	convívio	com	os/as	autores/autoras	dos	textos	influenciam	nosso	modo	de	
escrever, incluindo nosso estilo de escrita. Ao convivermos em diferentes experiências e 
trocas sociais, é possível observar a relação entre os textos que circulam na sociedade 
e o que chamamos de GÊNERO TEXTUAL (ou os GÊNEROS TEXTUAIS presentes e 
atuantes em cada situação). 
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Quem é Lucília Garcez?
Lucília Helena do Carmo Garcez foi professora da nossa 

Universidade de Brasília (UnB), é doutora em linguística aplicada e 
pesquisadora da área de leitura e escrita. Conta com diversas obras 
publicadas,	entre	romances,	crônicas,	biografias,	livros	de	literatura	
infantojuvenil e materiais didáticos. Para compartilhar com vocês, 
escolhemos a obra “Técnica de redação: o que é preciso saber 
para	escrever	bem”.	O	capítulo	específico	 referente	à	LEITURA	
está disponível, na íntegra, no link a seguir: https://pt.scribd.com/
document/283134965/06-Capitulo-3-A-Qualidade-Da-Leitura.

Essa é uma importante observação para compreendermos nossa vida social e 
praticarmos	uma	postura	crítica	diante	dos	gêneros	que	circulam	no	cotidiano,	a	fim	de	
vivermos em uma sociedade mais justa e solidária. Por exemplo, podemos observar 
o crescimento de cartazes e de outdoors espalhados pelas grandes metrópoles, com 
diversas propagandas de escolas particulares de ensino médio que priorizam um 
modo de encarar o mundo como uma grande arena de competição, perdendo o foco 
no ensino-aprendizagem e na formação cidadã. Podemos listar frases do tipo: “Com 
nossa equipe, você chega em primeiro lugar”; “Da escola direto para a universidade”; 
“Você: convocado para seu futuro”. Essa forma de ver a vida social é expressa por meio 
da linguagem, o que nos convida, como especialistas da área, a olhar de modo mais 
profundo para essa leitura. É necessário LER como esse gênero textual (propaganda) 
está,	na	atualidade,	cada	vez	mais,	a	serviço	de	discursos	que	marcam	relações	sociais	
por meio de valores baseados em desigualdade e divisão entre quem está “dentro” e 
quem está “fora”, gerando uma série de consequências para nossa vida social. Em 
última instância, podemos “ler” esse texto muito além do que apenas as palavras 
coerentes e sintaticamente coesas representam. Podemos observar que a publicidade 
da sociedade atual valoriza determinadas ideologias antes não imaginadas: competição 
no meio escolar, exclusão, separação etc. É a esse tipo de leitura trimembrada que 
chamamos de LEITURA ATIVA, LEITURA ANALÍTICA E LEITURA CRÍTICA.
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PODE DAR ÁGUA NA BOCA.
PODE DAR BRILHO NOS OLHOS.
VISA. TUDO QUE VOCÊ PRECISA.

Analise	a	propaganda	do	cartão	de	crédito	VISA	(com	adaptações):	

A compreensão de um texto é um processo complexo, em que interagem diversos 
fatores: conhecimentos linguísticos, conhecimentos prévios a respeito do assunto 
tratado, conhecimentos gerais de mundo, motivação e interesse pela leitura etc.

Nessa propaganda do cartão de crédito Visa, por exemplo, as imagens despertam, na 
imaginação	do/a	leitor/a,	algumas	evocações	da	infância	relacionadas	à	época	do	Natal.	
Isso nos revela o contexto temporal em que essa propaganda circulou, seu público-alvo 
e em que tipo de revista foi veiculada. 

Vamos discutir a respeito disso? E as cores das frases? São as mesmas cores 
utilizadas na identidade visual do cartão. Como nada, no meio publicitário, é por acaso 
(nem em outras esferas, como na política e até na educação), podemos visualizar 
como o poder da linguagem, em interação com as imagens, é capaz de, primeiramente, 
estabelecer um diálogo com o interlocutor (observe que as frases empregadas são do 
senso comum) e, posteriormente, capaz de interagir com o/a leitor/a, convencendo, 
persuadindo, ditando normas etc.

Figura 2: Propaganda de cartão de crédito                    Fonte: Adaptada pela autora (2020).
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A LEITURA É, POIS, UM INSTRUMENTO DE LUTA E DE 
CONSCIENTIZAÇÃO. 

O	que	é	preciso	para	ler	de	forma	eficiente?	Como	interagimos	com	o	texto	a	partir	
da leitura?

Alguns FATORES DE TEXTUALIDADE são fundamentais para que o/a leitor/a possa 
assumir o papel analítico da leitura. São eles:

1- Conhecimento linguístico: é preciso conhecer a língua e as normas linguísticas 
básicas, como vocabulário, relação entre as frases e os parágrafos (coesão), organização 
sintática e semântica do texto e gênero textual. Para essa etapa, o uso do dicionário e 
da gramática pode ajudar bastante.

2- Conhecimento prévio: para desenvolver sua competência de leitura, você deve 
estar	atento/a	ao/à	autor/a	do	texto,	investigando	quem	é	essa	pessoa,	qual	é	sua	área	
ou	sua	linha	de	pesquisa	e	procurar	uma	breve	biografia.	Essa	simples	tarefa	contribui	
muito para sua aproximação ao texto.

3- Conhecimento partilhado: é importante você lembrar que vivemos em 
sociedade, partilhando valores, crenças e maneiras de ver o mundo. Aqui, algumas 
perguntas podem ajudá-lo: esse texto é de que época da sociedade? Quais eram os 
valores dessa época? O que mudou após esse tempo da escrita desse texto? Qual 
é minha posição social e política diante desse tema? Ou, ainda, quais são as outras 
posições	ou	abordagens	para	tratar	desse	tema?

4- Intertextualidade: os textos sempre trazem marcas de outros textos, pois, no 
processo de produção textual, estão presentes pressupostos, inferências, referências 
explícitas	e	 implícitas	(como	as	citações)	e	também	vozes	que	se	 inserem	nos	textos	
(um/a autor/a se refere a outros/as autores/as). A intertextualidade evidencia o diálogo 
entre textos e está relacionada aos conhecimentos partilhados e aos conhecimentos 
linguísticos. Ou seja, é preciso considerar no texto o que é textual e o que é contextual. 
Esse conhecimento será melhor explorado adiante, pois é muito útil para a leitura e a 
escrita de gêneros acadêmicos.
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 INTERTEXTUALIDADE E PLÁGIO:
É possível manter a integridade e a originalidade de nossos textos 

acadêmicos, respeitar a autoria da fonte dos textos-base, recorrer a 
intertextos como argumentos de autoridade, indicar o que está sendo 
discutido a respeito do tema por outros sujeitos autores, sem incorrer em 
plágio.
	 Para	 isso,	 fazemos	 uso	 das	 operações	 de	 intertextualidade	 explícita,	

ou seja, “dialogamos” com textos alheios, citando devidamente a fonte das 
relações	intertextuais	realizadas.

Nessa experiência, entendemos que a leitura não é um procedimento simples. Ao 
contrário, é uma atividade muito complexa, pois não podemos considerar apenas o que 
está escrito. 
Como	 a	 leitura	 faz	 diversas	 solicitações	 simultâneas	 ao	 cérebro,	 é	 necessário	

desenvolver,	consolidar	e	automatizar	habilidades	muito	sofisticadas	para	pertencer	ao	
mundo dos que leem com naturalidade e rapidez. Trata-se de um longo percurso para 
a compreensão que envolve:
•	 decodificação	de	signos	(alfabetização	básica);
• interpretação de itens lexicais e gramaticais em frases e textos contextualizados; 
•	 identificação	de	palavras-chaves;
• seleção e hierarquização de ideias (ideias principais e ideias secundárias);
•	 associação	com	informações	anteriores	(intertextualidade);
•	 antecipação	de	informações;
• elaboração de hipóteses e construção de inferências;
• controle de velocidade a depender do objetivo da leitura (para estudo, para lazer 

etc.); 
• focalização da atenção;
• avaliação do processo realizado; e
• reorientação dos próprios procedimentos mentais.
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Quais são os recursos necessários à 
realização de uma leitura ATIVA?

Vamos analisar algumas dessas habilidades.

 Um leitor ativo considera os recursos técnicos e cognitivos que podem ser 
desenvolvidos para uma leitura produtiva. E o que é uma leitura produtiva? É aquela 
que coloca em diálogo O/PRODUTOR/A DO TEXTO E O/A LEITOR/A. 

A leitura não se esgota quando se lê. Expande-se por todo o processo de compreensão 
que antecede o texto, explora as possibilidades e prolonga seu funcionamento para além 
do contato com o texto propriamente dito, produzindo efeitos na vida e no convívio com 
outras pessoas. Você já ‘carregou’ um texto com você ao longo da vida? Teve alguma 
experiência	de	leitura	que	foi	tão	profunda	e	intensa	que	inspirou	a	ações	diferentes	na	
sua jornada existencial?

Vamos desenvolver nosso papel de leitor/a ativo/a? 
Há procedimentos específicos de seleção e de hierarquização da informação, tais 

como:
• observar títulos e subtítulos;
•	 analisar	ilustrações;
• reconhecer elementos paratextuais importantes (parágrafos, negritos, 

sublinhados,	deslocamentos,	enumerações,	quadros,	legendas	etc.);
• reconhecer e sublinhar palavras-chaves;
•	 identificar	e	sublinhar	ou	marcar	na	margem	fragmentos	significativos;
• relacionar e integrar, sempre que possível, esses fragmentos a outros;
• decidir se deve consultar o dicionário, ou adiar temporariamente a dúvida para 

esclarecimento no contexto; e
•	 escrever	pequenas	notas	reflexivas	de	acordo	com	os	objetivos.
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Existem, também, procedimentos de simplificação das ideias do texto, tais como:
• substituir itens lexicais complexos por sinônimos familiares;
• construir paráfrases mentais orais ou escritas de fragmentos complexos; e
•	 reconhecer	relações	lexicais/morfológicas/sintáticas.

Utilizamos, ainda, procedimentos de coerência textual, tais como:
•	 identificar	o	gênero	ou	a	macroestrutura	do	texto;	
• ativar e utilizar conhecimentos prévios a respeito do tema. 

Um/a leitor/a maduro/a faz uso, frequentemente, de procedimentos de controle e de 
monitoramento da cognição:
•	 planejar	objetivos	pessoais	significativos	para	a	leitura;	
• controlar a atenção sobre um ou mais objetivos;
• desenvolver a consciência constante sobre a atividade mental; 
•	 estar	atento/a	ao	 trajeto,	ao	 ritmo	e	à	velocidade	de	 leitura,	de	acordo	com	os	

objetivos estabelecidos;
•	 detectar	erros	no	processo	de	decodificação	e	de	interpretação;
•	 associar	as	unidades	menores	de	significado	às	unidades	maiores;
• autoavaliar, continuamente, o desempenho da atividade; e 
• aceitar e tolerar temporariamente uma compreensão desfocada até que a própria 

leitura desfaça a sensação de desconforto.

Alguns desses procedimentos são utilizados pelo/a leitor/a na primeira leitura, outros 
na releitura. Esses passos não precisam obedecer a uma sequência rígida de passos 
(são guiados tanto pela construção do próprio texto quanto por interesses, objetivos e 
intenções	do/a	leitor/a).

Como são interiorizados e automatizados pelo uso consciente e frequente, nem 
sempre esses procedimentos estão muito claros para quem os utiliza na leitura cotidiana.

Assim, vamos aprofundar nosso conhecimento acerca de alguns desses 
procedimentos.
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TIPOS DE LEITURA E SEUS OBJETIVOS 
TÓPICO 1.4

O objetivo da leitura determina de que forma lemos um texto. Lemos:
• por prazer, em busca de diversão, de emoção estética ou de evasão;
•	 para	obter	informações	gerais,	esclarecimentos,	em	busca	de	atualização;
•	 para	obter	informações	precisas	e	exatas,	analisá-Ias	e	escrever	um	texto	relativo	

ao tema; 
•	 para	estudar,	desenvolver	o	intelecto,	em	busca	de	qualificação	profissional;
•	 para	seguir	instruções;
• para comunicar um texto a um auditório;
• para revisar um texto etc.

Lucília Garcez (2004, p. 30) nos orienta do seguinte modo, a respeito dos tipos de 
leitura:

“Se lemos um jornal, por exemplo, apenas para saber 
se há alguma novidade interessante, empreendemos uma 
leitura do geral para o particular (descendente): olhamos 
as	 manchetes,	 fixamos	 alguns	 parágrafos	 iniciais,	
passamos os olhos pela página, procurando um ponto 
de atração, e, quando o encontramos, fazemos um outro 
tipo de leitura: do particular para o geral (ascendente). 
No	primeiro	tipo,	somos	superficiais,	velozes,	elaboramos	
rápidas hipóteses que não testamos, fazemos algumas 
adivinhações	[...]
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No segundo tipo de leitura, somos mais detalhistas, 
queremos saber tudo, procuramos garantir a compreensão 
precisa, exata. Um/a leitor/a maduro/a distingue qual 
é	 o	 momento	 de	 fazer	 uma	 leitura	 superficial	 e	 rápida	
(descendente) daquele em que é necessária uma leitura 
detalhada, desacelerada (ascendente), mesmo quando 
está trabalhando ou estudando. Pois, mesmo quando 
estuda, há momentos em que você pode dispensar certos 
textos, ou partes de textos, que já são conhecidos.”

A QUALIDADE DA LEITURA

O QUE É A LEITURA?

• A leitura e a compreensão de um texto é um processo complexo, em que interagem 
diversos fatores: conhecimentos linguísticos, conhecimentos prévios a respeito do 
assunto abordado, conhecimentos gerais de mundo, motivação e interesse pela 
leitura, entre outros. 

TIPOS DE LEITURA
1) Leitura descendente: leitura do tipo geral para o particular. Um exemplo seria o 

“passar os olhos” pelo capítulo do livro ou pelo artigo acadêmico, quando prestamos 
atenção	ao	título	e	aos	subtítulos,	por	exemplos	e	nos	parágrafos	iniciais	e	finais.	Não	
lemos	efetivamente.	É	uma	leitura	fluente	e	veloz.	Há	uma	valorização	dos	conhecimentos	
prévios do/a leitor/a, em detrimento dos conhecimentos oferecidos pelo texto. 

2) Leitura ascendente: leitura do tipo particular para o geral. Um exemplo seria, ao 
ler esse mesmo texto, o momento em que se para e se lê, minuciosamente, determinado 
artigo. Busca-se a compreensão exata daquilo que se leu. Para esse tipo de leitura, 
podemos contar com técnicas como sublinhar o texto e fazer esquemas, conforme 
veremos adiante.



27

OBSERVAÇÃO: 
Um/a leitor/a maduro/a sabe quando sua leitura deve ser ascendente ou descendente, 

de acordo com seus objetivos. O bom leitor sabe, na verdade, quando e como mesclar 
essas duas formas de leitura. 

NÍVEIS DE LEITURA

 Textual: é o nível linguístico por excelência. Consiste no domínio da língua, isto é, 
do vocabulário, da estrutura sintática e da semântica do texto. 

Contextual: consiste na apreensão ideológica, para onde o/a autor/a conduz os/as 
leitores/as, o que ele/ela quer enfatizar, quem é ele/ela socialmente, em que contexto 
está inserido/a. 

Intertextual:	reflete	o	lastro	cultural	de	quem	escreve	e	de	quem	lê.	É	o	resultado	de	
vivências variadas e ricas. Sem esse domínio, corre-se o risco de se fazer uma leitura 
superficial	do	texto.	

ROTEIRO DE LEITURA: orientações claras e precisas sobre como ler um texto 
de forma mais eficiente

• Antes da leitura:
• Contextualização da leitura.
• Identificação	do	vocabulário,	da	organização	das	 frases,	do	 tipo	de	 texto	e	

do	gênero	textual	(poema,	texto	jornalístico,	científico,	bulas,	entretenimento	
etc.).

• Definição	 dos	 objetivos	 da	 leitura	 (leitura-busca-de-informações,	 leitura-
estudo-do-texto, leitura-do-texto-pretexto, leitura-fruição-do-texto, leitura 
pública, coletiva etc.).

• Pergunte-se: quem é o/a autor/a? Por que vou ler o texto? O texto fala a 
respeito de qual assunto? A quem se destina? Onde é veiculado? O que eu 
já sei acerca do tema? 

• Observação de títulos e subtítulos, ilustrações, capa, contracapa, 
“orelhas”, índice, ficha bibliográfica etc.

• Reconhecimento de elementos paratextuais (parágrafos, negritos, 
sublinhados,	quadros,	legendas,	enumerações	etc.).
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• Busca de divisões do texto: Em primeiro lugar...; Inicialmente...; A seguir...; 
Por um lado...; Por outro lado...; A primeira questão é... etc. Em suma, é 
fundamental observar a hierarquização das informações no texto.

• Note que toda leitura demanda uma postura: ler sentado, em pé, deitado, em 
silêncio, em voz alta, ouvindo música etc. Essa postura é determinante do 
modo como você vai interagir com o texto.

• Durante a leitura:
• Decodificação	dos	signos;	 interpretação;	 identificação	de	palavras-chaves; 

seleção e hierarquização de ideias; associações/intertextualidade; 
elaboração de hipóteses; construção de inferências; compreensão de 
pressupostos; controle de velocidade; focalização da atenção; reorientação 
dos procedimentos mentais.

• Reconheça e sublinhe palavras-chaves, as quais ajudarão a elaborar um 
esquema e, consequentemente, uma síntese das principais ideias do texto.

• Identifique	e	marque	na	margem	fragmentos	interessantes.	É	claro	que	você	
não vai riscar um livro que não lhe pertence! E, mesmo que seja seu, não é 
indicado	que	o	risque	à	caneta.

• Autoavalie continuamente o desempenho da atividade.
• Aceite e tolere temporariamente uma compreensão desfocada até que a 

própria leitura desfaça a sensação de desconforto.
• Investigue: onde e de que maneira a subjetividade do/a autor/a está 

presente (observe as adjetivações)? Há “verdades” naturalizadas no 
texto (observe as afirmações categóricas)? Que outras vozes, além da 
voz do/a autor/a, ajudam a construir o texto? Como são tratadas ideias 
contrárias?

• Depois da (primeira) leitura:
• Pergunte-se:	que	opinião/enredo	se	mostra	ali?	Quais	informações	novas	o	

texto traz? O que é fundamental ali? É um bom texto? Merece ser relido para 
ser melhor compreendido?

• Faça	conexões	com	outras	leituras	–	intertextualidade.
• A intertextualidade pode se dar por meio da alusão (referência rápida) e pela 

citação textual. 
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• As citações	podem	ser	textuais	(transcrições),	contextuais	ou	livres	(paráfrase	
ou resumo de um trecho anterior, com indicação de fonte, mas sem uso 
de	aspas),	epígrafes	 (citações	especiais	no	 início	de	uma	obra/artigo	etc.),	
paráfrases (reprodução de ideias de um texto por meio de outro texto).

• Decida se você vai consultar o dicionário naquele momento; é importante 
observar	que	nem	sempre	é	necessário	recorrer	a	ele,	pois	os	significados	de	
alguns vocábulos podem ser inferidos pelo contexto em que se encontram. 
Observe	sempre	prefixos,	 sufixos,	 radicais	e	parentesco	de	palavras	como	
forma	de	auxílio	na	decodificação	de	um	signo.	

• Construa paráfrases mentais.
• Atente	para	os	implícitos,	as	ironias	e	as	relações	que	se	podem	estabelecer	

com o mundo real.
O/a	 leitor/a	 ativo/a,	 ao	 final	 da	 leitura	 do	 texto,	 será	 capaz	 de avaliar-sintetizar-

aplicar o que leu, com atenção-intenção-reflexão.

CONSEQUÊNCIAS DA LEITURA ATIVA

• Internalização de estruturas linguísticas e suas muitas possibilidades estilísticas.
• Consolidação e compreensão dos gêneros textuais.
• Enriquecimento da memória.
• Desenvolvimento do senso crítico.
• Ampliação da bagagem cultural.

PRESTE ATENÇÃO!

• A leitura não se esgota no momento em que se está examinando o texto. Expande-
-se, isto sim, por todo o processo de compreensão que antecede/sucede o texto. 
Sugerimos que você faça a leitura do texto e só depois de alguns dias realize a 
tarefa solicitada por seu/sua professor/a. É importante “carregar” e “amadurecer” 
o conteúdo do texto com você por algum tempo.

• Uma boa leitura depende de muitas leituras anteriores. 
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• Por meio de palavras-chaves e de notas, pode-se, com mais facilidade, elaborar 
um resumo/paráfrase do texto lido.

• Uma única leitura nem sempre é suficiente! Você é quem definirá quantas 
leituras deverão ser feitas do texto. 

• A leitura não é um processo passivo, mas, sim, ativo! A partir dela, você entra em 
interação com o texto.

• Só será possível fazer uma crítica do texto se ele tiver sido bem compreendido 
por você.

No exemplo a seguir, trazemos um trecho de um texto acadêmico. Trata-se de um 
capítulo	de	livro.	Observe	atentamente	as	partes	que	o	compõem:	veja	o	que	a	autora	traz	
de	informação	na	introdução,	no	desenvolvimento	e	na	finalização	de	seu	resumo.	Anote!

O USO DO DICIONÁRIO PARA COMPREENSÃO E 
PRODUÇÃO TEXTUAL

Michelle Machado de Oliveira Vilarinho12  
Resumo
O nosso objeto de estudo neste capítulo é o dicionário como uma ferramenta útil para auxiliar 

a compreensão e a produção textual. A motivação deste estudo surgiu diante da percepção 

do desconhecimento dos discentes das disciplinas Leitura e Produção de Texto e Português 

Instrumental 1 da UnB acerca das possibilidades de consulta ao dicionário. Apresentamos as 

noções	de	léxico,	signo	linguístico,	língua,	linguagem,	lexicografia,	lexicologia	e	terminologia,	

relacionando-as.	 Além	 disso,	 definimos	 dicionário,	 enumeramos	 as	 características	 e	 as	

funcionalidades que possuem; diferenciamos dicionário, gramática e enciclopédia; e postulamos 

nosso entendimento sobre propriedade vocabular. O método utilizado foi o descritivo. Como 

resultado, percebemos que o consulente, ao aprender a ler o dicionário, torna-se capaz de 

aproveitar cada recurso linguístico disponível na obra, de modo que pode produzir texto com 

propriedade	vocabular	e	pode	compreender	melhor	os	significados	dos	signos	linguísticos.	

Palavras-chaves: Dicionário. Propriedade vocabular. Produção e compreensão de texto.

1 Professora do Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas (LIP) 
da Universidade de Brasília (UnB), doutora em linguística pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Linguística da UnB (PPGL).
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1 Introdução
 O nosso objeto de estudo neste capítulo é o dicionário como uma ferramenta útil 

para auxiliar a compreensão e a produção textual. Ao ministrarmos as disciplinas Leitura 

e Produção de Textos, Português Instrumental 1 da UnB, percebemos que o dicionário é 

uma ferramenta indispensável para o processo de compreensão e produção textual. Essa 

percepção	motivou	a	reflexão	presente	neste	capítulo,	o	qual	está	dividido	em	quatro	seções.	

A	primeira	introduz	brevemente	a	pesquisa.	A	segunda	apresenta	as	noções	de	léxico,	signo	

linguístico,	 língua,	 linguagem,	 lexicografia,	 lexicologia	e	 terminologia,	 relacionando-as.	A	

terceira	define	dicionário;	enumera	as	características	e	as	funcionalidades	que	possuem;	

diferenciamos dicionário, gramática e enciclopédia; e postula nosso entendimento acerca 

da	propriedade	vocabular.	A	quarta	conclui	as	ideias	discutidas	nas	seções	anteriores.	
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LEITURA ANALÍTICA

TÓPICO 1.5

TEXTUALIDADE: COESÃO E COERÊNCIA
 
Fatores de textualidade: o que faz um texto ser um TEXTO?

Todo texto precisa ser coeso e coerente para ter unidade, não é verdade?  

Um texto que não gira coerentemente em torno de um tema é como um carro 
desalinhado.	Sentimos	 isso	quando	 lemos	um	texto	e	 temos	dificuldade	de	 identificar	
sua temática.

A coesão e a coerência são fatores muito importantes de textualidade. É o que faz 
com que um texto seja, de fato, um texto, isto é, que ele faça sentido. Podemos comparar 
esses	mecanismos	a	uma	rede	de	pescador,	de	modo	que	 todos	os	fios	são	 tecidos,	
interligados	para	que	a	rede	seja	eficaz	na	sua	tarefa	de	pescar	peixe.

  

    
Figura 3: Rede de pesca                                                 Fonte: Freepik.com.
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A respeito da habilidade de relacionar as partes de um texto, chamamos a atenção 
para	as	substituições,	as	repetições	e	os	apagamentos,	que	contribuem	para	a	fluência	
e	o	sentido.	Essa	é	a	habilidade	de	estabelecer	relações	entre	as	partes	de	um	texto,	
identificando	repetições	e/ou	substituições	que	contribuem	para	sua	continuidade.

É O QUE CHAMAMOS DE COESÃO REFERENCIAL!

Verificamos,	 também,	 a	 necessidade	 de	 juntar	 orações	 e	 parágrafos	 por	meio	 de	
ligações	 adequadas.	 Em	 um	 texto,	 acrescentamos	 ideias	 (a	 conjunção	 “e”	 é	 muito	
utilizada	 para	 isso),	 apresentamos	 oposições	 (“mas”,	 “porém”,	 “contudo”,	 “todavia”,	
“entretanto”), explicamos algumas coisas (“porque”, “pois”), concluímos pensamentos 
(“então”, “portanto”, “desse modo”), e assim por diante. 
Cada	 uma	 dessas	 expressões	 tem	 seu	 valor	 semântico.	 Imaginemos	 uma	 cidade	

sem as estradas, os semáforos, as esquinas e tudo mais que faz com que os locais se 
cruzem e se comuniquem. Seria um caos, não é mesmo? 
Enfim	 (“enfim”	 está	 introduzindo	 uma	 conclusão),	 todos	 nós	 precisamos	 desses	

conectores	para	nos	comunicar	melhor	e	para	produzir	textos	mais	sofisticados,	visando	
a	atender	à	demanda	da	vida	acadêmica.	Essa	é	a	habilidade	de	estabelecer	relações	
sociodiscursivas	presentes	no	texto,	marcadas	por	conjunções,	advérbios	etc.

É O QUE CHAMAMOS DE COESÃO SEQUENCIAL!

Falando a respeito de coesão
• A coesão representa os laços entre os elementos de um texto, os quais ajudam a 

tecer	uma	rede	bem	harmoniosa	de	relações	gramaticais	e	de	significado.
• Representa	 as	 relações	 de	 sentido	 de	 um	 texto	 (HALLIDAY;	 MATTHIESSEN,	

2004).
• A	coesão	ocorre	quando	há	relações	entre	as	partes	de	um	texto,	ou	seja,	quando	

a interpretação de algum elemento do discurso é dependente da interpretação de 
um	outro	elemento	(HALLIDAY;	MATTHIESSEN,	2004).

• É	uma	qualidade	do	texto	escrito,	intimamente	ligada	à	estruturação	da	frase.
• Um	texto	coeso	é	aquele	que	permite	uma	leitura	fluente.
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Vamos tratar agora de algumas estratégias de coesão:

1) Coesão referencial: citação de outros elementos dentro do próprio texto – 
pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios. Podem se dar por 
antecipação ou por elementos que serão citados na sequência do texto.

Exemplos: Esmeralda não sabia o que estava acontecendo com Ulisses. Isso a 
atormentava diariamente.

Hoje, vi Denise abrindo uma caixa de fotos antigas. Assim que entrei em casa, abri 
a minha.

2) Coesão lexical:	emprego	de	expressões	equivalentes	para	substituir	elementos	
já conhecidos pela leitura. 

Exemplos: O trem finalmente pegou velocidade. A locomotiva vez ou outra apitava, 
especialmente ao se aproximar das pequenas vilas. 

3) Coesão por elipse: elementos que já foram citados no texto precisam ser 
substituídos ou podem ser suprimidos, o que pode vir marcado por uma vírgula. 
Pronomes, verbos, nomes e frases inteiras podem estar implícitos. 

Exemplos: Os garotos gostavam tanto de futebol que já nem ligavam para uma bola 
clássica. Chutavam bolas de meia e até de papel machê. 

4) Coesão por substituição: substantivos, verbos e períodos podem ser substituídos 
por	conectivos	ou	expressões	que	resumem	ou	retomam	o	que	já	foi	dito.	

Exemplos: Patrícia ultimamente se esqueceu do quanto é bela. Não se arruma mais, 
vive de pijama dentro de casa. As pessoas dizem que está doente de amor, mas eu não 
penso assim. 

Ao observarmos uma partida de futebol narrada pelo rádio, notamos a ausência de 
elementos coesivos no texto em foco. Se reescrevermos um trecho utilizando diferentes 
estratégias	de	coesão,	ficaria	mais	ou	menos	assim:
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Transcrição da narração:
“Diego chutou a bola muito forte... Fora. Tales recomeça, Diego, Ricardo, 

Tales, aí a torcida se mexe, Tales corre com a bola, aí tá bonito, então chega 
perto, aí Kakinho derruba, e aí o juiz apita e dá falta.”

Texto reescrito:
“Diego chutou a bola muito forte, e ela foi para fora do campo. Tales 

recomeça, mas passa a bola para Diego, que chuta para Ricardo. O 
capitão lança finalmente para Tales. Nesse momento, a torcida se mexe. 
Tales corre com a bola, corre bonito, quando vai se aproximando do gol, 
Kakinho o derruba. O juiz, então, apita e dá a falta.”

“Triste poema para uma mulher criança. Ugo Giorgetti, uma festa de 
humor bandido. Premiação. ‘Flores’, única unanimidade. O arraso de Magic 
Slim. Tite de Lemos. Diana Pequeno em nova fase canta autores inéditos. 
‘Matogrosso’, a eco-ópera de Philip Glass. Duplas feitas e desfeitas. Retratos 
de Chet quando jovem. Ney Matogrosso, a aguda inteligência trabalha ao 
vivo. Quando o bem sempre triunfava sobre o mal. Romances do tempo 
em que se perdia a cabeça. Autor que inspirou Machado. Reflexos de São 
Paulo em Amsterdã. Veja no Caderno 2 de ‘O Estado de São Paulo’, hoje.”

O texto parece um conjunto aleatório de referências até que a última 
sequência possibilita estabelecer uma relação entre todos os enunciados 
anteriores,	unificando-os	em	um	só	sentido	(DAMASCENO,	2020,	p.	25).

ATENÇÃO: pode haver textos destituídos de elementos de coesão, mas cuja 
textualidade ocorre no nível da coerência, como em:
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    FALANDO ACERCA DE COERÊNCIA:

Afinal, o que significa “dar sentido” aos textos? Significa entender o que o/a autor/a 
está querendo dizer ao escrever determinadas palavras, certo? Não é bem por aí... 
Digamos que seja muito mais do que isso... Compreender o que o autor diz está ligado 
apenas à habilidade de ler um texto de forma a entender as informações explícitas. Ler 
um texto, compreender as inferências e entender o que se fala, como se fala e quais são 
as opiniões e os fatos ali propostos significa construir um sentido junto com o/a autor/a, 
para aquele texto. Ou seja, é o/a leitor/a quem dá sentido às palavras do/a autor(a)! 
A coerência não está presente apenas no texto em si, mas também no contexto e na 
interação entre quem produziu e quem leu o texto. 

Quantos diálogos entre alunos/as e professor/a não são textos representativos das 
habilidades de interpretação necessárias à interação? 

Quando o professor fala “como está quente 
hoje, não?” e um aluno se levanta e abre a porta, 
por exemplo, é necessária uma inferência de uma 
informação implícita na fala do professor. Em 
outras palavras, a coerência desse texto está no 
contexto extratextual e, também, no não dito.

Compreender textos é construir sentidos em conjunto. São habilidades que vamos 
adquirindo em nossa vida como um todo, e não somente na nossa vida escolar. É a 
isso que chamamos de COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA: a capacidade de o sujeito agir e 
interagir	linguisticamente	de	modo	adequado	em	diferentes	situações.
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COESÃO: VAMOS REFLETIR MAIS?

O	que	você	vê	na	figura	a	seguir?

   
A partir das estratégias de coesão, vamos explicitar alguns recursos por meio dos 

quais se pode construir a COESÃO REFERENCIAL de um texto:

• Epítetos:	palavra	ou	frase	que	qualifica	pessoa	ou	coisa.	Por	exemplo:	Elias Melo 
comprou uma filial da livraria da Vila. O cineasta brasileiro luta pelo futuro da 
leitura	e	da	arte	e	diz	que	a	filha	vai	gerenciar	os	negócios.

• Nominalizações: são processos verbais transformados em nomes (substantivos). 
A ênfase passa a ser na ideia (produto) em detrimento do processo. Por exemplo: 
Cineastas italianos lançaram uma série de curtas sobre a pandemia. Tal 
lançamento desencadeará uma série de debates nas redes sociais no mês de 
novembro.  

Observação: faz parte do processo de revisão textual encontrar sinônimos, pronomes 
ou	nominalizações	para	substituir	determinados	termos	ou	trechos	para	conferir	mais	
fluência	ao	texto.	Indicamos	o	uso	do	dicionário	analógico	ou	do	dicionário	de	sinônimos.	
Consulte uma gramática da língua portuguesa para aprofundar seus conhecimentos 
gramaticais de coesão.

Figura 4: Coesão                                              Fonte: Pixabay.com.
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• Há, ainda, a COESÃO SEQUENCIAL, aquela que estabelece diversos 
tipos	 de	 relações	 semânticas	 durante	 a	 progressão	 do	 texto.	 Sua	
função é fazer progredir o discurso. É também um meio de articular a 
informação	 nova	 à	 velha	 (DAMASCENO,	 2020).	 Vejamos	 alguns	 exemplos: 
Juscelino foi um presidente corajoso ao empreender a construção de Brasília 
em tão pouco tempo de governo. Além disso, JK se destacou por conhecer as 
pessoas simples de perto e acompanhar a construção da nova capital ao lado de 
grandes nomes do empresariado paulistano e carioca.

 Preste atenção: na revisão de seu texto, procure focalizar sua atenção sobre os itens 
responsáveis	pela	coesão	textual,	a	fim	de	evitar	repetições	enfadonhas	ou	omissões.	

ALGUNS ELEMENTOS DE COESÃO2  

2 Com base em Damasceno (2020, p. 29).

REALCE/

INCLUSÃO/ADIÇÃO

além disso, ainda, demais, ademais, também, vale lembrar, pois, 

outrossim,	agora,	de	modo	geral,	por	iguais	razões,	em	rápidas	pinceladas,	

inclusive, até, é certo, é porque, é inegável, em outras palavras, além desse 

fator.

NEGAÇÃO/

OPOSIÇÃO

embora, não obstante isso, de outra face, entretanto, no entanto, ao 

contrário disso, por outro lado, por outro enfoque, diferente disso, de outro 

lado, de outra parte, contudo, diversamente disso.

AFETO/

AFIRMAÇÃO/

IGUALDADE

felizmente, infelizmente, ainda bem, obviamente, em verdade, realmente, 

em realidade, de igual forma, do mesmo modo que, da mesma sorte, de 

igual forma, no mesmo sentido, semelhantemente, bom é, interessante se 

faz.

EXCLUSÃO

só, somente, sequer, exceto, senão, apenas, tão somente.

ENUMERAÇÃO/

DISTRIBUIÇÃO/ 

CONTINUAÇÃO

em primeiro plano/lugar/momento, a princípio, em seguida, depois 

(depois	de),	finalmente,	em	linhas	gerais,	neste	passo,	no	geral,	aqui,	neste	

momento, desde logo, de resto, em análise última, por sua vez, a par disso, 

outrossim, nesta esteira, nessa vereda, por seu turno, no caso presente, 

antes de tudo.
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RETIFICAÇÃO/

EXEMPLIFICAÇÃO

isto é, por exemplo, a saber, de fato, em verdade, aliás, ou antes, ou 

melhor, melhor ainda, como se nota, como se viu, como se observa, com 

efeito, como vimos, a nosso ver.

FECHO/

CONCLUSÃO

destarte, em suma, em remate, por conseguinte, em análise última, 

concluindo,	 em	 derradeiro,	 por	 fim,	 por	 conseguinte,	 finalmente,	 por	 tais	

razões,	do	exposto,	pelo	exposto,	por	tudo	isso,	em	razão	disso,	em	síntese,	

enfim,	posto	isso,	assim,	consequentemente.

EXPRESSÕES 

DE TRANSIÇÃO

é	de	verificar-se	que...,	não	se	pode	olvidar...,	não	há	olvidar-se...,	como	

se	 há	 de	 verificar...,	 como	 se	 pode	 notar...,	 é	 de	 ser	 relevado...,	 é	 bem	

verdade	que...,	não	há	falar-se...,	vale	ratificar	(cumpre)...,	indubitável	é...,	

não se pode perder de vista..., convém ressaltar..., (posta assim a questão, 

é de se dizer...), (registre-se, ainda...),  bom é dizer que..., cumpre-nos 

assinalar que..., oportuno se torna dizer..., mister se faz ressaltar..., neste 

sentido deve-se dizer que..., tenha-se presente que..., (inadequado seria 

esquecer, também...), (assinale, ainda, que...), é preciso insistir no fato de 

que...,	(não	é	mansa	e	pacífica	a	questão,	conforme	se	verá...),	é	de	opinião	

unívoca..., (cumpre observar, preliminarmente, que...), como se depreende..., 

em	virtude	dessas	considerações...,	(não	quer	isto	dizer,	entretanto,	que...),	

é	 sobremodo	 importante	 assinalar	 que...,	 à	 guisa	 de	 exemplos	 podemos	

citar..., no dizer sempre expressivo de..., em consonância com o acatado, 

(cumpre obtemperar, todavia...), (convém ponderar, ao demais que...).

MAIS DIÁLOGOS: COERÊNCIA

Os textos a seguir parecem claros?	Identifique	os	problemas	de	coerência:

 AVISOS AOS PAROQUIANOS

1)	 Para	todos	os	que	tenham	filhos	e	não	o	saibam,	temos	na	paróquia	uma	área	
especial	para	crianças.
2)	 Quinta-feira	que	vem,	às	cinco	da	tarde,	haverá	uma	reunião	do	grupo	de	mães.	

Todas	 as	 senhoras	 que	 desejam	 tornar-se	mães,	 devem	 dirigir-se	 ao	 escritório	 do	
pároco.
3)	 As	reuniões	do	grupo	de	recuperação	da	autoconfiança	são	às	sextas-feiras,	às	

oito	da	noite.	Por	favor,	entrem	pela	porta	dos	fundos.
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4)	 Na	 sexta-feira,	 às	 sete,	 os	meninos	 do	 oratório	 farão	 uma	 representação	 da	
obra	“Hamlet”	de	Shakespeare,	no	salão	da	igreja.	Toda	a	comunidade	está	convidada	
para	participar	dessa	tragédia.
5)	 Prezadas	senhoras,	não	esqueçam	a	próxima	venda	para	beneficência.	É	uma	

boa	ocasião	para	se	 livrar	das	coisas	 inúteis	que	existem	na	sua	casa.	Tragam	os	
seus	maridos!
6)	 O	 coro	 dos	 maiores	 de	 60	 anos	 vai	 ser	 suspenso	 durante	 o	 verão,	 com	 o	

agradecimento	de	toda	a	paróquia.		
7)	 O	mês	de	novembro	finalizará	com	uma	missa	cantada,	por	todos	os	defuntos	

da	paróquia.		
8)	 O	preço	do	curso	sobre	“Oração	e	Jejum”	inclui	a	alimentação. 

INOCÊNCIA, INGENUIDADE OU CRIATIVIDADE?

São	 avisos	 fixados	 em	 portas	 de	 igrejas,	 escritos	 com	 boa	 vontade,	 porém	 mal-	
-elaborados. 

Entende-se por coerência textual a relação de harmonia que se estabelece entre 
as	partes	de	um	texto,	constituindo	uma	unidade	significativa.	Em	outras	palavras,	um	
texto coerente é aquele que contém lógica na exposição sequencial dos fatos, ou seja, 
apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. 

Nunca se esqueça de que o texto não é um amontoado de palavras lançadas sobre o 
papel. As ideias apresentadas devem ter sempre uma lógica sequencial e progressiva, 
de	forma	a	conduzir,	corretamente,	tanto	a	leitura	quanto	a	reflexão	do	receptor.	

 

Em resumo, o que é coerência?

•  Estabelece sentido para um texto.
•  Liga-se ao que é global em um texto. 
•  Cria unidade e zela pela harmonia ao texto.
• 	Dá	continuidade	às	ideias	de	um	texto.
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TIPOS DE COERÊNCIA:

a) Coerência semântica:	 é	 o	 foco	 nos	 significados	 das	 partes	 do	 texto	 e	 sua	
conexão com a ideia geral.
Problema	de	coerência:	Ralar	o	milho	em	um	ralador	fino	é	parte	essencial	para	se	

fazer uma pamonha sem bagaço. As galinhas lá de casa só comem ração.   

b) Coerência sintática:	é	o	foco	nas	ligações	entre	as	partes	de	um	texto.	É	parte	
da coesão que dialoga com a coerência. 
Problema	 de	 coerência: O diálogo precisa do desenvolvimento social, onde o 

problema reside em ninguém conviver com ninguém.

c) Coerência estilística: é o foco na harmonia do estilo textual. 
Problema	de	coerência:	Prezada coordenadora, gostaria de obter um esclarecimento 

sobre a pauta da última reunião. Quero saber por que mesmo meu item não foi discutido, 
só porque eu não fui? Só queria saber mesmo. Um abraço.

COERÊNCIA versus COESÃO (retirado de Damasceno, 2020, p. 23)

COERÊNCIA COESÃO

É subjacente ao texto. Explicita-se por meio de marcas 
linguísticas.

É fundamental em qualquer texto, pois 
permite	 estabelecer	 relações	 sintático-	
-gramaticais, semânticas e pragmáticas – 
textualidade.

Não é obrigatória, embora a maior 
parte dos textos tragam elementos 
coesivos em sua composição. É apenas 
um dos fatores de coerência dos textos. 
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Pode haver textos coerentes, mas sem 
coesão:

Triste poema para uma mulher criança. 
Ugo Giorgetti, uma festa de humor bandido. 
Premiação. ‘Flores’, única unanimidade. O 
arraso de Magic Slim. Tite de Lemos. Diana 
Pequeno, em nova fase, canta autores 
inéditos. “Matogrosso”, a eco-ópera de Philip 
Glass. Duplas feitas e desfeitas. Retratos de 
Chet quando jovem. Ney Matogrosso, a aguda 
inteligência trabalha ao vivo. Quando o bem 
sempre triunfava sobre o mal. Romances do 
tempo em que se perdia a cabeça. Autor que 
inspirou Machado. Reflexos de São Paulo em 
Amsterdã. Veja no Caderno 2 de “O Estado 
de São Paulo”, hoje, 20/6/89.

O texto parece um conjunto aleatório 
de referências até que a última sequência 
possibilita estabelecer uma relação entre 
todos	 os	 enunciados	 anteriores,	 unificando-
-os em um só sentido.

Auxilia no estabelecimento da 
coerência, mas não é garantia de se 
obter um texto coerente:

O título do livro é uma pergunta que 
todos nós devíamos fazer, e a resposta, 
ou a inexistência de uma, devia estar 
na ponta da língua de todos os juristas. 
(Texto de aluno – trecho de resenha)

João vai à padaria. A padaria é feita 
de tijolos. Os tijolos são caríssimos. 
Também os mísseis são caríssimos. 
Os mísseis são lançados no espaço. 
Segundo a teoria da relatividade, 
o espaço é curvo. A geometria 
ramaniana dá conta desse fenômeno 
(MARCUSCHI, 2008).

A sequência é coesiva, mas não 
é vista como coerente, porque não 
é possível estabelecer para ela uma 
continuidade/unidade de sentido.

Atenção: ao dizermos que um texto é incoerente, devemos saber o motivo e como 
solucionar essa incoerência. Um texto será incoerente, sobretudo, quando o/a leitor/a e 
o	autor/a	não	sintonizarem	os	sentidos	do	texto	às	realidades	vivenciadas.	A	coerência	
está no encontro entre esses/as sujeitos. Não está apenas no texto e na linguagem, 
está também na enunciação, na conjuntura cultural, histórica e social.  



43

ALGUNS FATORES DE COERÊNCIA DE UM TEXTO

a) Conhecimento de mundo: é o mundo textual.

b) Conhecimento partilhado: é quando o foco está no encontro, nas trocas entre 
sujeitos escritores e leitores. São os conhecimentos comuns, atravessados pelas 
identificações	culturais	e	sociais.	

c) Inferências: é quando usamos nosso conhecimento de mundo em associação 
ao conhecimento partilhado. São os elementos não ditos (ou não escritos), são as 
pressuposições.	

d) Fatores de contextualização: é o foco no contexto mais imediato da interação. 
Como data, local, moda etc. 

e) Situacionalidade:	trata-se	da	adequação	do	texto	à	situação	interacional	de	que	
ele é parte.

f) Intertextualidade: é o foco nas partes de textos que são retomadas, que se 
entrelaçam no processo textual. É a cadeia de textos presentes no texto lido. São as 
referências, implícitas ou explícitas, a outros textos. 

g) Consistência: trata-se de focalizar na relação entre os enunciados para evitar 
contradições	 e	 trechos	 incompreensíveis.	Ao	 reler	 um	 texto	 que	 escrevemos,	 é	 bem	
possível	identificar	se	ele	é	ou	não	um	texto	consistente.

h) Relevância: trata-se do não desviar do tema central do texto em foco, 
especialmente no momento de sua elaboração.
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Apresentamos, a seguir, uma imagem que pode ajudar no uso de termos imprescindíveis 
para a construção de um texto coerente e coeso. Sugerimos que vocês tenham sempre 
por	perto	esta	figura	para	escrever	seus	próprios	textos	acadêmicos.

Coesão sequencial em 

texto acadêmico

IDEIAS

Segundo 

o autor...

 
Consoante o 

autor...

 
Sob essa 

perspectiva...

 
Na mesma linha 
de pensamento, 
o autor XXX....

 
De acordo 

com o autor...

 
Com esta 

compreensão...

 
Com base nos 

estudos de 
XXXX....

 
Além disso, o 

autor....

  Figura 5: Coesão no texto acadêmico                                Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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INTERTEXTUALIDADE
TÓPICO 1.6

Considerada	por	alguns	teóricos	como	uma	das	condições	à	existência	de	um	texto,	
a intertextualidade se destaca por relacionar um texto concreto com a rede de textos 
preexistente nas sociedades. Trata-se da possibilidade de os textos serem criados a 
partir	de	outros	textos.	As	obras	de	caráter	científico	remetem	explicitamente	a	autores	
reconhecidos,	garantindo,	assim,	a	veracidade	das	afirmações.	Nossas	conversas	são	
repletas de referências já supostamente conhecidas pelo/a leitor/a. A leitura de um 
romance,	de	um	conto,	de	uma	novela,	enfim,	de	qualquer	obra literária, nos aponta 
para outras obras, muitas vezes de forma implícita. 

Nossa compreensão de textos (considerados aqui da forma mais abrangente) muito 
dependerá da nossa experiência de vida, das nossas vivências, das nossas leituras. 
Determinadas obras só se revelam por meio do conhecimento de outras. Ao visitar um 
museu, por exemplo, nosso conhecimento prévio muito nos auxilia ao nos depararmos 
com certas obras. 

A noção de intertextualidade, da presença contínua de outros textos em determinado 
texto,	nos	leva	a	refletir	a	respeito	da	individualidade	e	da	coletividade	em	termos	de	
criação.	Nesse	sentido,	Fiorin	e	Savioli	(2006,	p.	23)	afirmam:	

Todo texto é produto de criação coletiva: a voz do seu 
produtor se manifesta ao lado de um coro de outras vozes 
que já trataram do mesmo tema e com as quais se põe em 
acordo ou desacordo.

Já vimos que a citação de outros textos se faz de forma implícita ou explícita. Mas 
com que objetivo? 

Um texto remete a outro para defender as ideias nele contidas ou para contestar tais 
ideias.	Assim,	para	se	definir	diante	de	determinado	assunto,	o	autor	considera	o	que	
outros autores dizem e, com eles, dialoga no seu texto. 
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INTERTEXTUALIDADE NA ESCRITA ACADÊMICA: CITAÇÃO

• Citação é um processo de retomada da ‘voz’ de outra pessoa no meu próprio 
texto. 

• Podem ser diretas, quando são apenas realocadas para o texto assim como se 
apresentam na fonte; ou indiretas, quando são escritas com outras palavras, ou 
seja, o texto original é parafraseado. 

• Ao	 escolhermos	 as	 citações	 dos	 nossos	 textos,	 estamos,	 de	 algum	 modo,	
demarcando nossa posição enunciativa no nosso texto. 

• O verbo dicendi	é	aquele	verbo	que	usamos	para	introduzir	ou	finalizar	uma	
citação. Vejam como faz diferença, em termos de marcação de opinião, a 
escolha desse tipo de verbo:   
Por exemplo3 : “Sou inocente”, disse.  
                       “Sou inocente”, esclareceu. 
                       “Sou inocente”, insistiu. 
                       “Sou inocente”, alegou. 
                      “Sou inocente”, mentiu.

• 	É	importante	aprender	a	demarcar	as	nossas	citações	nos	textos.	Podemos	usar	
aspas	 para	 citações	 diretas,	 ou	 discurso	 indireto	 para	 citações	 indiretas.	 Esse	
conhecimento se aproxima do conhecimento de paráfrases.

Veja os três trechos a seguir, que tratam da temática da identidade na pós-modernidade, 
e faça a seguinte análise com relação aos elementos destacados no texto:

1. Como a intertextualidade é tecida ao longo de cada trecho? 
2. Quais	 são	 os	 principais	 verbos	 (ou	 expressões)	 que	 introduzem	 as	 falas	 dos	

autores?
3. Compare essa maneira de inserir as vozes dos autores e parafrasear seus 

escritos ao formato do gênero jornalístico, que também articula vozes externas 
(escolha uma reportagem de jornal do dia para fazer essa comparação). Quais 
são as vozes incluídas, quais são as vozes excluídas? Por que essas escolhas 
acontecem?	Quais	são	as	motivações	latentes	para	essas	escolhas?

3 Exemplo retirado de Damasceno (2020, p. 49).
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HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade (2003).

A questão da identidade tem sido recorrentemente discutida a partir do 
reconhecimento de uma mudança nas velhas identidades em declínio e, 
consequentemente, do reconhecimento de um sujeito moderno fragmentado, não 
unificado como até então se analisava.

Essa mudança na concepção de identidades está inserida em um amplo processo 
de	 modificações	 centrais	 nas	 sociedades	 modernas.	 A	 tese	 fundamental	 é	 a	
descentralização	das	identidades	modernas,	o	que	acarreta	questões	contraditórias,	
abordadas por Hall (2003).

O conceito de identidade é bastante complexo e, vem, pouco a pouco, sendo 
desenvolvido pela ciência social contemporânea. As três concepções de identidade 
propostas por Hall (2003) são as seguintes: (i) sujeito do iluminismo; (ii) sujeito 
sociológico; e (iii) sujeito pós-moderno. A primeira concepção baseava-se em um 
sujeito centrado e unificado, cujas capacidades racionais emergiam no nascimento 
do indivíduo e com ele desenvolviam-se durante toda sua existência. A identidade 
da pessoa era o centro essencial do eu, o que demonstra uma visão individualista 
do sujeito e da identidade.

Sob a perspectiva não essencialista de identidade, Hall (2003) destaca que os 
indivíduos constroem o mundo e a si próprios por meio de uma identidade 
relacional e instável.	 Sob	 essa	 ótica,	 a	 resposta	 à	 questão	 “quem	 nós	 somos”	
depende dos eventos discursivos dos quais participamos. O autor compreende a 
identidade como um ato performativo, entendendo os indivíduos não com base 
em alguma essência, mas como sujeitos que se constituem nos discursos e 
as identidades como construídas nos eventos discursivos. Assim, a identidade 
é sempre um “sujeito-em-processo”, uma constituição que nunca cessa, sendo, por 
isso,	permeada	pela	ideia	de	resistência,	de	ruptura	e	de	mudança	nas	representações	
discursivas que a configuram.
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GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade (2002).

Também Giddens (2002) aborda, em sua obra Modernidade e identidade, alguns 
aspectos	 norteadores	 da	 reflexão	 que	 proponho	 neste	 trabalho.	 Segundo ele, a 
modernidade é uma cultura do risco em que as certezas da tradição e do hábito 
foram substituídas pela dúvida e pela transformação do conhecimento em 
hipóteses.	 Nesse	 contexto,	 as	 noções	 de	 confiança	 e	 de	 risco	 são	 particularmente	
importantes. 
A	confiança	básica	está	relacionada	a	um	senso	precoce	de	segurança	ontológica,	

precoce no sentido de ser desenvolvido nos seres humanos em sua mais tenra infância, 
a partir do relacionamento mais primitivo do homem, qual seja, o vínculo maternal, ou o 
vínculo com aquela pessoa que assume o papel “maternal” de proteção contra ameaças 
e perigos externos. Quando Giddens se refere ao risco da vida moderna, não quer 
com isso dizer que a vida na modernidade é mais arriscada que em tempos pré-
-modernos. Para ele, o risco se liga à contínua construção reflexiva do eu e do 
conhecimento; isto é, o futuro é constantemente trazido para o presente por meio 
da reflexividade, acompanhado da incerteza e da dúvida.

Desse modo, na ordem da modernidade tardia, a autoidentidade torna-se 
reflexivamente	 organizada,	 no	 sentido	 de	 que	 “[...] cada um de nós não apenas 
‘tem’, mas vive uma biografia reflexivamente organizada em termos de fluxo de 
informações sociais e psicológicas sobre possíveis modos de vida” (GIDDENS, 
2002, p. 20).	A	pergunta	“como	devo	viver”	faz	parte	do	projeto	reflexivo	do	eu	baseado	
em	narrativas	biográficas	coerentes,	que	são	continuamente	revisadas.	

SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais 
(2014).

A questão da identidade e da diferença está, atualmente, no centro da teoria social e 
da prática política, e encontra-se “[...] na tensão entre perspectivas essencialistas 
e perspectivas não essencialistas sobre identidade” (WOODWARD apud SILVA, 
2014, p. 12). Uma visão essencialista busca identificar o que existe de universal (a 
essência) nos grupos sociais; ou seja, procura aquilo que não se altera durante o tempo 
e que é utilizado para distinguir um grupo de outro. Por outro lado, uma perspectiva 
não essencialista de identidade inclui uma reflexão acerca da diferença, enfatizando 
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o caráter flexível e fluido das identidades. A identidade é considerada, então, 
como construção, como um efeito, instável, fluida, contraditória, inacabada e 
fragmentada (SILVA, 2014).

Nesse sentido, é importante destacar que tanto a identidade quanto a diferença 
são	 produtos	 culturais	 e	 sociais;	 são	 criações	 discursivas	 e	 são	 constituídas	 por	
meio da linguagem.  A natureza da linguagem que usamos, consequentemente, 
exerce	implicações	nos	modos	como	as	subjetividades	são	construídas	e	produzidas,	
acarretando novas formas de se perceber e de perceber o outro. Segundo Silva 
(2014, p. 82):

A	afirmação	da	 identidade	e	a	marcação	da	diferença	
implicam,	 sempre,	 as	 operações	 de	 incluir	 e	 de	 excluir.	
Dizer	 ‘o	 que	 somos’	 significa	 também	 dizer	 ‘o	 que	 não	
somos’. A identidade e a diferença se traduzem, assim, 
em	 declarações	 sobre	 quem	 pertence	 e	 sobre	 quem	
não pertence, sobre quem está incluído e sobre quem 
está	 excluído.	 Afirmar	 a	 identidade	 significa	 demarcar	
fronteiras,	significa	fazer	distinções	[...]	está	sempre	ligada	
a uma forte separação entre ‘nós’ e ‘eles’.
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	Sugestões	de	verbos	dicendi para a produção de textos acadêmicos: 

O  O  
AUTORAUTOR

ressalta enfatiza

destaca

assevera

afirma

considera

apontaargumenta

salienta

discute

observa

define

sugere

Figura 6: Lista de verbos dicendi                                           Fonte: Elaborada pela autora (2020).
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LEITURA CRÍTICA
TÓPICO 1.7

 VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E PRECONCEITO LINGUÍSTICO

Este	 tópico	 refere-se	 às	 inúmeras	 manifestações	 e	 possibilidades	 da	 fala.	 No	
domínio	 do	 lar,	 as	 pessoas	 exercem	 diferentes	 papéis	 sociais:	 pai,	 mãe,	 filho,	 avó,	
tio	 etc.	Quando	 observamos	 um	diálogo	 entre	mãe	 e	 filho,	 por	 exemplo,	 verificamos	
características linguísticas que marcam ambos os papéis. As diferenças mais marcantes 
são intergeracionais (geração mais velha/geração mais nova). 

Segundo Bortoni-Ricardo (2004), quando usamos a linguagem para nos comunicar, 
estamos reforçando os papéis sociais, construídos pela própria interação humana, 
definidos	por	normas	socioculturais.	
Da	mesma	forma	que	encontramos	variações	linguísticas	no	domínio	do	lar,	também	

encontramos em qualquer outro domínio social, como na sala de aula, em um tribunal 
de júri, por exemplo. O grau de variação sempre existirá, maior ou menor, a depender 
da distância entre esses domínios, como, por exemplo, área rural e área urbana. 
O	estudo	da	variação	linguística	é,	também,	essencial	à	conscientização	linguística	

do/a leitor/a, permitindo que ele/a construa uma postura não preconceituosa em relação 
a usos linguísticos distintos de suas vivências. 
É	muito	importante	identificarmos	as	razões	dos	diferentes	usos;	quando	é	utilizada	

a linguagem formal, a informal, a técnica, ou as linguagens relacionadas aos falantes, 
como, por exemplo, a linguagem dos adolescentes, das pessoas mais velhas etc. 
É	 necessário	 estarmos	 atentos	 à	 noção	 do	 valor	 social	 que	 é	 atribuído	 a	 essas	

variações,	sem,	no	entanto,	desvalorizarmos	as	diferentes	realidades	e/ou	situações	de	
fala. Essa discussão é fundamental nesse contexto. 

Em uma chamada “comunidade” de rede social do início dos anos 2000, podemos 
observar o preconceito linguístico abertamente construído e divulgado. Todavia, pedimos 
para que você observe, com atenção, o recado dado por um participante que atuou 
nesse gênero textual de forma crítica. Seu tópico na conversa inicia-se com a seguinte 
expressão: “Preconceito linguístico: já ouviram falar?”. O participante e usuário da rede 
social	traz	citações	do	livro	do	famoso	linguista	Marcos	Bagno,	intitulado	“Preconceito	
linguístico: o que é, como se faz”. Leia criticamente os comentários dessa comunidade e 
reflita	sobre	os	pontos	elencados	pelo	usuário	destacado.	Faça	suas	reflexões	pessoais	
de forma crítica e observe sua realidade, relacionando-a aos tópicos do livro de Bagno.
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FALAR ERRADO, QUE DESASTRE!!!

INÍCIO > COMUNIDADES > PESSOAS > FALAR ERRADO, QUE 
DESASTRE!!!

Descrição:
Se	você	conhece	uma	pessoa	que	tem	tudo	para	ser	muito	legal,	que	fisicamente	tem	

beleza, sendo ele ou ela, você chega para conversar, e a pessoa começa a falar tudo 
errado, não é um desastre???

Então, você que se decepciona com esse tipo de pessoa, entre nessa comunidade.

Falar errado, que desastre!!! 
(411 membros) 

“Pérolas” da língua portuguesa
  Até a teacher!

A gota d’água foi ouvir, no mês passado, uma professora falar:
Esta palavra tem menas letras! Esta doeu na turma inteira. 
***

Ning merece...
O pior é o MIM conjugando verbo: pra mim fazer, pra mim trabalhar... Horrível e sem 

noção! 
***

O pior foi qdo eu entrei no insta, veio um garoto e falou: pq vc nao quis comversar 
comigo oge?

aff ¬¬’ eu qse morri! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preconceito linguístico. Já ouviram falar?
I Conscientizar-se de que todo falante nativo de uma língua é um usuário 

competente dessa língua, por isso ele SABE essa língua. Entre os três e quatro 
anos de idade, uma criança já domina integralmente a gramática de sua língua. Sendo 
assim, 
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II
aceitar a ideia de que não existe erro de português. Existem diferenças de uso ou 

alternativas	de	uso	em	relação	à	regra	única	proposta	pela	gramática	normativa.	
III
Não	 confundir	 erro	 de	 português	 (que,	 afinal,	 não	 existe)	 com	 simples	 erro	 de	

ortografia.	A	ortografia	é	artificial,	ao	contrário	da	 língua,	que	é	natural.	A	ortografia	é	
uma decisão política, é imposta por decreto, por isso ela pode mudar, e muda, de uma 
época para outra. Em 1899, as pessoas estudavam psychologia e história do Egypto; 
em 1999, elas estudam psicologia e história do Egito. Línguas que não têm escrita nem 
por isso deixam de ter sua gramática. 

IV
Reconhecer que tudo o que a gramática tradicional chama de erro é, na verdade, um 

fenômeno	que	tem	uma	explicação	científica	perfeitamente	demonstrável.	Se	milhões	
de pessoas (cultas, inclusive) estão optando por um uso que difere da regra prescrita 
nas	gramáticas	normativas,	é	porque	há	alguma	regra	nova	sobrepondo-se	à	antiga.	
Assim, o problema está com a regra tradicional, e não com as pessoas, que são falantes 
nativos e perfeitamente competente de suas línguas. Nada é por acaso. 

V
Conscientizar-se de que toda língua muda e varia. O que atualmente é visto como 

“certo” já foi “erro” no passado. O que hoje é considerado “erro” pode vir a ser perfeitamente 
aceito como “certo” no futuro da língua. Um exemplo: no português medieval, existia o 
verbo leixar (que aparece até na Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel I). 
Com o tempo, esse verbo foi sendo pronunciado deixar, porque [d] e [l] são consoantes 
aparentadas, o que permitiu a troca de uma pela outra. Na atualidade, quem pronunciar 
leixar vai estar cometendo um “erro” (vai ser acusado de desleixo), muito embora essa 
forma seja mais próxima da origem latina, laxare (compare-se, por exemplo, o francês 
laisser e o italiano lasciare.	Por	isso,	é	bom	evitar	classificar	algum	fenômeno	gramatical	
de “erro”: ele pode ser, na verdade, um indício do que será a língua no futuro. 

VI
Dar-se conta de que a língua portuguesa não vai nem bem, nem mal. Ela simplesmente 

VAI, isto é, segue seu rumo, prossegue em sua evolução, em sua transformação, que 
não pode ser detida (a não ser com a eliminação física de todos os seus falantes). 
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VII
Respeitar a variedade linguística de toda e qualquer pessoa, pois isso equivale a 

respeitar a integridade física e espiritual dessa pessoa como ser humano, porque 
VIII
a língua permeia tudo, ela nos constitui enquanto seres humanos. Nós somos a língua 

que falamos. A língua que falamos molda nosso modo de ver o mundo, e nosso modo de 
ver o mundo molda a língua que falamos. Para os falantes de português, por exemplo, a 
diferença entre ser e estar é fundamental: eu estou feliz é radicalmente diferente, para 
nós, de eu sou feliz. Ora, línguas como o inglês, o francês e o alemão têm um único 
verbo para exprimir as duas coisas. Outras, como o russo, não têm verbo nenhum, 
dizendo algo assim como: Eu – feliz (o russo, na escrita, usa mesmo um travessão onde 
nós inserimos um verbo de ligação). Assim, 

IX
uma vez que a língua está em tudo, e tudo está na língua, o professor de português é 

professor de TUDO. [alguém já me disse que, talvez por isso, o professor de português 
devesse	receber	um	salário	igual	à	soma	dos	salários	de	todos	os	outros	professores!]	

X
Ensinar	 bem	 é	 ensinar	 para	 o	 bem.	 Ensinar	 para	 o	 bem	 significa	 respeitar	 o	

conhecimento intuitivo do aluno, valorizar o que ele já sabe do mundo, da vida, reconhecer, 
na língua que ele fala, sua própria identidade como ser humano. Ensinar para o bem é 
acrescentar, e não suprimir, é elevar, e não rebaixar a autoestima do indivíduo. Somente 
assim,	no	início	de	cada	ano	letivo,	esse	indivíduo	poderá	comemorar	a	volta	às	aulas,	
em	vez	de	lamentar	a	volta	às	jaulas!

  ***

  Eu não li! Mas quem se importa, é de 2006 msmo!! 

  ***
Sei que preconceito linguístico é horrível... Ainda + eu que faço letras... Não me 

importo mt	com	as	variações		linguísticas,	mas	alguns	“erros”	são	d+! Confesso q tenho 
alguns preconceitos linguísticos, rsrs... 

  ***
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Às favas o preconceito linguístico...
Nos dias de hoje, com tantos meios de comunicação acessíveis, acho um absurdo 

‘neguinho’ que parece ter estudado, acessa internet, vai a baladas, alguns até se dizem 
proficionais da educação (oh, Deus!) pronunciando “pobrema”, “adevogado”, “alembrar”, 
“a gente vamos” e outras pérolas...

Se o cara vem lá do meio do mato, não teve estudo e mal ouve um radinho AM, vá 
lá... Do contrário, é comodismo, BURRICE mesmo! 

  ***
E	quando	a	pessoa	escreve	profissionais	com	“c”?!	Kkkkkk!	
  ***

Kkkkkkkkkkk!
Foi um lapso! Valeu a correção, foi a pressa (ou preça??? rsrsrs)!!!

Quem é Marcos Bagno?
Professor do Departamento de Línguas Estrangeiras e 

Tradução da Universidade de Brasília (UnB), doutor em 
filologia	e	língua	portuguesa	pela	Universidade	de	São	Paulo	
(USP), tradutor, escritor com diversos prêmios e mais de 30 
títulos publicados, entre literatura e obras técnico-didáticas. 
Atua	mais	especificamente	nas	áreas	de	sociolinguística	e	de	
literatura	infantojuvenil,	bem	como	em	questões	pedagógicas	
referentes ao ensino de português no Brasil. Em 2012, sua 
obra “As Memórias de Eugênia” recebeu o Prêmio Jabuti.

Biografia	retirada	do	site do próprio professor. Disponível em: https://marcosbagno.
wordpress.com/sobre/.

SAIBA MAIS: entrevista de Bagno em que ele aborda o tema do PRECONCEITO 
LINGUÍSTICO. Disponível em: https://marcosbagno.files.wordpress.com/2013/08/
preconceito-linguistico.pdf.

https://marcosbagno.wordpress.com/sobre/
https://marcosbagno.wordpress.com/sobre/
https://marcosbagno.files.wordpress.com/2013/08/preconceito-linguistico.pdf
https://marcosbagno.files.wordpress.com/2013/08/preconceito-linguistico.pdf
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DISCURSO E IDEOLOGIA
TÓPICO 1.8

LINGUAGEM COMO DISCURSO

• A palavra discurso relaciona-se, etimologicamente, com a ideia de curso, 
percurso, movimento. É a LINGUAGEM em ação.

• A teoria social do discurso e a análise de discurso crítica (ADC) desenvolvidas 
pela	escola	britânica,	especialmente	por	Norman	Fairclough,	foram	influenciadas	
pelos pensamentos de Michel Foucault e de Antonio Gramsci. 

• Podemos dizer que o discurso é socialmente constitutivo em três aspectos 
fundamentais:

a)	o	discurso	constrói	as	diversas	posições	de	sujeito;
b)	o	discurso	constitui	também	as	diferentes	relações	sociais;	e
c) o discurso colabora para a construção dos sistemas de conhecimentos e  

  de crenças do mundo.

A concepção da linguagem, no âmbito da análise do discurso, assume uma perspectiva 
interacional e crítica entre a linguagem e a sociedade, de modo a superar um olhar neutro 
a respeito das trocas linguísticas e uma visão estanque da estrutura da língua, de um 
lado, e dos sujeitos sociais, de outro. Essa perspectiva interacional se apoia em uma 
troca	dialética	entre	esses	dois	polos,	de	modo	que	o	discurso	configura	uma	prática	
em articulação com outras práticas. É importante ressaltar que todos os elementos 
que	 compõem	 tais	 práticas	 sociais	 se	 retroalimentam,	 se	 interpelam,	 se	 interrogam.	
Segundo Iñiguez (2004, p. 94):

Os discursos não emanam do interior de 
sujeitos nem tampouco são uma inoculação 
ideológica que determine o pensamento desses 
mesmos sujeitos. Os discursos articulam o 
conjunto	de	condições	que	permitem	as	práticas:	
constituem cenários que passam a facilitar ou 
a	 dificultar	 as	 possibilidades	 que	 fazem	 surgir	
regras	e	mantêm	relações.
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Assim, tanto a linguagem como a realidade social possuem seus mecanismos 
específicos	 de	 estruturação	 e	 de	 realização.	 Todavia,	 as	 influências	 recíprocas	 de	
constituição	 que	 entrelaçam	 essas	 duas	 dimensões	 são	 aspectos	 fundamentais	 na	
tessitura	 da	 prática.	A	ADC	propõe-se	 a	 estudar	 a	 linguagem	 como	 prática	 social	 e,	
para tal, considera o papel crucial do contexto. Esse tipo de análise se interessa pela 
relação	que	há	entre	a	linguagem	e	o	poder.	É	possível	defini-la	como	uma	disciplina	que	
se	ocupa,	fundamentalmente,	de	análises	que	dão	conta	das	relações	de	dominação,	
discriminação, poder e controle, na forma como elas se manifestam por meio da 
linguagem	 (WODAK;	MEYER,	 2001).	Nessa	perspectiva,	 a	 linguagem	é	um	meio	 de	
dominação	e	de	força	social,	servindo	para	legitimar	as	relações	de	poder	estabelecidas	
institucionalmente.
Para	 a	 ADC,	 são	 necessárias	 descrições	 e	 teorizações	 dos	 processos	 e	 das	

estruturas sociais responsáveis pela produção de um texto: “[...] como uma descrição 
das estruturas sociais e dos processos nos quais os grupos ou indivíduos, como sujeitos 
históricos,	 criam	sentidos	 em	sua	 interação	 com	 textos”	 (WODAK;	MEYER,	 2001,	 p.	
19, tradução nossa). Não obstante, a relação entre o texto e o social não é vista de 
maneira determinista. Sob essa perspectiva, o discurso é uma forma de prática social 
que	não	apenas	 reflete	ou	 representa	entidades	e	 relações	 sociais,	mas	 também	as	
constrói (RELAÇÃO DIALÉTICA).

 EFEITOS DA GLOBALIZAÇÃO: vivenciamos, atualmente, 
transformações	 profundas	 não	 só	 concernentes	 ao	 nosso	
próprio sentido do “eu”, que se encontra sustentado pelo 
reconhecimento da fragmentação do sujeito, como também 
ao nosso sentido de tempo e lugar, em que a fugacidade e a 
efemeridade	configuram	a	ordem	do	dia.
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  DITADOS POPULARES       

Os provérbios são inseridos em discursos mais amplos, tendo em vista vários 
objetivos:	 atenuação,	 validação,	 exemplificação	 etc.	Além	 da	 cadeia	 intertextual	 em	
que atuam, os ditos populares veiculam crenças e valores de mundo, o que caracteriza 
a presença de interdiscursividade. A voz do enunciador (senso comum) pode remeter a 
diversos conjuntos de crenças, vejamos alguns deles: 

1- A voz da moral: “Quem tudo quer tudo perde”; “A união faz a força”; “Mais vale um 
pássaro na mão do que dois voando”; “Quem semeia vento colhe tempestade”.

2- A voz dos valores de uma sociedade: “Ruim com ele, pior sem ele”; “Mulher 
envelhece, homem amadurece”; “Enquanto descansa, carrega pedras”.

3- A voz da verdade: “Diga-me com quem andas que direi quem tu és”; “Antes tarde 
do que nunca”; “Deus escreve certo por linhas tortas”.

4- A voz da mitigação: “Casa de ferreiro, espeto de pau”; “Santo de casa não faz 
milagre”; “Em rio de piranha, jacaré nada de costas”.
5-	 A	voz	da	justificativa:	“A	ocasião	faz	o	ladrão”;	“Ladrão	que	rouba	ladrão	tem	100	

anos de perdão”.
6- A voz do preconceito: “Deus soube desenhar, mas não soube colorir”; “Nego 

quando pinta, três vezes trinta”.

*Reflita sobre esses provérbios e as respectivas crenças subjacentes.

PARA SABER MAIS:

Sugerimos a leitura do livro ANÁLISE DE DISCURSO 
CRÍTICA, das professoras Viviane de Melo Resende e 
Viviane Ramalho. 

 
Disponível em: https://www.academia.edu/16380216/

An%C3%A1lise_de_discurso_cr%C3%ADtica.

https://www.academia.edu/16380216/An%C3%A1lise_de_discurso_cr%C3%ADtica
https://www.academia.edu/16380216/An%C3%A1lise_de_discurso_cr%C3%ADtica
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IDEOLOGIA

Thompson	 (2002)	 distingue	 dois	 tipos	 de	 concepção	 de	 ideologia:	 as	 concepções	
neutras,	em	que	as	ideologias	são	consideradas	aspectos	da	vida	social,	sem	relações	
necessariamente	 ilusórias	 e	 enganadoras;	 e	 as	 concepções	 críticas,	 que	 trazem	 um	
sentido negativo. A análise da ideologia proposta pelo autor interessa-se por este 
último, ou seja, pelos modos como as formas simbólicas se relacionam com o poder, 
ou, nas palavras do teórico, pela “[...] maneira como o sentido serve para estabelecer e 
sustentar	relações	de	dominação”	(THOMPSON,	2002,	p.	76).

Há, dessa forma, três pontos essenciais nessa concepção de ideologia: a noção de 
sentido;	a	definição	de	dominação;	e	as	formas	pelas	quais	o	sentido	pode	estabelecer	
e	 perpetuar	 as	 relações	 de	 dominação.	As	 formas	 simbólicas	 podem	ser	 linguísticas	
ou	 não	 linguísticas	 e	 compreendem	 todas	 as	 ações	 produzidas	 e	 reconhecidas	 por	
sujeitos, nos diversos contextos sociais. Os indivíduos, nos diferentes papéis e nas 
várias	 ordens	 de	 discurso,	 assumem	 determinadas	 posições,	 qualificadas	 no	 campo	
social por diversos graus de poder. Assim, de acordo com os contextos socialmente 
estruturados,	os	sujeitos	mantêm	relações	de	diferentes	status, e a dominação ocorre 
quando	tais	relações	são	estabelecidas	de	forma	assimétrica.	

Existem, pois, diversos modos pelos quais o sentido pode estabelecer e sustentar 
relações	 de	 dominação.	 Thompson	 (2002)	 classificou	 cinco	 modos	 (legitimação,	
dissimulação,	unificação,	fragmentação	e	reificação)	e,	em	cada	um	deles,	especificou	
estratégias típicas de construção simbólica. Descrevemos, a seguir, esses modos e 
seus mecanismos, sucintamente.

A legitimação	 apresenta	 as	 relações	 de	 poder	 e	 as	 assimetrias	 sociais	 como	
legítimas e justas, dignas de apoio geral. As estratégias desse modo de operação são: 
a racionalização, caracterizada por uma lógica de raciocínio voltada a persuadir os 
sujeitos; a universalização, em que certos acordos particulares são apresentados como 
se	fossem	em	benefício	de	todos;	e,	por	fim,	a	narrativização, que destaca a tradição 
histórica de dado momento do presente.

Na dissimulação, as causas reais dos fenômenos são ocultadas e obscurecidas. 
As formas simbólicas estão marcadas pelas seguintes estratégias: deslocamento, que 
consiste na transferência estratégica das causas e dos sentidos para outros focos que 
não são verdadeiros; eufemização, que é uma estratégia de sutileza na descrição de 
relações	ou	ações	sociais;	e	tropo, que engloba a sinédoque, a metonímia e a metáfora 
–	todas	dissimulam	relações	de	dominação.
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A unificação	é	uma	forma	de	unidade	que	relaciona	os	sujeitos	em	uma	identificação	
coletiva, ignorando suas diferenças individuais. As estratégias são a padronização e a 
simbolização. A primeira é uma maneira de adaptar todas as formas simbólicas a um 
único padrão – um exemplo está no estabelecimento de uma linguagem nacional criando 
uma	 identidade	coletiva	padronizada.	A	segunda	estratégia	diz	 respeito	à	construção	
de símbolos de identidade e de unidade como referência a uma história compartilhada.  

Na fragmentação, a ideologia opera na segmentação de indivíduos que são 
considerados	como	um	desafio	aos	grupos	dominantes.	A	diferenciação e o expurgo 
do outro são duas estratégias que apartam alguns sujeitos da coletividade, sendo 
apresentados como uma ameaça ou um inimigo do bem-estar geral.

O último modo de operação da ideologia é a reificação,	 em	 que	 as	 relações	 de	
dominação são sustentadas como uma situação permanente e natural. As estratégias 
compreendem a naturalização,	pela	qual	um	estado	de	convenções	sociais	e	históricas	
é considerado natural e atemporal; a eternalização, que é o ocultamento do caráter 
histórico	dos	fenômenos	sociais;	e,	finalmente,	a	nominalização e a passivização, que 
são recursos de nível gramatical e sintático, os quais marcam o apagamento da ação e 
do agente na retratação discursiva dos acontecimentos sociais.
Dessa	forma,	a	partir	da	identificação	dos	diversos	modos	de	operação	da	ideologia	e	

das	estratégias	específicas,	podemos	refletir	acerca	da	interação	de	sentido	e	de	poder	
na	vida	social.	Thompson	(2002,	p.	89)	conclui	considerando	que	“[...]	as	construções	
simbólicas são os instrumentos com os quais as formas simbólicas, capazes de criar e 
sustentar	relações	de	dominação,	podem	ser	produzidas”.	
As	 ideologias,	 enfim,	 marcam	 as	 práticas	 discursivas	 das	 sociedades,	 cujas	

relações	de	dominação	são	estruturadas	compreendendo	sujeitos	capazes	de	agir	e	de	
transcender as próprias ideologias. A ideologia está, pois, nas estruturas e nos eventos 
capazes de reproduzi-la ou de transformá-la.

 

Mas como funcionam os mecanismos de 
ideologia nos textos?
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MODOS ESTRATÉGIAS
Legitimação: relações	

de dominação são 

apresentadas como 

legítimas, justas e 

dignas de apoio geral.

Racionalização – cadeia de raciocínios para persuadir. 

Universalização – acordos individuais como se fossem em 

benefício geral.

Narrativização – apelo a uma tradição, como se o presente fosse, 

inevitavelmente, parte dela. 

Dissimulação: 

relações	de	dominação	

são escondidas e 

negadas.

Deslocamento – um termo é deslocado de seu referente inicial.

Eufemização	–	ações	de	dominação	descritas	com	um	sentido	

positivo (repressão em protesto público = “restauração da ordem”).

Tropo	–	uso	figurativo	da	língua	(metáforas:	“a	guerra	no	PT”).

Unificação: criação de 

uma falsa identidade 

coletiva, de união 

ilusória.

Padronização – um padrão social que é inquestionável (língua 

padrão/norma culta).

Símbolos de unidade – construção de símbolos de unidade e de 

identificação	coletiva	(bandeiras,	hinos).

Fragmentação: 

separação de 

indivíduos que são 

uma ameaça ao poder 

dominante.

Diferenciação	–	ênfase	dada	às	diferenças,	apoiando	

características que desunem um grupo.

Expurgo do outro – construção de um inimigo público (líder do 

MST).

Reificação: aborda 

uma situação 

passageira como se 

ela fosse permanente e 

natural.

Naturalização – algo que é uma criação social é apresentado 

como um acontecimento natural (escravidão/uso da palmatória/

currículo escolar).

Eternalização – fenômenos são apresentados como atemporais 

(costumes,	tradições:	submissão	da	mulher	ao	marido).	

Nominalização e passivização – recurso gramatical e sintático 

que concentra a atenção do ouvinte no que interessa informar 

(“cinco manifestantes foram presos”, em vez de “a polícia prendeu 

cinco manifestantes”).

MODOS DE OPERAÇÃO DA IDEOLOGIA
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Veja um exemplo de análise de ideologia sobre o discurso do médico e da gestante 
no contexto do parto com base na pesquisa desenvolvida por Dias (2015).

A legitimação	 apresenta	 as	 relações	 de	 poder	 e	 as	 assimetrias	 sociais	 como	
legítimas e justas, dignas de apoio geral. As estratégias desse modo de operação 
são: a racionalização, caracterizada por uma lógica de raciocínio voltada a persuadir 
os sujeitos; a universalização, em que certos acordos particulares são apresentados 
como	 se	 fossem	 em	 benefício	 de	 todos;	 e,	 por	 fim,	 a	 narrativização, que se baseia 
em histórias que narram o passado como parte de uma tradição eterna e aceitável. 
No exemplo a seguir, por meio da racionalização, a médica constrói uma cadeia de 
argumentações	 favoráveis	 ao	 uso	 da	 manobra	 de	 Kristeller	 (procedimento	 de	 parto	
agressivo e condenado pela Organização Mundial da Saúde – OMS).

Exemplo de legitimação-racionalização na argumentação da médica:

“O	que	eu	gosto	é,	às	vezes,	fazer	uma	compressão	de	linha	do	fundo	do	
útero	leve,	só	um	apoio,	um	suporte,	porque	tem	mãe	que	fica	muito	cansada	no	final,	

que não consegue” (M3)

Na dissimulação, as causas reais dos fenômenos são ocultadas e obscurecidas. 
As formas simbólicas estão marcadas pelas seguintes estratégias: deslocamento, que 
consiste na transferência estratégica das causas e dos sentidos para outros focos 
que não são verdadeiros; eufemização, que é uma estratégia de enfraquecimento na 
descrição	de	relações	ou	ações	sociais;	e	tropo, que engloba a sinédoque, a metonímia 
e	a	metáfora	–	todas	dissimulando	relações	de	dominação.

Observamos claramente a atuação desse modo de operação da ideologia no 
momento	 em	 que	 a	 médica	 afirma	 que	 a	 gestante	 queria	 ter	 feito	 o	 parto	 cirúrgico	
(cesárea) há mais tempo, quando, na realidade, a paciente não o desejava (de acordo 
com o relato da própria mulher). A construção verbal desse trecho é particularmente 
interessante, pois, por meio da estratégia ideológica do deslocamento, a médica trata a 
operação	cirúrgica	como	algo	que	independe	de	sua	participação	enquanto	profissional	
da saúde; a responsabilidade de uma decisão como a do parto cesárea é deslocada 
para a paciente, como se a gestante tivesse a onipotência de decidir operar ou não, e 
mais, como se pudesse operar a si própria.
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Exemplo de dissimulação-deslocamento no texto da médica:

“Pela Luciana (G18), ela teria operado há mais tempo” (M15)

A unificação	é	uma	forma	de	unidade	que	relaciona	os	sujeitos	em	uma	identificação	
coletiva, ignorando suas diferenças individuais. As estratégias são a padronização e 
a simbolização. A primeira é uma maneira de adaptar todas as formas simbólicas a 
um único padrão; um exemplo está no estabelecimento de uma linguagem nacional 
criando uma identidade coletiva padronizada. A segunda estratégia – a simbolização 
da	unidade	–	compreende	a	criação	de	símbolos	de	unidade	e	de	identificação	coletiva,	
tais como bandeiras, hinos, emblemas, entre outros.

Exemplo de unificação-padronização, nas palavras da gestante, para se referir 
a “eles”, os médicos operando, como uma unidade de autoridade:

“Ela (a médica) disse que não tem problema em tentar, mas ela disse que eles 
(os médicos) dão um tempo pra ver se nasce [...], se não nascer, eles não dão mais 

chance” (G7) 

Na fragmentação, a ideologia opera na segmentação de indivíduos que são 
considerados	como	um	desafio	aos	grupos	dominantes.	A	diferenciação e o expurgo do 
outro são duas estratégias que apartam alguns sujeitos da coletividade, apresentados 
como uma ameaça ou um inimigo do bem-estar geral.

Exemplo de fragmentação-expurgo/banimento da doula, nas palavras de uma 
médica:

“Doula? Detesto. Nem sei se tem alguma formação. Elas fazem a cabeça das 
pacientes,	que	ficam	exigentes,	trazem	plano	de	parto,	contrato	de	como	elas	querem	

o parto” (M5)

O último modo de operação da ideologia é a reificação,	 em	 que	 as	 relações	 de	
dominação são estabelecidas e sustentadas por meio da retratação de uma situação 
transitória como se fosse permanente e atemporal. As estratégias compreendem a 
naturalização, a eternalização, a nominalização e a passivização. 
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Na primeira, um estado de coisas é considerado como algo natural ou resultado 
inevitável de características naturais. Um exemplo claro da naturalização está na divisão 
do	trabalho	entre	homens	e	mulheres	com	base	em	suas	características	fisiológicas.	No	
universo da parturição, percebemos essa estratégia sendo utilizada para convencer 
as mulheres a ganhar bebê deitadas como se fosse a posição “natural” para se parir 
uma criança; ou, ainda, argumenta-se que a episiotomia (corte na entrada da vagina) 
é uma necessidade no Brasil, em decorrência da estatura das mulheres, o que é uma 
enganação,	pois	não	há	evidências	científicas	acerca	dessa	afirmação.	

Exemplo de reificação-naturalização, nas palavras da médica:

“A mulher europeia tem um períneo enorme, elas são altas, tem mais espaço para 
ganhar o bebê. Já as brasileiras são pequenas, precisam da episio” (M5) 

Com	 relação	à	 segunda	estratégia	–	a	eternalização –, os fenômenos sociais são 
esvaziados de seu caráter histórico e apresentados como permanentes, imutáveis e 
recorrentes,	assim,	costumes	e	tradições	ligados	a	um	passado	são	inquestionáveis.		

No exemplo a seguir, uma médica foi interrogada por um pesquisador a respeito do 
motivo da cesariana em uma paciente. A médica resgata uma informação antiga (sobre 
um aborto que a paciente sofreu antes dessa gravidez) e a coloca juntamente com o 
fato de a gestante ter o fator Rh sanguíneo negativo (que requer uma atenção maior no 
parto normal). Por meio da eternalização, o discurso da médica, ao explicar o motivo de 
uma cesárea, obscurece o caráter histórico do fenômeno do aborto na vida da gestante, 
apresentando-o como se fosse uma característica permanente (observa-se o uso do 
tempo verbal no presente do indicativo). 

Exemplo de reificação-eternalização, ainda nas palavras da médica:
“Ela tem um aborto, ela é Rh negativo, fez Kogan depois da curetagem, aborto 

espontâneo” (M15)

A	ideologia	marca,	enfim,	as	práticas	discursivas	das	sociedades,	cujas	relações	de	
dominação são estruturadas por sujeitos capazes de agir e de transcender as próprias 
ideologias. A ideologia está, pois, tanto nas estruturas como nos eventos, operando de 
forma a reproduzi-los ou transformá-los.
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PARA DESCONTRAIR

      
Os 10 mandamentos do/a leitor/a apaixonado/a

1º.	Sair	de	casa	só	para	ir	a	uma	livraria	com	sua	família,	deixando	todos	à	vontade	
e não tendo a mínima pressa de sair de lá.

2º.  De repente, se pegar rindo sozinho com um livro na mão.

3º. Comprar pelo menos um livro por mês, mesmo que seja em sebos.

4º.	Ler	junto	com	seus	filhos	ou	alunos,	não	necessariamente	lendo	para eles, mas 
com eles.

5º.	Contar	 para	 os	 amigos	 algumas	aventuras,	 dramas	ou	 informações	 adquiridas	
num livro.

6º. Inspirado pela leitura, escrever, se não um diário, umas duas linhas por semana.

7º. Espalhar sua paixão pelos livros na roda de amigos: para cada episódio do 
cotidiano, um livro diferente, mesmo que você seja o ‘chato’ da turma.

8º.	Ler	à	noite	antes	de	dormir,	deitado	na	cama,	até	dar	cãibra	no	braço.

9º. Não esquecer o livro na cabeceira ou no banheiro, leve-o consigo, mesmo se for 
um ‘estorvo’.

10º. Dar sempre livros de presente, independentemente de o aniversariante estar 
fazendo um ou cem anos de idade.

Idealizado por duas educadoras e apaixonadas pela leitura:
Cília Cardoso

&
Juliana Dias
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unidade 2

PRÁTICA DE TEXTOS: 

ESCREVENDO GÊNEROS 

ACADÊMICOS
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TEXTO ARGUMENTATIVO
TÓPICO 2.1

QUAL A DIFERENÇA ENTRE OPINAR E ARGUMENTAR?

• Opinião: maneira de pensar acerca de um assunto, modo de ver particular. 
• Argumentação:	discussão	que	apresenta	razões	que,	por	meio	do	raciocínio	lógico	

e/ou	reflexivo,	levem	a	uma	conclusão.

E A DIFERENÇA ENTRE SENSO COMUM E SENSO CRÍTICO? 

SENSO COMUM:  
• É a compreensão por meio do saber social, das experiências do cotidiano.
• Tem	a	ver	com	costumes,	hábitos,	tradições,	normas	éticas,	estigmas.
• É o saber imediato (sem mediação), subjetivo (com foco nos sentidos), heterogêneo 

e acrítico.

SENSO CRÍTICO: É A CARACTERÍSTICA ESSENCIAL DO/A 
PENSADOR/A CRÍTICO/A. 

Definições 
• Capacidade	de	analisar	as	questões	do	mundo	através	do	pensamento	reflexivo,	

unindo	percepções,	experiências	vividas	(e	não	apenas	representadas)	e	conceitos	
sempre novos. Pensar ativo, dinâmico e sistêmico.  

• Busca	a	compreensão	do	mundo	e	da	vida	social	a	partir	das	relações	entre	o	eu,	
o outro e o mundo.

• Capacidade	 de	 unir	 criativamente	 as	 sensações,	 os	 conceitos,	 ou	 seja,	 as	
percepções	do	que	é	externo	com	o	mundo	interno	posto	em	movimento	por	meio	
do pensar. 
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VANTAGENS DA ARGUMENTAÇÃO

• É um modo de colocar em diálogo os sistemas de conhecimentos, de crenças e 
de desejos, em busca do consenso através do diálogo.  

• É	um	meio	de	colocar	o	pensamento	e	as	sensações	em	movimento,	a	respeito	de	
um	assunto,	fazendo	projeções	de	futuro,	mas	sem	perder	de	vista	as	associações	
do passado.

• É	um	modo	de	procurar	conclusões	sem	se	prender	ao	próprio	fim;	é	o	foco	no	
processo da troca, na interação entre as pessoas que participam da argumentação; 
é um modo de ouvir atentamente, com uma postura aberta e receptiva (e crítica), 
ao mesmo tempo em que se é escutado/a e acolhido/a pelo/a outro/a sujeito da 
troca.

• É	um	processo	 de	 análise	 crítica	 de	 todas	 as	 formas	 de	 troca	 de	 opiniões,	 de	
modo que a conclusão é aberta e depende do rumo da interação vivenciada na 
argumentação, apesar de se ter um ponto de vista inicial.

• É	um	instrumento	poderoso	que	deve	ser	baseado	no	respeito	pelas	posições	de	
outros/as participantes, compreendendo que faz parte de toda vivência social, nos 
seus mais diferentes âmbitos. A argumentação crítica é parte de uma sociedade 
madura e progressista.

A palavra “argumentar” tem a mesma raiz da palavra argentum, que 
significa	“prata”.	Nesse	sentido,	podemos	pensar	que,	ao	argumentar,	
nós polimos as palavras por meio dos textos orais e escritos. O que 
seria ‘polir’ uma ideia e traduzi-la em palavras? Seria o mesmo que 
encontrar o brilho da peça, a resistência das palavras.  Dizendo de 
outra maneira, seria o mesmo que ‘deixar brilhar’ nossos pontos de 
vista, a partir da dinamização entre o que é coletivo, histórico e social, 
e	entre	o	que	é	particular,	sensorial	e	biográfico.
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  CARACTERÍSTICAS DO TEXTO ARGUMENTATIVO

• É possível observar dois movimentos em um texto argumentativo: a exposição e a 
argumentação. Esses movimentos se entrelaçam no decorrer do texto e vão ganhando 
marcas	de	autoria	à	medida	que	o	sujeito	não	se	aparta	dos	seus	esquemas	mentais	
próprios,	das	suas	observações	pessoais	de	mundo	e	das	percepções	centradas	nos	
sentidos humanos que o/a atravessam por toda a vida.

• Uma característica fundamental da argumentação é a abertura para o diálogo e 
para a troca. Não existe argumentação isolada de uma cadeia intertextual que traz 
diferentes perspectivas sobre um determinado assunto.

• Outro ponto importante é a observação dos mais variados pontos de vista que giram 
em	 torno	de	um	 tema.	Trata-se	de	uma	postura	ativa,	 crítica	e	 reflexiva,	que	não	se	
reduz a um olhar subjetivo, mas também não perde de vista o engajamento com o tema: 
esse assunto me atinge de que maneira? Tenho uma tese muito fechada e não consigo 
considerar as outras facetas da questão? Se as respostas a essas últimas perguntas 
forem positivas, a tendência da argumentação é ser demasiadamente subjetiva, 
perdendo o foco no pensar criativo e dinâmico.
•	Uma	marca	que	é	muito	ressaltada	nas	argumentações	é	a	persuasão,	ou	seja,	a	

tentativa de convencer o/a leitor/a em torno do ponto de vista focalizado. Para que a 
argumentação	não	fique	empobrecida,	são	importantes	a	ampliação	das	perspectivas,	
a busca pelas raízes mais profundas dos problemas em discussão, a procura por 
elementos sequer imaginados pela maioria das pessoas. Para isso, é importante acionar 
as leituras prévias (de textos e de mundo).
•	Pode-se	lançar	mão	de	argumentos	de	outras	pessoas	(por	meio	de	citações,	por	

exemplo). Todavia, é sempre interessante trazer no texto algo original, argumentos 
autorais.	A	palavra	“originalidade”	não	significa	apenas	alguma	ideia	que	jamais	foi	dita	
ou pensada, mas também ‘origem’, ou seja, é importante fazer o movimento de olhar 
para	trás	e	trazer	à	tona	as	vivências	pessoais	de	sua	família,	de	seus	antepassados.

• Uma característica importante dos textos argumentativos é a atenção ao 
encadeamento coerente entre as ideias (para isso, você pode se lembrar dos conectivos 
que	estabelecem	relações	semânticas	de	causa,	de	finalidade,	de	tempo	etc.).
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•	Para	 escrever	 uma	boa	argumentação,	 esteja	 atento/a	 à	 coerência	 do	 que	 você	
insere no seu texto: deve haver harmonia entre os pontos de vista escolhidos por você, 
entre	suas	próprias	reflexões	e	entre	esses	dois	blocos	e	as	conclusões.		

• Você pode se colocar de modo a assumir sua argumentação, isto é, de forma pessoal 
(em 1a pessoa, ‘eu’), ou de forma a não se comprometer com seu texto, ou seja, de 
modo impessoal (3a pessoa). Essa escolha dependerá do contexto da argumentação.
•	Trabalhos	científicos	costumam	ser	construídos	com	 foco	nas	características	dos	

textos	argumentativos.	Desde	o	fim	do	século	passado,	sobretudo	nas	ciências	críticas	
sociais, têm-se utilizado algumas marcas subversivas na escrita acadêmica, como o 
uso da primeira pessoa e a dupla marcação de gênero.  

ETAPAS PARA A PRODUÇÃO DE UM TEXTO DISSERTATIVO (DE 
ACORDO COM DAMASCENO, 2020, p. 1):

1) Etapa intertextual: diante do tema, considere o universo de informação que 
possui a respeito do assunto. Todo texto tem um antecedente em relação ao qual ele 
toma posição. Aqui, seu conhecimento de mundo é resgatado.

2) Etapa contextual ou pragmática:	 considere	a	 finalidade	do	 texto	que	vai	 ser	
escrito	(para	defender	um	ponto	de	vista?	opor-se	a	uma	ideia	corrente?	para	modificar	
ideias	e	opiniões?).	Estabelece-se,	aqui,	o	tom	do	texto,	balizando	o	desenvolvimento	
do	 texto	em	função	do	 tempo	que	se	dispõe	para	produzi-lo,	do	espaço	e	do	público	
para o qual se destina.

3) Etapa textual: você deve estabelecer um plano a respeito do que pensou e 
colocá-lo no papel. Lembre-se de que é sempre válida a observação aristotélica de que 
um discurso deve apresentar início, desenvolvimento e conclusão.



71

Leia o texto a seguir e reflita a respeito dos seguintes tópicos:
Como a intertextualidade é utilizada no texto para compor a argumentação do autor?

a) Observe os trechos em negrito destacados por nós: eles se referem ao tom avaliativo da 

argumentação.	Como	você	poderia	fazer	avaliações	e	julgamentos	por	meio	de	recursos	diferentes	dos	

utilizados pelo autor?

b)	 Ainda	acerca	dos	trechos	destacados:	quais	são	os	recursos	de	linguagem	específicos	utilizados?	

São	adjetivações,	repetições,	uso	de	advérbios	avaliadores,	uso	de	afirmações	categóricas,	entre	outros?	

“O Google, minha amiga Joana e o mundo”       
Para	criar	senso	crítico,	há	que	se	conhecer.	Pouco	vale	ter	o	acesso	à	informação	

se não há estofo para julgá-la.
Autor: Zeca Baleiro. 

Texto disponível em: http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/66911

Dou	uma	busca	no	Google	à	cata	de	informações	sobre	a	temporada	que	o	lendário	
cantor Cauby Peixoto faz num bar tradicional de São Paulo. Há tempos faço planos de 
ir ver seu show, fã que sou do Cauby, herança de meu pai, que o colocava, ao lado 
de Nelson Gonçalves, como o maior cantor brasileiro de todos os tempos. Pois 
bem, um dos primeiros resultados da busca diz que “o cantor brega Cauby Peixoto se 
apresentará etc., etc., etc.” Bom, Cauby pode ser muita coisa, menos “brega”, a não 
ser	que	os	cantores	veteranos	sejam	automaticamente	alçados	à	categoria	de	brega	só	
porque envelheceram. O homem foi (e é) um ícone de elegância, tanto vocal quanto 
pessoal – seu caprichado figurino é uma de suas marcas –, e, se bem me lembro, 
o	preconceituoso	rótulo	de	brega	significa	exatamente	o	contrário	disso	–	chulo,	vulgar,	
subcultural, popularesco.

Noutro site, há um vídeo anunciando: “Cauby canta Sampa.” Dou play, nunca ouvi 
Cauby	cantando	“Sampa”,	a	clássica	homenagem	de	Caetano	Veloso	à	cidade	de	São	
Paulo. Então, ouço: “Volto pra casa abatida, desencantada da vida...” Espera! Mas... 
essa canção não é “Sampa”, mas “Ronda”, outro clássico, este de Paulo Vanzolini, 
outro grande mestre da canção brasileira. Confusão até compreensível, uma vez 
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que	a	música	do	baiano	faz	uma	alusão	melódica	e	poética	à	canção	do	paulista,	no	
verso “cena de sangue num bar da avenida São João”. Sim, compreensível, mas 
imperdoável.	Enfim,	alguns	sites, blogs e dados errados depois, eis que chego a uma 
informação segura e confiável, com todo o serviço do show – hora, data, local, preço 
etc. Ufa!

Lembrei-me imediatamente de Joana, uma amiga que tive, um tipo muito curioso. 
Inteligente, articulada e com uma grande capacidade de absorver informações, 
mas com uma mente dotada de uma mecânica muito particular, caótica até, Joana 
embaralhava as mil informações que sugava como uma esponja, repassando-as 
de modo confuso, sempre por aproximação, o que fazia dela um personagem 
engraçado, quase folclórico.

Se alguém dissesse a Joana que o novo técnico da Seleção Brasileira é o Dunga, ela 
seria capaz de repassar a informação de duas maneiras: “Sabe quem é o novo técnico da 
Seleção? O Falcão”. Ou, então: “O Zangado é o novo técnico do Brasil, sabia?” Exageros 
à	parte,	era	assim	que	funcionava	a	cabeça	de	Joana,	com	conexões mentais muito 
próprias e apressadas,	 que	 chegava	 à	 verdade	 dos	 fatos	 por	 vias	muito	 tortuosas	
e que, por isso, se transformou em motivo de risadas e chacotas na turma. Mal 
comparando, o Google é como Joana. O Google, este pequeno feitiço tecnológico, é 
uma dádiva, não resta dúvida. Mas é bom, muito bom, para quem tem informação 
e filtro – e pode peneirar os difusos e infinitos dados ali postados –, e ruim, ou 
mesmo pernicioso, para quem não os tem. E, nesse particular, jovens em formação 
(não só cultural) são as maiores “vítimas” da facilidade e da instantaneidade do Google. 
Como	se	cria	filtro?	Com	educação	e	cultura.	Não	há	mágica.	Para	criar	senso	crítico,	
há	que	se	conhecer.	Pouco	vale	ter	o	acesso	à	informação	se	não	há	estofo	para	julgá-
la.

O que talvez nem Joana nem o Google saibam é que Cauby Peixoto foi (e continua 
a ser) um dos maiores intérpretes da música brasileira, um artista versátil como 
poucos,	 que	 gravou	 desde	 clássicos	 românticos	 de	 nossa	 música	 até	 versões	 de	
tangos, rumbas e calipsos, verdadeira febre no Brasil nos anos 50. É de Cauby também 
a proeza de gravar o primeiro rock composto em português, cujo nome é... Um 
momento, deixe-me consultar o Google rapidamente... É... Deixa ver, hum, cadê, não, 
ah, aqui, achei: “Rock and roll em Copacabana”, autoria de Miguel Gustavo, lançado em 
1958. Acredite se quiser.
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FORMA DE ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ARGUMENTATIVO 
(SEGUNDO DAMASCENO, 2020, p. 1-2)

a) Introdução 

• É o ponto de partida do texto, que indica a tese que será desenvolvida pelo autor. 
• É uma espécie de roteiro do que se lerá.
• Indica-se lançar mão de recursos que possam despertar o interesse do/a leitor/a, 

tais como: formular uma tese que será desenvolvida no decorrer do texto; lançar 
uma	afirmação	surpreendente,	que	o	autor	terá	de	justificar	ou	refutar;	propor	uma	
pergunta, que será respondida ao longo do texto etc.

b) Desenvolvimento 

• É	 a	 parte	 do	 texto	 em	 que	 ideias,	 conceitos,	 informações,	 argumentos	 de	 que	
você	dispõe	serão	desenvolvidos,	de	forma	organizada	e	criteriosa.

• Analisam-se	relações	de	causa-efeito.
• No geral, cada parágrafo do desenvolvimento trata de uma nova ideia, mas deve 

haver relação lógica entre eles (elementos coesivos).

c) Conclusão 

• Retoma	o	que	foi	dito	e	expõe	uma	avaliação	do	que	foi	discutido.
• Deve ser bem produzido linguisticamente, observando a boa construção sintática, 

a riqueza e a pertinência vocabular, bem como a correção gramatical e o estilo.
• É o fecho, o coroamento discursivo. Demonstradas as provas, cumpre ao redator 

retomar	 o	 tópico	 frasal	 para	 mostrar	 ter	 sido	 ele	 exposto,	 com	 eficácia,	 no	
desenvolvimento. 
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ESTRATÉGIAS DE RACIONALIZAÇÃO E IDEOLOGIA

Para além de pensar sobre a escrita de textos argumentativos, é preciso considerar 
os processos de leitura ativa, analítica e crítica desse tipo textual. Há estratégias 
ideológicas que, muitas vezes, são utilizadas dentro de projetos de dominação. Por 
meio de raciocínios baseados em premissas frágeis e generalizantes, alguns textos 
estão a serviço de uma ideologia de poder. Textos com usos retóricos que não abrem 
possibilidades de debate ou de discordância, que circulam em torno de verdades 
tomadas como ‘absolutas’, podem ser textos ideológicos no sentido negativo e precisam 
ser lidos dentro desse enquadramento crítico. Sugerimos que voltem na parte da leitura 
crítica e releiam os modos de operação das ideologias nos textos (THOMPSON, 2002), 
um conteúdo que pode ajudar na leitura e na escrita de textos argumentativos. 

Por outro lado, podemos encontrar textos com argumentos baseados em raciocínios 
dialéticos,	 de	 forma	 a	 se	 revelarem	 como	 textos	 abertos	 a	 discussões	 e	 a	 novas	
construções.	Precisamos	focalizar	nesse	tipo	de	estratégia	para	construir	nossos	textos,	
orais e escritos.

Os estudos da retórica nos apontam, ainda, mais dois tipos de raciocínio: o retórico e o 
silogístico. O primeiro é uma variação do pensamento dialético e inclui o/a interlocutor/a. 
O silogismo trabalha com as premissas e com uma conclusão que decorre delas.

RECURSOS UTILIZADOS PARA CONVENCER     

 Argumento de autoridade:	 geralmente,	 traz	 variadas	citações	para	comprovar	a	
tese defendida. O foco do texto gira em torno da comprovação. 

Argumento com base no consenso: o foco está no diálogo e nas trocas. Costuma 
trazer,	 ao	 final,	 proposições	 para	 o	 futuro,	 com	 sugestões	 de	 contribuições	 para	 a	
questão em tela.

Argumentos com base em provas concretas: podem realçar exemplos, dados 
históricos e vozes especializadas.

Argumento por exclusão:	o/a	escritor/a	propõe	várias	hipóteses	e	vai	eliminando	
uma	por	uma,	para	se	fixar	em	seu	objetivo.	

Argumento por analogia: baseia-se na aproximação de dois campos conceituais e 
tem por fundamento a comparação. O foco do texto gira em torno do convencimento.
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 ATENÇÃO:

 De acordo com a análise de discurso crítica, o que está ‘dito’ em um texto 
sempre	pressupõe	o	que	“não	está	dito”	e	parte	da	análise	dos	textos	é	
tentar	identificar	o	que	está	pressuposto.	Quando diferentes discursos 
entram em conflito, o que está sendo realmente contestado é o 
poder desses sistemas semânticos/discursivos pré-construídos, 
um	 poder	 performativo	 para	 sustentar	 ou	 reafirmar	 o	 mundo	 em	 sua	
imagem. É importante ressaltar que diferentes discursos podem usar as 
mesmas	palavras,	mas	são	as	relações	semânticas	estabelecidas	que	
dirão	quais	são	essas	diferenças	de	sentido.	Uma	forma	de	verificar	isso	
é	observar,	por	exemplo,	as	colocações,	os	padrões	de	coocorrência	das	
palavras nos textos, as palavras que precedem ou seguem as palavras- 
-chaves	e	verificar	as	modificações	desses	padrões	ao	longo	do	tempo	
(FAIRCLOUGH, 2003).



76

esquema e sublinha
TÓPICO 2.2

ESQUEMATIZAR

Para realizar uma leitura ativa, analítica e crítica, e como estratégia básica para a 
escrita de textos acadêmicos (especialmente resumos), apresentamos a TÉCNICA DO 
ESQUEMA DE TEXTOS. Um esquema é um simples enunciado das palavras-chaves 
de	um	 texto,	 procurando	 representá-lo	 de	 forma	gráfica	e	 sintética.	Significa	 sempre	
economia de palavras e tem a grande vantagem de apresentar apenas o que é essencial, 
tornando a informação mais visual e atrativa. 

Um bom esquema permite ter uma ideia clara acerca do conteúdo de um texto. Além 
disso, pode ser reformulado constantemente. Assim, elaborar bons esquemas pode ser 
considerado um exercício de criatividade e de espírito crítico.

Os esquemas são muito importantes para o estudo e as provas de avaliação, uma 
vez que possibilitam uma recordação rápida da matéria. Ademais, são muito bons como 
trabalho prévio, sempre que se pretende elaborar uma investigação a respeito de algum 
tema.

 O QUE, ENTÃO, ESQUEMATIZAR?

Esquematizar um texto é provar que se compreendeu o texto em análise.

Devem ser consideradas como as etapas mais importantes da elaboração de um 
esquema:

• fazer uma leitura global do texto a esquematizar, para se apreender a ideia geral;
• fazer uma segunda leitura, analítica, isto é, uma leitura em que se procura analisar 

cada	parte	do	texto,	identificando	as	ideias	principais	de	cada	parágrafo;
• sublinhar as ideias principais de cada parágrafo;
• tomar	notas	à	margem	dos	parágrafos,	por	meio	de	palavras-síntese;
• fazer o esquema propriamente dito, apresentando as ideias centrais do texto e 

articulando-as	(para	isso,	utilize:	setas,	figuras,	chaves	etc.).
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EM SÍNTESE: O QUE DEVE OFERECER UM BOM ESQUEMA?

• As ideias centrais do texto.
• A estrutura ou a sequência lógica do texto, com subordinação das ideias 

secundárias	às	ideias	principais,	mostrando	claramente	que	se	compreendem	as	
relações	entre	as	partes	do	texto.

• As	divisões	e	as	subdivisões	do	 texto,	 tornando	clara	a	hierarquia	das	próprias	
partes.

• Uma	apresentação	gráfica	cuidadosa,	a	fim	de	facilitar	a	legibilidade.

O	esquema	deve	ser	conciso,	utilizando-se	uma	“linguagem	telegráfica”.	
É importante, também, manter o paralelismo sintático entre as partes do esquema 

(por	exemplo,	usar	verbos	no	infinitivo	ou	optar	pelas	nominalizações).
Em	2018,	uma	turma	do	curso	de	geografia	da	Universidade	de	Brasília	(UnB)	viajou	

para	Cuiabá,	 a	 fim	de	participar	 da	56ª	Reunião	Anual	 da	Sociedade	Brasileira	 para	
o Progresso da Ciência (SBPC). O tema do evento era: “Ciência na Fronteira: ética e 
desenvolvimento”.	Após	o	primeiro	dia	de	atividades,	na	palestra	do	fim	de	tarde,	um	
professor do Departamento de Ciências Sociais da UnB distribuiu o seguinte texto e 
apresentou um esquema. Vamos conferir? O tema está na ordem do dia: crises e ética 
planetária. 

“São três os problemas que suscitam a urgência de uma 
ética mundial: a crise social, a crise do sistema de trabalho e 
a crise ecológica, crises todas elas de dimensão planetária.

Em primeiro lugar, a crise social. Os seus indicadores são 
evidentes e não há necessidade de expô-los. A mudança da 
natureza na atividade tecnológica, mediante a robotização e a 
informatização, favoreceu uma fantástica produção de riqueza. 

Riqueza	 de	 que	 se	 apropriam,	 de	 forma	 altamente	 desigual,	 grandes	 corporações	
transnacionais e mundiais que vêm afundar ainda mais o abismo existente entre ricos 
e pobres. Esta acumulação da riqueza é injusta, porque está pessimamente distribuída. 
Os níveis de solidariedade entre os humanos retrocederam aos tempos da barbárie 
mais cruel. [...]
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Em segundo lugar, a crise do sistema de trabalho: as novas formas de produção, 
cada vez mais automatizadas, prescindem do trabalho humano; em seu lugar, entra 
a máquina inteligente. Desse modo, se destroem postos de trabalho e se tornam os 
trabalhadores desnecessários, criando um imenso exército de excluídos em todas as 
sociedades mundiais. [...]

Em terceiro lugar, emerge a crise ecológica. Os cenários são também amplamente 
conhecidos,	 difundidos	 não	 só	 por	 reconhecidas	 instituições	 de	 investigação	 que	 se	
preocupam com o estado global da Terra, mas também pela própria Cruz Vermelha 
Internacional e por diversos organismos da ONU. Nas últimas décadas, construímos o 
princípio da autodestruição. A atividade humana, irresponsável perante a máquina de 
morte	que	criou,	pode	ocasionar	danos	irreparáveis	na	biosfera	e	destruir	as	condições	
de vida dos seres humanos. Numa palavra, vivemos debaixo de uma grave ameaça de 
desequilíbrio ecológico que pode afetar a Terra como sistema integrador de sistemas. 
A Terra é como um coração. Gravemente ferido, afetará os restantes organismos 
vitais: os climas, as águas potáveis, a química dos solos, os micro-organismos, as 
sociedades	humanas.	A	sustentabilidade	do	planeta,	tecida	por	milhares	de	milhões	de	
anos de trabalho cósmico, pode ver-se desbaratada. A Terra buscará um novo equilíbrio 
que, seguramente, trará consigo uma imensa devastidão de vidas. Este princípio de 
autodestruição invoca urgentemente o outro, o princípio da corresponsabilidade que 
deriva de nossa existência como espécie e como planeta.
Se	 queremos	 continuar	 a	 aventura	 terrena	 e	 cósmica,	 temos	 de	 tomar	 decisões	

coletivas que estejam ordenadas para a salvaguarda da criação e para a manutenção 
das	condições	gerais	que	permitam	à	evolução	seguir	seu	caminho,	sempre	aberto.”

(BOFF, Leonardo. Ética planetária desde el Gran Sur. In: LOURENÇO, J. Vieira. 
Ferramentas do aprendiz de filósofo. Portugal: Porto Editora, 2004. p. 45.)
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ESQUEMA

Três crises tornam urgente uma ética mundial

Social

Agravamento do 
fosso entre 
ricos/as e pobres

Risco do equilíbrio 
ecológico do 

planeta

Trabalhadores/as 
desnecessários/as

Robotização
Informatização

Produção de riqueza com 
distribuição desigual

Destruição dos postos 
de trabalho

Destruição das 
condições de vida

Alteração da
Biosfera

A máquina substitui     
o ser humano

Sistema de trabalho Ecológica

É PRECISO TOMAR DECISÕES COLETIVAS:

• salvaguardar a criação;
• manter	as	condições	de	vida;
• respeitar a evolução.

A TÉCNICA DA SUBLINHA

Para realizar uma leitura ativa, analítica e crítica, e como estratégia básica para a 
escrita de textos acadêmicos (especialmente resumos e paráfrases), apresentamos, 
também, a TÉCNICA DA SUBLINHA DE TEXTOS. Para implementar uma boa sublinha, 
deve-se, em primeiro lugar, fazer mais de uma leitura, pelo menos duas; em segundo 
lugar, destacar somente as ideias principais, deixando de lado as ideias secundárias, 
terciárias e pormenores; e, em terceiro lugar, inserir na margem do trecho assinalado 
uma palavra que o sintetiza.
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Medeiros (2004, p. 25) recomenda aos iniciantes na técnica da sublinha os seguintes 
procedimentos: 

1)  sublinhar palavras-chaves apenas depois de feitas várias leituras; 
2) sublinhar somente as ideias principais, as palavras-chaves. Atenção aos 
instrumentos de coesão que criam ideia de oposição (mas, embora etc.): eles 
devem ser destacados; 
3)	 reconstruir	 o	 parágrafo	 a	 partir	 das	 palavras	 e	 expressões	 sublinhadas.	
Outra	não	seria	a	finalidade	de	sublinhar	que	possibilitar	uma	visualização	
imediata das ideias principais; 
4)	 inserir	um	traço	vertical	à	margem	do	texto	para	 indicar	passagens	mais	
significativas;	
5) havendo passagens obscuras, falhas na exposição dos argumentos, 
dúvidas,	discordâncias,	inserir	à	margem	do	texto	um	ponto	de	interrogação;	
6) para chamar a atenção para uma expressão tópica de todo o texto, utilizar 
dupla sublinha. 

Vejamos agora o trecho de uma obra que esse autor sublinha: 

“Com esse enfoque, o tema motivação passa a ser encarado a partir de uma das 
suas mais importantes características, que é a da gratuidade ou da sua independência 
perante a recompensa vinda de fora do próprio indivíduo. Aquilo que importa e 
que, assim sendo, mais energiza um comportamento motivacional é a busca da 
felicidade pessoal, pois o homem procurará estar sempre fazendo aquilo que o torna 
pessoalmente feliz, caso se possa oferecer a ele a oportunidade de escolher livremente 
o seu programa de vida! 

Depoimentos de pessoas que se dizem sentir altamente motivadas são unânimes ao 
acusar que elas sentem que o tempo para elas passa depressa demais, que sempre 
lhes falta maior disponibilidade para executarem tudo aquilo que planejaram para 
si mesmas. Em resumo, para as pessoas motivadas, a vida parece ser sempre curta 
demais. De maneira oposta, aqueles que acusam possuir baixo nível de satisfação 
motivacional queixam-se de que estão muito frequentemente fazendo coisas que os 
aborrecem e que isso lhes rouba um tempo demasiadamente longo – e, como se diz 
no jargão popular, eles experimentam um sentimento de culpa por sentirem que passam 
a vida ‘matando o tempo’, especialmente em atividades que nada têm a ver consigo 
mesmos” (BERGAMINI apud MEDEIROS, 2004, p. 126-127). 
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Como a palavra “motivação” constitui o assunto a respeito do qual gira o texto anterior, 
usou-se dupla sublinha. 
Com	base	nesses	dois	parágrafos,	Medeiros	(2004)	propõe	o	seguinte	resultado	da	

sublinha:  

Motivação [é o estado de] gratuidade e independência 
[de] recompensa [externa ao] indivíduo. [O que] energiza [o] 
comportamento é a busca da felicidade. Pessoas motivadas sentem 
[que] a vida [é] curta para executarem [o que] planejaram. [É] baixo 
[o] nível de satisfação [das] pessoas [que] executam atividades 
[que não] têm nada consigo mesmas. 

Observação:	 as	 palavras	 entre	 colchetes	 indicam	 adaptações.	 A	 proposta	 de	
Medeiros (2004) é realmente interessante, pois, da sublinha, resulta um resumo, embora 
o concebamos de modo diferente.



82

PARÁFRASE E PARÁGRAFO
TÓPICO 2.3

A PARÁFRASE 

A paráfrase é uma estratégia muito utilizada na escrita acadêmica e se baseia 
na reprodução autoral de uma ideia desenvolvida por determinado/a autor/a. É uma 
espécie	de	tradução.	Em	alemão,	traduzir	significar	‘colocar	na	outra	margem’,	e	essa	
pode ser uma boa imagem se você pensa em um rio e nas duas margens: parafrasear é 
atravessar um texto de um lado para o outro, de modo que as palavras usadas tenham 
o mesmo sentido, apesar de serem diferentes. 

O QUE CARACTERIZA A PARÁFRASE?

• Escrevemos	paráfrases	quando	 trazemos	as	mesmas	 informações	por	meio	de	
outras palavras; esse tipo é a paráfrase reprodutiva. 

• É	uma	espécie	de	retomada	das	explanações	de	um	texto.
• A	paráfrase	é	também	um	modo	de	ler	e	de	estudar	que	pode	ser	usada	para	fixar	

um conteúdo e para selecionar as partes mais importantes de um texto.
• Na escrita de textos acadêmicos, utilizamos a paráfrase como um mecanismo de 

marcar a intertextualidade da produção textual. 
• Podemos fazer paráfrases não só reprodutivas, mas também criativas, 

especialmente	se	incluirmos	comentários	e	reflexões	provenientes	de	experiências	
de vida e de outras leituras.

POR QUE PARAFRASEAR (DAMASCENO, 2020, p. 47)?
• Por meio da paráfrase, o/a aluno/pesquisador/a melhora seu desempenho de 

escrita,	aprende	a	fixar	o	conteúdo,	resumir,	resenhar	um	texto.
• A paráfrase funciona, também, como uma espécie de tradução do texto lido; trata-

-se de um processo que pode ser dividido em duas partes: (i) há uma apropriação 
do texto; e (ii) há uma devolutiva do conteúdo para outras pessoas, a partir 
das	substituições	de	palavras	e	das	frases.	Por	meio	de	paráfrases,	o/a	 leitor/a	
pode	 desenvolver	 sua	 autoria,	 especialmente	 ao	 dialogar	 com	 as	 informações	
parafraseadas.

• Um	trabalho	monográfico,	um	artigo	científico,	um	paper são produtos, em grande 
parte, de paráfrases. 
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COMO PARAFRASEAR UM TEXTO?

• Na paráfrase, frases e períodos podem ser transformados por meio de uma mudança: 
sintática	(inversão	da	ordem	dos	elementos	da	frase,	nominalizações,	inclusão	de	novos	
conectivos, utilização de referências coesivas variadas), semântica (uso de sinonímias) 
e/ou estilística (reescrita mais formal ou mais informal, a depender de cada contexto). 

TIPOS DE PARÁFRASES:

Reprodução/
tradução livre/
substituição

• Quando se repete, 
com palavras simples, 
mas próprias, o 
pensamento do texto 
original.

Texto 1, original: “Ao	olhar	para	a	escola	de	modo	mais	crítico, fui 

me dando conta de que o referencial educacional que nós temos está 

muito vinculado	àquele	que	existe	desde	o	século	XIX. Durante muito 

tempo tem-se mantido uma concepção de educação a partir da qual o 

professor	aparece	como	o	centro	do	processo	pedagógico, em torno 

de quem gira a roda do ensino. Nessa perspectiva o	que	se	esperava,	

era	o	silêncio,	e	a	imobilidade	do	aluno e a sapiência do mestre, além 

de se	pensar	 o	 conhecimento	 como	 informações	pré-organizadas	e	

concluídas que se passavam de uma pessoa para outra, portanto, de  

fora  para  dentro,  do  mestre  para  o  estudante.  Ensinar	significava	

difundir o conhecimento, impondo	normas	e	convenções	para	que	os	

alunos	os	assimilassem. Estes levavam para a escola a boca-porque 

da mesma não podia se separar, mas toda a aprendizagem dependia 

do ouvido, reforçado pela mão na tarefa de copiar” (ALBUQUERQUE; 

DIAS, 2018, p. 6).

Texto 2, paráfrase: Considerar a escola de modo crítico é perceber 

que a nossa realidade educacional dos dias de hoje ainda é muito 

parecida com a realidade do século XIX, em que os professores exerciam 

sua	soberania	no	que	se	refere	à	transmissão	de	conhecimentos,	e	os/

as estudantes ocupavam seus lugares, silenciados e passivos. Ensinar, 

nesse	sentido,	representava	a	imposição	de	normas	e	convenções,	por	

parte do/a docente, e a mera assimilação, por parte dos/as alunos/as.
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Comentário 
explicativo

• Amplia ideias para 
que o texto original se 
torne mais claro.

Texto 1, original: “Ao	refletir	sobre	esse	modelo, que ao que me 

parece, em alguma medida persiste até hoje, fui percebendo que os 

jovens	 recusam	 a	 escola	 que	 aí	 está	 posta	 porque	 ela	 parece	 não	

percebê-los,	não	representá-los. Concluí então que, para compreender 

o que se passa na escola, precisamos	 ‘confrontar	 o	 instrucionismo, 

entendido como aquela	didática	 reprodutivista que conserva o aluno 

como objeto da sucata do conhecimento (DEMO, 2006, p. 29)’. Ao que 

tenho observado, esse	 é	 um	 modelo	 exaurido,	 esgotado,	 que	 gera	

resistência	 e	 recusa	 por	 parte	 dos	 estudantes” (ALBUQUERQUE; 

DIAS, 2018, p. 6). 

Texto 2, paráfrase: Com esse tipo de compreensão, é possível 

entender por que a nossa juventude recusa a escola, uma vez que 

na escola os/as jovens não se sentem representados/as. Assim, para 

realmente aprofundar nesse entendimento, é preciso ‘confrontar 

o instrucionismo’ como uma concepção didática da reprodução e 

como um modelo já esgotado e que é recusado pela maioria dos/as 

estudantes. Nossa juventude é nativa digital, e é espantoso a escola 

não	 ter	 empreendido	 as	 mudanças	 necessárias	 relativas	 às	 novas	

tecnologias	de	informação	e	de	comunicação.	O	que	dizer	das	relações	

humanas e sociais no interior do espaço educacional e o que se faz 

ainda hoje com os conteúdos. É realmente espantoso.

Paródia

• Repetição com 
distanciamento crítico. 

Texto 1: “Nosso céu tem mais estrelas. / Nossas várzeas têm mais 

flores. / Nossos bosques têm mais vida. / Nossa vida, mais amores” 

(Gonçalves Dias – Canção do Exílio).

Texto 2: Nossas flores são mais bonitas / nossas frutas mais 

gostosas / mas custam cem mil réis a dúzia (Murilo Mendes – Canção 

do Exílio).
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 PARÁFRASE NÃO É PLÁGIO INTELECTUAL

 “Como ter certeza de que uma paráfrase não é um plágio? Antes de tudo, se for muito 
mais curta do que o original, é claro. Mas há casos em que o autor diz coisas de grande 
conteúdo numa frase ou período curtíssimo, de sorte que a paráfrase deve ser muito 
mais longa do que o trecho original. Neste caso, não se deve preocupar doentiamente 
em	nunca	colocar	as	mesmas	palavras,	pois	às	vezes	é	inevitável	ou	mesmo	útil	que	
certos termos permaneçam imutáveis. A prova mais cabal é dada quando conseguimos 
parafrasear	o	texto	sem	lê-lo	diante	dos	olhos,	significando	que	não	só	não	o	copiamos	
como o entendemos” (ECO, 2002, p. 18).

  ATENÇÃO!!!

Alguns processos parafrásticos importantes:
a) nominalização:
O pesquisador publicou um livro que foi comemorado pelos amigos. 
A publicação de um livro do pesquisador foi comemorada pelos amigos. 

b) passivização:
O pesquisador publicou um livro. 
Um livro foi publicado pelo pesquisador.

  
Figura 7: Exemplo de paráfrase                                             

Fonte: Retirada do site O Sensacionalista (2019).
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Nesse exemplo, tem-se uma paráfrase do título do livro “O Diabo veste Prada”, 
de	Lauren	Weisberger	–	e,	portanto,	do	filme	de	mesmo	nome.	O	 intertexto	pode	ser	
depreendido	não	só	pela	frase	em	destaque,	como	também	pela	imagem	do	legume	à	
esquerda. Assim, independentemente do grau de explicitude, observa-se como critério 
para a intertextualidade, em sentido restrito, a construção textual a partir de um já-dito. 
Pode-se imaginar que, diante do enunciado “O Quiabo veste Prada”, lembramos do 
título	de	um	livro	ou	filme	(ARAÚJO;	LOBO-SOUSA,	2009).

Vejamos, como ilustração, um trecho do livro “Os fanáticos do apocalipse”, de Norman 
Cohn (apud ECO, 2002, p. 19), e, em seguida, uma paráfrase possível:

TEXTO ORIGINAL
A	 vinda	 do	Anticristo	 deu	 lugar	 a	 uma	 tensão	 ainda	 maior.	 Sucessivas	 gerações	

viveram numa constante expectativa do demônio destruidor, cujo reino seria de fato 
um	caos	sem	lei,	uma	era	votada	à	rapina	e	ao	saque,	à	tortura	e	ao	massacre,	mas	
também o prelúdio de um termo ansiado, a Segunda Vinda e o Reino dos Santos. As 
pessoas estavam sempre alerta, atentas aos “sinais” que, segundo a tradição profética, 
anunciariam e acompanhariam o último “período de desordem”; e, já que os “sinais” 
incluíam maus governantes, discórdia civil, guerra, fome, carestia, peste, cometas, 
mortes imprevistas de pessoas eminentes e uma crescente pecaminosidade geral, 
nunca	houve	dificuldade	em	detectá-los.

PARÁFRASE 
A esse respeito, Cohn é bastante explícito. Debruça-se sobre a situação de tensão 

típica desse período, em que a expectativa do Anticristo é, ao mesmo tempo, a do 
reino do demônio, inspirado na dor e na desordem, mas também prelúdio da chamada 
Segunda Vinda, a Parusia, a volta do Cristo triunfante. Em uma época dominada por 
acontecimentos	sombrios,	saques,	rapinas,	carestia	e	peste,	não	faltavam	às	pessoas	
os “sinais” correspondentes aos sintomas que os textos proféticos haviam sempre 
anunciado como típicos da vinda do Anticristo.
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PARÁGRAFO

• Segundo Carneiro (1993), o parágrafo é uma unidade de informação construída a 
partir de uma ideia-núcleo (também chamada de TÓPICO FRASAL), que deve ser 
clara e adequadamente desenvolvida. 

• A divisão do texto em parágrafos serve para facilitar a compreensão. Os parágrafos 
devem estar bem relacionados entre si, e cada um deve conter uma ideia-núcleo – 
também chamada de tópico frasal, isto é, a ideia principal – e ideias secundárias 
que expliquem e/ou explicitem essa ideia-núcleo. Na maioria das vezes, o tópico 
frasal vem no início do parágrafo (mas isso não é uma regra!).

Construir parágrafos é organizar e desenvolver ideias, umas ligadas às outras.

Considera-se um bom parágrafo aquele que apresenta as seguintes qualidades: 
unidade, informatividade, coesão textual, coerência textual e consistência. Já 
falamos sobre coesão e coerência, então, agora, vejamos a que se referem unidade, 
informatividade e consistência:

• Conforme Figueiredo (1999), a unidade é a primeira qualidade de um parágrafo. As 
informações	devem	estar	relacionadas:	a	ideia-núcleo	às	ideias	complementares,	
e estas entre si. Assim, a ideia-núcleo não pode ser obscura e/ou vaga. De acordo 
com	Garcia	(1995),	unidade	significa	apresentar	um	tópico	de	cada	vez,	excluindo	
o	que	não	é	essencial	ou	não	se	relaciona	à	ideia	principal	do	parágrafo.

• O parágrafo deve apresentar informatividade, isto é, ter conteúdo, trazer dados 
suficientes	para	o	desenvolvimento	do	tópico	frasal.	Devem	ser	evitados:	 ideias	
vagas, clichês, estereótipos, frases feitas etc.

• Segundo Figueiredo (1999), há consistência na forma e no conteúdo. Na forma, 
significa	adotar	o	mesmo	tom	ou	estilo	na	apresentação	do	texto.	No	conteúdo,	
significa	evitar	a	contradição.
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A ênfase também é imprescindível no parágrafo, pois é preciso enfatizar 
a ideia principal, o que facilita a atribuição de sentido pelo/a leitor/a. 

TIPOS DE PARÁGRAFOS

Um texto sempre deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, 
vejamos alguns modos de organização de parágrafos para introduzir, desenvolver e 
concluir textos. 

O PARÁGRAFO DE INTRODUÇÃO
     
Para	Serafini	(1989),	deve-se	orientar	o/a	leitor/a	para	aquilo	que	será	desenvolvido,	

auxiliando na leitura. Segundo a autora, há dois tipos de introdução:
a) Introdução enquadre: aquela que enfoca o problema, declarando sua importância 

e sua atualidade. Pode apresentar-se, também, sob formato de síntese. São desse tipo, 
segundo Carneiro (1993):

• declaração inicial:	explicita	e/ou	justifica	o	que	se	declara.	Corresponde	a	uma	
frase que emite um juízo a respeito de um acontecimento;

• divisão:	supõe	a	presença	de	dois	ou	mais	elementos.	Seu	desenvolvimento	se	
realiza: pela análise dos elementos em conjunto, ou por sua análise separada, ou 
pela análise progressiva e comparativa dos elementos;

• alusão histórica: representa um fato passado que se relaciona a um fato presente, 
servindo	de	ponto	de	reflexão	pelas	semelhanças	ou	pelas	diferenças	entre	eles;

• proposição: explicita os objetivos do autor no texto;
• interrogação:	 supõe	 um	 desconhecimento	 real	 (e	 o	 desenvolvimento	 pode	

apresentar uma resposta direta ou mais de uma resposta) ou um desconhecimento 
retórico (e o texto se desenvolve pela análise do motivo da pergunta).

b) Introdução para captar atenção:
• referência: apresenta a opinião de alguém de destaque em relação ao tema 

debatido. Pode corresponder a uma intenção valorativa (pela importância da 
pessoa citada) ou ilustrativa (apenas como ponto inicial de análise do tema);

• convite: propõe	que	o/a	leitor/a	participe	de	algo	apresentado	no	texto,	procurando	
seduzi-lo. É muito utilizada em textos publicitários;

• suspense:	 supõe	 alguma	 informação	 negada	 que	 aumenta	 a	 curiosidade	 do/a	
leitor/a diante do que vai ser colocado.
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 O PARÁGRAFO DE DESENVOLVIMENTO 
     
Há vários recursos para se desenvolver um texto. Então, vejamos:
• exemplificação ou ilustração:	tipo	de	parágrafo	utilizado	para	confirmar	alguma	

tese,	 ilustrar	 regra	 ou	 princípio,	 comprovar	 uma	 afirmativa	 pessoal.	 Conforme	
Figueiredo (1999), a ideia-núcleo é desenvolvida por meio de exemplos. 
Expressões	mais	utilizadas:	por exemplo, a saber, ou seja, como, tal como etc.;

• enumeração de detalhes: lista atributos de um “objeto”, expondo suas 
características	 ou	 ações.	 Para	 Garcia	 (1995),	 esse	 é	 um	 tipo	 de	 parágrafo	
descritivo;

• comparação ou contraste: desenvolve-se por semelhanças ou diferenças entre 
dois temas ou objetos (a analogia, por exemplo, é um tipo de comparação entre 
dois assuntos diferentes, dos quais um é familiar ao/a  leitor/a, e o outro, não);

• definição:	explica	o	significado	do	termo	em	questão,	limitando	o	termo	definido;
• causa e efeito/consequência:	enfoca	as	ligações	entre	um	ou	vários	resultados	

(efeitos/consequências) e suas causas. Nesse tipo de parágrafo, pode vir primeiro 
tanto a causa quanto o efeito (FIGUEIREDO, 1999);

• narração:	está	relacionada	a	eventos	(verdadeiros	ou	fictícios)	que	ocorrem	no	
tempo. O parágrafo começa com a ideia-núcleo, que anuncia os fatos. A cronologia 
deve ser considerada;

• dados estatísticos:	 enriquece	 o	 texto	 com	 números,	 a	 fim	 de	 conferir	 maior	
credibilidade ao que o/a autor/a escreve;

• apresentação de razões (explicação): é o processo da argumentação, de acordo 
com	Garcia	(1995),	cujo	objetivo	não	é	apenas	definir,	explicar	ou	interpretar,	mas	
também convencer. A ideia é indicada explicitamente, orientando a leitura. Os 
conectivos mais utilizados nesse tipo de parágrafo são: porque, pois, em razão 
de, em função de etc.

O PARÁGRAFO DE CONCLUSÃO 
     
É o desfecho do assunto tratado no texto. Há três tipos de parágrafos de conclusão:
• conclusão-resumo: sintetiza os pontos principais discutidos no texto;
• conclusão-propósito: indica argumentos ou descreve propósitos em relação ao 

tema;
• conclusão com efeito: apresenta um fato curioso, uma citação, um paradoxo.
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Para Figueiredo (1999), deve-se evitar encerrar o texto com frases do tipo: “Assim, 
vimos que...”; “Em resumo...”. A conclusão deve ser tão bem trabalhada quanto a 
introdução e o desenvolvimento, evitando-se simplesmente repetir os tópicos frasais 
dos parágrafos anteriores.

Revisar o que se escreve é importantíssimo, pois é nesse momento que se percebem 
as	 inadequações	 do	 texto.	 Figueiredo	 (1999)	 sugere	 que	 o	 produtor	 do	 texto	 deve	
verificar	 se	 os	 parágrafos	 estão	 claros,	 objetivos,	 concisos	 e	 consistentes;	 se	 eles	
seguem as regras gramaticais; se o mesmo estilo foi adotado durante todo o texto; 
se os pontos principais foram enfatizados; se foram evitados clichês (frases feitas) ou 
cacofonia (encontro de vocábulos com som desagradável e de duplo sentido); se os 
parágrafos introdutório e conclusivo estão bem fundamentados com relação aos de 
desenvolvimento; se o texto está de acordo com o gênero discursivo e o tipo de leitor/a.
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SUMARIZAÇÃO, RESUMO E RESENHA
TÓPICO 2.4

SUMARIZAÇÃO

Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2004) nos apontam uma estratégia muito 
eficiente	para	desenvolvermos	nossa	escrita	de	resumos.	Trata-se	da	sumarização.
SUMARIZAÇÃO:	é	um	processo	essencial	à	produção	de	resumos.	Trata-se	de	um	

processo mental que todos nós utilizamos quando lemos um texto. É, pois, um processo 
aleatório, guiado por uma lógica interna, a qual buscaremos explicitar por meio de 
exercícios cognitivos.

Veja o exemplo:

No supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo 
vestido azul de bolinhas amarelas.

SUMARIZAÇÃO: Paulo encontrou Margarida.
INFORMAÇÕES	 EXCLUÍDAS:	 circunstâncias,	 qualificações	 e	 descrições	 da	

personagem.
VEJA AS ESTRATÉGIAS DE SUMARIZAÇÃO e lembre-se destes tópicos quando 

tiver de resumir um texto:

1- Apagamento de conteúdos facilmente inferíveis a partir de nosso conhecimento 
de mundo.

2- Apagamento de sinonímias. 
3-	 Apagamento	de	explicações.
4- Apagamento de exemplos.
5- Apagamento de argumentos contra a posição do autor.
6-	 Reformulação	das	informações,	utilizando	termos	mais	genéricos	(homem,	gato,	

cachorro = mamíferos).
7-	 Conservação	de	todas	as	informações.
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RESUMO

Resumir é apresentar, de forma breve, concisa e seletiva, determinado conteúdo. Isso 
significa	reduzir	a	termos	breves	e	precisos	a	parte	essencial	de	um	tema.	Saber	fazer	
um bom resumo é fundamental no percurso acadêmico de um estudante, especialmente 
por	 permitir	 recuperar	 rapidamente	 ideias,	 conceitos	 e	 informações	 com	 as	 quais	 o	
aluno terá de lidar ao longo do curso. 

Em geral, um bom resumo deve ser: 
•  breve e conciso: por exemplo, devemos deixar de lado os exemplos dados pelo 

autor, além de detalhes e dados secundários; 
•  pessoal: um resumo deve ser sempre feito com suas próprias palavras. Ele é o 

resultado da sua leitura de um texto; 
•  logicamente estruturado: um resumo não é apenas um apanhado de frases soltas. 

Ele deve trazer as ideias centrais (o argumento) daquilo que se está resumindo. 
Assim, as ideias devem ser apresentadas em ordem lógica. O texto do resumo 
deve ser compreensível. 

Um resumo tem várias utilidades. Isso significa dizer, também, que há vários tipos 
de resumo. Você encontrará resumos como parte de uma monografia, antes de um 
artigo, em catálogos de editoras, em revistas especializadas, em boletins bibliográficos 
etc. Por isso, antes de fazer um resumo, é necessário saber a que ele se destina. Em 
linhas gerais, costuma-se dizer que existem três tipos usuais de resumo: resumo 
indicativo, resumo informativo e resumo crítico (ou resenha). Deste último, trataremos 
na próxima seção. 

Quem é Ana Rachel Machado? 

Doutora pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), pesquisadora e professora, desenvolveu 
diversos estudos sobre leitura e produção de textos 
acadêmicos, o que resultou na publicação de trabalhos 
de transposição didática para a universidade.
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RESUMO INDICATIVO

Também conhecido como abstract (“resumo”, em inglês), apenas indica os pontos 
principais de um texto, sem detalhar aspectos como exemplos, dados qualitativos ou 
quantitativos	etc.	Um	bom	exemplo	são	as	sinopses	de	filmes	publicadas	em	jornais.	
Ali,	você	tem	apenas	uma	ideia	do	enredo	de	que	trata	o	filme.	Máximo:	100	palavras.

Exemplo:  

Para	refletir	criticamente	sobre	a	prática	da	medicina	tal	como	ela	se	apresenta	nos	
dias de hoje, faz-se necessário lançar um olhar sobre a trajetória da medicalização da 
nossa sociedade ocidental como prática social em seu papel construtivo e reprodutivo de 
conceitos,	relações	e	identidades	sociais.	Para	esta	apresentação,	focalizo	as	relações	
de poder existentes entre o papel do/a obstetra e da mulher grávida, destacando 
suas	 implicações	 ideológicas	na	esfera	discursiva	e	social.	Trata-se	de	uma	 reflexão	
fundamentada na análise dos discursos dos/as médicos/as e das parturientes, acerca do 
processo de nascimento inserido no contexto da medicina atual, por meio de percursos 
que incluem uma visão social, cultural, ideológica e discursiva do tema.

Palavras-chaves: Discurso. Poder. Arcabouço analítico. Parto. Identidade.

RESUMO INFORMATIVO

Também conhecido, em inglês, como summary, esse tipo de resumo informa 
o/a leitor/a a respeito de outras características do texto. Se o texto é o relatório de 
uma pesquisa, por exemplo, um resumo informativo não diz apenas do que trata a 
pesquisa	 (como	 seria	 o	 resumo	 indicativo),	mas	 informa	 as	 finalidades	 da	 pesquisa,	
a metodologia utilizada e os resultados atingidos. Um bom exemplo são os resumos 
de	trabalhos	científicos	publicados	nos	anais	de	congressos.	A	principal	utilidade	dos	
resumos	informativos	no	campo	científico	é	auxiliar	o	pesquisador	em	suas	pesquisas	
bibliográficas.	 Imagine-se	procurando	 textos	acerca	de	seu	 tema	de	pesquisa.	Quais	
pesquisas você deve realmente ler? Para saber isso, procure um resumo informativo de 
cada texto. Máximo: 250 a 300 palavras. 
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Partes desse tipo de resumo:
Apresentação do tema de pesquisa + Pressupostos teóricos + Metodologia + 

Resultados obtidos.
Exemplo:

Para	refletir	criticamente	sobre	a	prática	da	medicina	tal	como	ela	se	apresenta	nos	
dias de hoje, faz-se necessário lançar um olhar sobre a trajetória da medicalização 
da nossa sociedade ocidental como prática social em seu papel construtivo e 
reprodutivo	 de	 conceitos,	 relações	 e	 identidades	 sociais.	 Para	 esta	 apresentação,	
focalizo	 as	 relações	 de	 poder	 existentes	 entre	 o	 papel	 do/a	 obstetra	 e	 da	 mulher	
grávida,	destacando	suas	implicações	ideológicas	na	esfera	discursiva	e	social.	Trata-
-se	de	uma	reflexão	fundamentada	na	análise	dos	discursos	dos/as	médicos/as	e	das	
parturientes, acerca do processo de nascimento inserido no contexto da medicina atual, 
por meio de percursos que incluem uma visão social, cultural, ideológica e discursiva 
do tema. Como pressupostos teóricos, destaco os pilares da análise de discurso crítica 
(FAIRCLOUGH,	 1992,	 2001,	 2003;	CHOULIARAKI;	 FAIRCLOUGH,	 1999;	HALLIDAY,	
1985), alguns estudos sobre identidade (SILVA, 2000; HALL, 1992; GIDDENS, 1991, 
2002)	e	algumas	reflexões	acerca	do	poder	e	da	ideologia	como	forma	de	dominação	
(FOUCAULT, 1998, 2000; THOMPSON, 1995). O arcabouço metodológico utilizado é o 
da análise de discurso crítica. Ao apresentar os resultados, destacarei as sutilezas do 
discurso	da	medicina	que	está	amplamente	voltado	à	intervenção.	A	figura	do	obstetra	
exerce claro domínio sobre a gestante. A mulher é, geralmente, enquadrada em um 
estereótipo	marcado	por	sentimentos	de	ansiedade	e	de	medo.	Predomina,	enfim,	uma	
tendência	à	exclusão	da	mulher	do	centro	do	processo	e	uma	entrada	maciça	do	aparato	
tecnológico por meio da medicalização do parto.

Palavras-chaves: Identidade. Discurso. Feminino. Medicina. Parturição.
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Figura 8: O papel do esboço no desenho                                                      Fonte: Freepik.com.  

Alunos	 de	 artes	 visuais	 estavam	 explorando	 essa	 figura	 na	 aula	 de	 desenho.	
Apareceram alguns rabiscos, além de uma analogia com a ideia de resumo. Observe 
como	 as	 imagens	 da	 figura	 foram	 trabalhadas	 de	 forma	 a	 reduzir	 a	 representação	
dos animais a meros traços indicadores da imagem real. Com o resumo de um texto, 
acontece	 o	 mesmo:	 saem	 as	 partes	 secundárias,	 os	 exemplos,	 as	 contestações	 de	
ideias,	e	só	fica	o	essencial:	o	que	se	pretende	comunicar	e	o	que	não	pode	deixar	de	
interagir com o/a leitor/a.

RESENHA: VAMOS APRENDER A FAZER?

Há dois tipos de resenha: resenha descritiva e resenha crítica. Vamos trabalhar 
apenas com a resenha crítica, uma vez que é o gênero acadêmico que mais circula em 
revistas	científicas	e	também	o	mais	solicitado	pelos/as	professores/as	universitários/as.	

A resenha descritiva contém quase todas as partes da resenha crítica, com exceção 
da parte dos comentários e da indicação de leitura, como veremos adiante.



96

RESENHA CRÍTICA

A resenha crítica é um gênero que, antes de se tornar escolarizado, fazia parte das 
interações	entre	autores/as	renomados/as	das	áreas	específicas	dos	estudos	científicos.	
Funcionava mais ou menos assim: quando um/a autor/a escrevia um livro (literário ou 
acadêmico),	ele/a	ficava	aguardando	a	repercussão	de	sua	obra	por	meio	das	resenhas	
publicadas que circulavam nas diferentes áreas e eram comentadas por pessoas de 
destaque. As resenhas serviam como a validação da obra publicada.  

Fazer uma resenha crítica exige conhecimento do assunto e capacidade reflexiva. 
É	necessário	pensar	em	outras	leituras,	trabalhar	com	intertextos	e	propor	comparações	
com	outras	obras	da	mesma	área	ou	de	áreas	afins.	É	preciso	ter	maturidade	intelectual	
para	escrever	uma	 resenha	que	não	seja	apenas	descritiva.	Afinal,	parte	da	 resenha	
compreende argumentação e análise crítica.  

E a linguagem utilizada nas resenhas? O resenhista pode usar aquela lista de verbos 
dicendi disponibilizada na parte da Leitura Analítica. Deve estar atento/a ao uso dos 
verbos	que	atribuem	ao/à	autor/a	do	texto-fonte	as	ações:	‘examina’,	‘classifica’,	‘analisa’,	
‘comenta’,	‘propõe’	etc.	Essas	ações	podem	ser	atribuídas	não	diretamente	ao/à	autor/a,	
mas ao texto-fonte, como, por exemplo, ‘a obra retrata’, ‘inicialmente, o livro apresenta’, 
‘a	seguir,	o	texto	revela’	etc.	Em	relação	às	operações	linguístico-discursivas,	escrever	
uma	resenha	pressupõe	os	seguintes	mecanismos:	textualização (trabalho textual entre 
as partes do texto, envolvendo escolhas de conexão); mecanismos enunciativos (com 
as escolhas dos intertextos usados ou não pelo/a autor/a do texto-base e das novas 
vozes); modalizações (forma como o resenhista se coloca subjetivamente no texto, 
especialmente nos seus comentários); e escolhas lexicais (elas carregam os itens de 
novos	significados?	Há	pressuposições	nessas	escolhas?).	

A IMPORTÂNCIA DA RESENHA (SEGUNDO DAMASCENO, 2020, 
p. 16)

• Informa	o/a	 leitor/a	 acerca	 do	 assunto	 tratado	 em	um	 livro/filme,	 apresentando	
uma síntese das ideias fundamentais da obra.

• Facilita o trabalho dos/as leitores/as eventuais de um livro, ao trazer um breve 
comentário a respeito da obra e uma avaliação dela. A informação dada ajuda na 
decisão da leitura ou não de um livro.

• Instrumento	de	pesquisa	bibliográfica.
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• Desenvolve a capacidade de síntese, de interpretação e de crítica do aluno.
• Contribui	para	desenvolver	a	mentalidade	científica	e	levar	o	estudante	à	pesquisa	

e	à	elaboração	de	trabalhos	monográficos.
• A leitura e a redação de resenhas constituem exercícios que melhoram a qualidade 

da leitura e do texto.

  QUAIS SÃO AS QUALIDADES DE UM/A 
BOM/A RESENHISTA?

• Conhecimento completo da obra.
• Capacidade de juízo e de valor.
• Independência de juízo.

ESTRUTURA DA RESENHA (SEGUNDO DAMASCENO, 2020, p. 17)

Referência bibliográfica:
• Autor(es), título/subtítulo, elementos da imprensa (local da edição, editora, data), 

número	de	páginas	(se	um	livro),	duração	(se	for	um	filme).
Credenciais do autor: 
• Informações	gerais	do	autor;	autoridade	na	área;	referências	gerais.
Resumo da obra: 
• Resumo detalhado das ideias principais (de que fala a obra? Qual sua característica 

principal? Algo especial que mereça nota? Como foi abordado o assunto? Exige 
conhecimentos prévios para entendê-la?).

• Descrição do conteúdo dos capítulos ou das partes da obra.
• Não se exige que o texto do resumo da obra possua apenas um parágrafo.
 Análise interpretativa da obra/apreciação crítica do resenhista:
• Julgamento	da	obra	em	relação	às	circunstâncias	culturais,	sociais,	econômicas,	

históricas etc.
• Como o assunto foi tratado? Que método foi utilizado pelo autor? Alguma linha 

científica	explícita?	Qual	matiz	ideológico?
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• Como o autor desenvolve a obra – acepção ampla. 
• A obra tem algum mérito? (ideias originais, conhecimentos novos, abordagem 

diferente de um assunto etc.).
• Estilo (conciso, objetivo, simples, claro, preciso, coerente etc.).
• Estabelecimento de relação da obra lida com outras obras do gênero: 

intertextualidade.
A quem se dirige a obra: 
• Informar a que público se destina a obra ou a quem ela pode ser útil, como, 

por exemplo, alunos de determinados cursos, professores, pesquisadores, 
especialistas etc. 

 FIQUE ATENTO!

• A resenha crítica não é um resumo. 
• Resenha	não	é	apenas	paráfrase	de	um	texto	original	nem	fichamento.
• Se não sabe por onde começar seu comentário crítico, você pode ler um pouco 

outras obras antes de concluir sua resenha. Você pode conversar com seu/sua 
professor/a e pedir uma orientação de leituras paralelas. 

• Ao	final	da	resenha,	há	a	indicação	de	leitura.	Procure	pensar	sobre	o	público-alvo	
do texto e relacione essa indicação com um resumo dos seus juízos avaliativos 
sobre a obra. 

• Evite	afirmações	genéricas	ou	abstratas	e	privilegie	alguns	trechos	concretos	do	
texto, com exemplos e imagens. Esse recurso prenderá a atenção do/a seu/sua 
leitor/a e revelará que você realmente leu a obra.   

  ONDE ENCONTRAR BOAS RESENHAS ACADÊMICAS?
No	 periódico	 científico	 chamado	 Cadernos de Linguagem e Sociedade (L&S), 

da Universidade de Brasília! Um periódico interdisciplinar, de publicação semestral, 
que objetiva contribuir para a divulgação de pesquisas atuais, originais, resultantes de 
estudos	aprofundados	na	grande	área	de	Estudos	do	Discurso,	com	foco	nas	relações	
entre linguagem e práticas sociais, políticas, educacionais, culturais.

Artigos, resenhas críticas e ensaios, todos inéditos e resultantes de pesquisas 
consistentes	 na	área	de	Estudos	do	Discurso,	 são	 recebidos	em	fluxo	 contínuo,	 nas	
línguas português, inglês, espanhol ou francês. 

Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/les/about

 https://periodicos.unb.br/index.php/les/about.
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MEMÓRIA – ricas lembranças de um precioso modo de vida
O “Diário de uma garota” (Record, Maria Julieta Drummond de Andrade) é um texto 

que comove de tão bonito. Nele, o/a leitor/a encontra o registro amoroso e miúdo dos 
pequenos nadas que preencheram os dias de uma adolescente em férias, no verão 
antigo de 41 para 42.

Acabados os exames, Maria Julieta começa seu diário, anotado em um caderno de 
capa dura que ela ganha já usado até a página 49. É a partir daí que o espaço é todo da 
menina, que se propõe a registrar nele os principais acontecimentos destas férias para 
mais tarde recordar coisas já esquecidas.

O resultado dá conta plena do recado e ultrapassa em muito a proclamada modéstia 
do texto que, ao ser concebido, tinha como destinatária única a mãe da autora, a quem 
o caderno deveria ser entregue quando acabado. 

E quais foram os afazeres de Maria Julieta naquele longínquo verão? Foram muitos, 
pontilhados de muita comilança e de muita leitura: cinema, doce de leite, novena, o 
Tico-Tico, doce de banana, teatrinho, visita, picolés, missa, rosca, cinema de novo, 
sapatos novos de camurça branca, o Cruzeiro, bem-casados, romances franceses, 
comunhão, recorte de gravuras, Fon-Fon, espiar casamentos, bolinho de legumes, 
festas de aniversário, Missa do Galo, carta para a família, dor de barriga, desenho de 
aquarela, mingau, indigestão ... Tudo parecia pouco para encher os dias de uma garota 
carioca em férias mineiras, das quais regressa sozinha, de avião.

Tantas e tão preciosas evocações resgatam do esquecimento um modo de vida que 
é hoje apenas um dolorido retrato na parede. Retrato, entretanto, que, graças à arte de 
Julieta, escapa da moldura, ganha movimentos, cheiros, risos e vida.

O livro, no entanto, guarda ainda outras riquezas: por exemplo, o tom autêntico de sua 
linguagem, que, se como prometeu sua autora, evita as pompas, guarda, não obstante, 
o sotaque antigo do tempo em que os adolescentes que faziam diários dominavam os 
pronomes cujo/a/o/os/as, conheciam a impessoalidade do verbo haver no sentido de 
existir e empregavam, sem pestanejar, o mais-que-perfeito do indicativo quando de 
direito...

Outra e não menor riqueza do livro é o acerto de seu projeto gráfico, aos cuidados 
de Raquel Braga. Aproveitando para ilustração recortes que Maria Julieta pregava 
em seu diário e reproduzindo na capa do livro a capa marmorizada do caderno, com 
sua lombada e cantoneiras imitando couro, o resultado é um trabalho em que forma e 
conteúdo se casam tão bem-casados que este diário de uma garota acaba constituindo 
uma grande festa para seus/suas leitores/as. 

(Marisa Lajolo – Jornal da Tarde, 18 de janeiro de 1986 apud Damasceno, 2020, p. 17)
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Comentário

O texto é uma resenha crítica, pois, nele, a autora apresenta um breve resumo 
da obra, mas também faz uma apreciação de seu valor (exemplo, 1º período do 1º 
parágrafo, 3º parágrafo). Ao comentar a linguagem do livro (6º parágrafo), emite um 
juízo de valor acerca dela, estabelecendo um paralelo entre os adolescentes da década 
de 1940 e os de atualmente, do ponto de vista da capacidade de se expressar por 
escrito.	No	último	parágrafo,	comenta	o	projeto	gráfico	da	obra	e	faz	uma	apreciação	a	
respeito dele.

No resumo da obra, a resenhista faz uma indicação sucinta do conteúdo global da 
obra (“registro amoroso e miúdo dos pequenos nadas que preencheram os dias de 
uma adolescente em férias, no verão antigo de 41 para 42”), mostra o gênero utilizado 
pela autora (diário) e, depois, relata os pontos essenciais do livro (um rol dos pequenos 
acontecimentos da vida da adolescente em férias).

A parte descritiva é reduzida ao mínimo indispensável. Apenas o título completo da 
obra, a editora e o nome da autora são indicados.

Estamos diante de uma resenha muito bem-feita, pois se atém apenas aos elementos 
pertinentes	à	finalidade	a	que	se	destina:	informar	o	público	leitor	sobre	a	existência	e	
as	qualificações	do	livro	(FIORIN;	SAVIOLI,	2006).

AGORA, VAMOS VER UM EXEMPLO DE RESENHA CRÍTICA QUE 
NORMALMENTE CIRCULA NOS MEIOS CIENTÍFICOS?

Leia	 a	 resenha	 a	 seguir	 e	 identifique	 as	 partes	 componentes	 do	 gênero	 em	 foco.	
Sublinhe	os	inícios	dos	parágrafos	para	fixar	em	sua	mente	algumas	ideias	para	quando	
você precisar produzir sua própria resenha.  
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CARRAHER, David William. Senso crítico:	do	dia	a	dia	às	ciências	humanas.	São	
Paulo: Pioneira, 1983. Por Regina Maria de Souza, professora da Universidade de 
Brasília (UnB). 

  A obra é o resultado público de duas pesquisas desenvolvidas pelo autor com 
estudantes universitários mineiros e pernambucanos em 1981. A primeira, denominada 
“O	 senso	 crítico”,	 recebeu	 financiamento	 do	Conselho	Nacional	 de	Desenvolvimento	
Científico	e	Tecnológico	(CNPq);	a	segunda,	em	colaboração	com	o	linguista	Francisco	
Gomes de Mattos, foi apoiada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep). 
Seu autor, norte-americano radicado em Pernambuco, é professor do mestrado em 
psicologia da UFPE, há muitos anos preocupado com o desenvolvimento da habilidade 
de argumentação e de comunicação do raciocínio. 
Trata-se	de	uma	obra	não	convencional	de	metodologia	científica	ou	de	organização	

do trabalho intelectual. Seu forte não é a teorização sobre os processos cognitivos, 
mas	 a	 análise	 de	 eventos	 comunicativos	 em	 que	 se	 constatam	 imprecisões,	 apelos	
emocionais,	 incoerências,	 implícitos,	 “um	texto	prático”	–	assim	o	define	Carraher,	ao	
apresentá-lo	ao/à	leitor/a.	

A tese que respalda o trabalho é que os estudantes universitários (em especial da área 
de ciências humanas) trazem para o convívio acadêmico a experiência da comunicação 
cotidiana,	com	suas	imprecisões,	opiniões	mal	fundamentadas	e	crenças,	que	dificultam	
a formação do pensador crítico. A proposta, em consequência, é: os estudantes devem 
reeducar-se	no	 sentido	de	desenvolver	 o	 senso	 crítico,	 refletindo	 sobre	as	 falhas	da	
argumentação leiga, aguçando a curiosidade e a honestidade intelectual, argumentando 
com evidências, inteirando-se do corpo teórico da ciência e comunicando suas ideias 
de maneira precisa. 
O	autor,	contudo,	não	se	demonstra	dogmático	nem	propõe	a	exclusão	das	conversas	

informais ou da argumentação psicológica. Respaldado pela gramática dos atos de fala, 
acentua a função social e comunicativa das ambiguidades, da ousadia da intuição e, ao 
reconhecer	a	existência	de	duas	mentes	(a	leiga	e	a	científica),	afirma:	“Ressalte-se	a	
importância	de	ambas	as	‘mentes’	ou	orientações	no	desenvolvimento	do	senso	crítico”	
(nota nº 10 ao primeiro capítulo, p. 155). 
O	 único	 comentário	 que	 acrescento	 à	 proposta	 de	 Carraher	 diz	 respeito	 à	 não	

apresentação das evidências que o levaram a concluir serem os alunos de humanas 
mais	 propensos	 a	 deixar	 intervir,	 no	 seu	 discurso,	 intuições	 menos	 embasadas	 do	
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que os estudantes de exatas (p. 2). O fato de os temas de ciências sociais serem 
discutidos tanto na universidade quanto fora dela, enquanto as ciências não gozam de 
tal popularidade, não exclui, ao meu ver, que um aluno de exatas, tão cuidadoso com as 
fórmulas da sua ciência, não se deixe levar igualmente pelo conhecimento assistemático 
e	pelas	opiniões	não	fundamentadas	ao	dissertar	sobre	problemas	sociais.	A	questão	
me parece, enquanto não for provado o contrário, mais de temas do que de áreas de 
especialização. Assim, o livro não seria relevante apenas para o aluno de humanidades, 
mas a todos que estejam ultrapassando a etapa do discurso impressionista para a da 
argumentação consequente. É, aliás, por essa razão que o livro está sendo adotado 
na disciplina “Leitura e Produção de Textos”, oferecida predominantemente aos recém- 
-ingressos na UnB, qualquer que seja a área de sua opção. 

“Senso crítico” se estrutura em sete capítulos, seguidos de numerosos exercícios, 
alguns dos quais corrigidos. A divisão não é aleatória e visa trabalhar, passo a passo, 
as habilidades intelectuais envolvidas na argumentação sistemática. Todos os capítulos 
são escritos em linguagem coloquial, contêm pequenas doses de informação teórica e 
muita	reflexão	sobre	diálogos,	textos	jornalísticos	e	comunicações	científicas.	

O 1º capítulo, “Argumentando na vida diária e nas ciências humanas”, tem por objetivo 
diferenciar a argumentação leiga, muitas vezes imprecisa e frágil, do pensamento 
científico,	integrado	ao	corpo	de	uma	ciência	e	fundamentado	em	evidências.	Nele,	o	autor	
apresenta	sua	tese,	define	argumentação	como	conclusões	alicerçadas	em	premissas	
ou	evidências	e	comenta	exemplos	de	 imprecisões,	de	opiniões	não	 fundamentadas,	
de argumentação psicológica e de argumento de autoridade. Por conclusão, defende a 
complementaridade	dos	impulsos	criativos,	das	intuições	e	experiências	pessoais	com	
o	rigor	da	análise	e	da	reflexão	comprovada	por	evidências	relevantes.	

No 2º capítulo, semimetaforicamente chamado de “Pau de chuva e outras falácias”, 
Carraher discute alguns erros de raciocínio. Chama a atenção do/a leitor/a para as 
ambiguidades, para os argumentos tendenciosos e para o poder de sugestão das 
palavras	e	frases	que	podem	anular	o	senso	crítico	do	interlocutor.	Dedica,	por	fim,	nove	
páginas	para	discutir	e	exemplificar	falácias	lógicas	e	apelos	emocionais,	apelo	popular	
(clichês	e	chavões),	argumento	de	autoridade	e	contra	o	homem,	falsas	causas.	
“Pensando	logicamente”	é	a	3ª	etapa	do	trabalho.	Trata-se	de	uma	breve	incursão	no	

terreno	da	lógica	aristotélica	e	do	cálculo	das	proposições,	dos	quais	discute	unicamente	
os	critérios	de	validade	e	verdade	de	silogismos	e	implicações.	É	um	estudo	incompleto,	
como	admite	o	próprio	autor	(“muitas	regras	de	inferências	e	reflexões	deixarão	de	ser	
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mencionadas”,	p.	65),	que,	apesar	de	afirmar	a	funcionalidade	desse	conhecimento	para	
a ordenação do pensamento e a análise da argumentação alheia, deixa transparecer 
uma avaliação negativa dessa ciência. Leia-se este trecho revelador: “O pensador crítico 
exige a coerência que a lógica fornece, mas reconhece seus (da lógica – suponho) 
limites” (p. 77). É, em síntese, um capítulo desapaixonado, em que até os exercícios são 
compilados, em boa parte, de manuais de lógica. 
“Lendo	nas	entrelinhas”	refere-se	às	envolventes	questões	da	pragmática	dos	atos	

da fala e da psicologia social. Argumentando que nem sempre as premissas que 
sustentam	 os	 argumentos	 estão	 realmente	 claras	 (mesmo	 no	 discurso	 científico),	 o	
autor	propõe	a	perspicácia	como	método	de	raciocínio,	com	o	objetivo	de	perceber	o	
que está subjacente ao discurso. “Tome o não dito por dito!” é um subtítulo sugestivo 
das	preocupações	que	orientam	o	texto.	O	estudo	se	encerra	por	um	comentário	quanto	
à	diversidade	de	pontos	de	vista	em	ciências	sociais,	mas	não	conclui	favoravelmente	
ao	relativismo.	Ao	contrário,	alerta	que	o	pensador	crítico,	em	face	de	questões	amplas,	
deve não só examinar a coerência dos argumentos, mas sobretudo discernir a posição 
que melhor representa o problema no seu todo, sem distorcê-lo. 

Em “Usando e abusando de conceitos”, Carraher defende com Russell que os conceitos 
são o cerne da linguagem. Adverte sobre a existência de conceitos cuja referência é 
clara para a maior parte das pessoas (conceitos simples) e de outros que implicam 
uma	gama	enorme	de	características	e	que,	por	conseguinte,	não	são	de	decodificação	
unânime,	gerando	interpretações	diversas	(conceitos	abstratos).	Tomando	uma	posição	
antipositivista,	David	Carraher,	embora	conceda	que	a	definição	operacional	(descrição	
de	um	conceito	com	base	em	evidências	verificáveis)	ajuda	a	precisar	um	termo,	diminui	
o	 valor	 das	 correspondências	 desse	 artifício	 com	 os	 conceitos:	 “definições	 não	 são	
conceitos,	mas	apenas	descrições	 rápidas	deles”	 (p.	106).	De	 fato,	a	posição	velada	
do	 autor	 é	 a	 de	 que	 a	 ciência	 não	 pode	 restringir-se	 a	 refletir	 sobre	 definições;	 seu	
objetivo	é	propor	e	 teorizar	 sobre	os	 conceitos.	 Isto,	 porém,	 só	 ficará	 claro	nos	dois	
capítulos	seguintes.	Para	encerrar	a	reflexão	dessa	etapa,	o	autor	retoma	a	apreciação	
das ambiguidades das palavras que, além do sentido denotativo, são cumuladas de 
sentidos avaliativos. 
O	pensador	 crítico	 deve	 distinguir	 fatos	 dos	 valores	 e	 das	 questões	 conceituais	 e	

tratá-los	diferentemente	–	essa	parece	ser	a	proposta	de	“Analisando	criticamente”,	6ª	
parte	do	livro.	Fatos	ocorrem	e	são	indiscutíveis;	valores	são	opiniões,	que	não	podem	
conduzir a pesquisa, mas derivar das evidências que esta demonstrar; problemas 
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conceituais	são	reflexões	sobre	a	natureza	das	ideias	e	dos	conceitos	e	sobre	a	validade	
das	 definições	 em	 face	 de	 evidências.	 Para	Carraher,	 estas	 últimas	 questões	 é	 que	
constituem	o	cerne	da	 investigação	científica,	às	quais,	porém,	não	é	dada	a	devida	
consideração.	Argumentar	e	contra-argumentar	sobre	tais	questões	implica	agudeza	do	
raciocínio, informação ampla e senso crítico que permita a análise da coerência. 

Merece destaque nesse trecho a polêmica Milgram-Baumrind de que Carraher se 
utiliza para demonstrar o processo de análise crítica. 

O último capítulo, “Pesquisando criticamente”, é uma tomada de posição declarada 
contra o reducionismo das abordagens positivistas em psicologia. Analisando um 
estudo clássico sobre agressão de Bandura et al., Carraher demonstra a ingenuidade 
das	 conclusões	 a	 que	 os	 autores	 são	 levados	 pelo	 behaviorismo,	 que	 se	 propõe	 a	
analisar comportamentos sociais sob a ótica da mensuração e do controle experimental. 
Em	nota,	afirma:	“Quanto	mais	se	salienta	o	comportamento	observável	e	verificável	e	
o	 controle	experimental	 do	estudo,	 tanto	menos	se	atribui	 importância	ao	significado	
de comportamento” (p. 160). Após tal análise, conclui que os cientistas sociais, ao 
pretenderem melhoria e ampliação do conhecimento sobre fenômenos sociais, devem 
dedicar-se	predominantemente	à	análise	de	questões	conceituais.	
O	 livro,	 como	 já	 foi	mencionado,	 tem	 uma	 finalidade	 eminentemente	 prática.	 Isso	

explica	 a	 carência	 de	 explanações	 teóricas	 e	 a	 ênfase	 em	 exercícios	 de	 reflexão	 –	
tanto nos textos quanto na parte de aferição, o que não constitui defeito ao trabalho 
que se quer aplicar a estudantes de 2º grau, a calouros universitários e a professores 
de redação. Uma crítica que, porém, precisa ser feita é a da revisão da linguagem. 
Em	vários	momentos,	o/a	 leitor/a	encontra	não	só	questões	de	revisão	(“em	especial	
à uma”, p. 55; “é uma característica válida de	que”,	p.	77),	até	criações	vocabulares	
esdrúxulas (gustatório por gustativo, p. 33; defensível por defensável, p. 55), além 
de	construções	ambíguas	(como	a	que	menciono	no	9º	parágrafo).	
É,	porém,	por	seus	méritos	um	livro	que	adoto.	Sua	eficácia	poderá	ser	avaliada	em	

cotejo com o desempenho dos alunos que o estão utilizando. 
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PARA SABER MAIS SOBRE LEITURA E ESCRITA NA 
UNIVERSIDADE

SUGESTÕES PARA VOCÊ COMPOR SUA BIBLIOTECA 
PESSOAL
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PARA  SABER  MAIS SOBRE COMO LER TEXTOS NA 

UNIVERSIDADE

Apresentamos	 três	 formas	 de	 orientar	 seus	 estudos	 de	 textos	 científicos.	 São	 as	
chamadas ATIVIDADES DE LEITURA:

a) PROTOCOLO DE LEITURA, uma espécie de diálogo com o texto lido.
b) FICHAMENTO, uma técnica muito solicitada no meio acadêmico.
c) ANÁLISE TEXTUAL, uma investigação minuciosa das características 
da linguagem acadêmica.
 

PROTOCOLO DE LEITURA

Os protocolos verbais (ou protocolos de leitura) são utilizados como metodologia de 
pesquisa na área de leitura e, principalmente, como metodologia de investigação de 
aprendizado de diferentes formas de leitura. Também são utilizados para descrever o 
contexto de aprendizado, considerando, conforme Paulo Freire (1989), que a leitura 
envolve o conhecimento de mundo. Portanto, vários professores, de diferentes níveis 
de escolarização, estão utilizando os protocolos de leitura (ou verbais) para avaliar 
seu trabalho e averiguar o aprendizado de seus alunos. Esse gênero discursivo constitui 
um recurso em que o estudante verbaliza por escrito os seguintes tópicos:

1) O que aprendeu sobre a temática do texto lido (conceitos teóricos).
2) Qual parte do texto teve mais dificuldade em interpretar e o motivo dessa 

dificuldade.
3) Quais foram as dificuldades apresentadas durante a leitura (dificuldade na 

interpretação do texto e na identificação de ideias centrais, desconhecimento de 
itens lexicais, falta de familiaridade com o gênero discursivo ou estilo do autor, 
dificuldade em relacionar as intertextualidades).

4) Qual é a relação temática do texto com seus conhecimentos e suas 
experiências.

5) Avaliação do texto (ou de outros contextos, levantando pontos positivos e 
negativos).

6) Sugestões metodológicas para melhorar o contexto de aprendizado.
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FICHAMENTO ACADÊMICO

O que é um fichamento? 
É um conjunto dos dados relevantes de alguma coisa, geralmente anotados e arrolados 

em	 fichas,	 folhas	 avulsas	 etc.	O	 fichamento	 constitui	 um	 valioso	 recurso	 de	 estudo,	
de	que	lançam	mão	pesquisadores,	para	a	realização	de	uma	obra	didática,	científica	
ou	de	outra	natureza.	Sua	função	primordial	é	registrar	 informações	que	poderão	ser	
utilizadas	futuramente.	Na	esfera	acadêmica,	os	fichamentos	podem	ser	feitos	em	folha	
de papel almaço, em sua forma manuscrita (nunca em folhas de caderno), ou folhas 
brancas, em meio digital. É importante seguir um formato padrão para que o estudo do 
texto aconteça de modo organizado e metódico em sua mente. Primeiramente, você 
deve ler o texto, no mínimo, duas vezes, sublinhando as partes mais importantes ou 
fazendo esquemas pessoais para compreensão em seu caderno. Em seguida, é preciso 
registrar:	 título	 do	 texto	 estudado	 (informações	 bibliográficas	 completas	 segundo	 as	
normas	da	ABNT);	resumo	do	texto;	anotações	sobre	tópicos	da	obra;	citações	diretas;	
e comentários (GARCEZ, 2004). Ademais, é importante inserir algumas referências 
bibliográficas	que	se	destacaram	no	texto.	Vejamos	o	exemplo	a	seguir:

  FICHAMENTO ACADÊMICO

Referência bibliográfica: TELES, Maria Amélia de 
Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1993. 

Autora: 
Maria Amélia de Almeida Teles é uma das idealizadoras do projeto Promotoras Legais 

Populares e integra o Conselho Consultivo do Centro Dandara. É militante feminista 
histórica, diretora da União de Mulheres de São Paulo, autora de diversos artigos e 
livros sobre o assunto. 
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Resumo: 
O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na sua própria vivência nos 

movimentos feministas, como um relato de uma prática. A autora divide seu texto em 
fases históricas compreendidas entre Brasil Colônia (1500-1822), Império (1822-1889), 
República (1889-1930), Segunda República (1930-1964), Terceira República e o Golpe 
(1964-1985), ano de 1968, Ano Internacional da Mulher (1975), além de analisar a 
influência	externa	nos	movimentos	 feministas	no	país.	Em	cada	um	desses	períodos,	
são	lembrados	os	nomes	das	mulheres	que	mais	se	sobressaíram	e	suas	atuações	nas	
lutas pela libertação da mulher. A autora trabalha, ainda, assuntos como as mulheres da 
periferia de São Paulo, a participação das mulheres na luta armada, a luta por creches, 
a violência, a participação das mulheres na vida sindical e nas greves, o trabalho rural, 
a	 saúde,	 a	 sexualidade	 e	 os	 encontros	 feministas.	 Depois	 de	 suas	 conclusões,	 em	
que, dentre outros assuntos tratados, faz uma crítica ao pós-feminismo defendido por 
Camille Paglia, indica alguns livros para leitura.

Citações: 
“uma das primeiras feministas do Brasil, Nísia Floresta Augusta, defendeu a abolição 

da escravatura, ao lado de propostas como educação e a emancipação da mulher e a 
instauração da República” (p. 30) 

“a mulher buscou com todas as forças sua conquista no mundo totalmente masculino” 
(p. 43) 

“na justiça brasileira, é comum os assassinos de mulheres serem absolvidos sob a 
defesa de honra” (p. 132) 

Comentários:
A	 obra	 traz	 a	 reflexão	 de	 que	 houve	 muita	 omissão	 a	 respeito	 do	 passado	 das	

mulheres e sua luta pela conquista do seu espaço. Isso pode ocorrer devido ao fato de 
o homem querer sempre ser superior, competir e deixar sempre explícitos sua força e 
seus méritos um tanto contestáveis. 

A obra é recomendável para análises do papel da mulher na sociedade, pois contém 
fatos e muitos exemplos.
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ANÁLISE TEXTUAL

Trata-se de um exercício que deverá ser feito apenas ao final das duas unidades 
deste curso, pois você estará habilitado/a como leitor/a ativo e crítico a identificar um 
texto científico e as especificidades da linguagem acadêmica: utilização de paráfrases; 
presença	 de	 intertextualidade	 (citações	 diretas	 e	 indiretas);	 aspectos	 estilísticos	
(primeira ou terceira pessoa, linguagem formal ou informal); observação minuciosa 
das	escolhas	lexicais	e	das	substituições	das	palavras;	coesão	textual;	e	criação	da	
tessitura do texto.                                                                                         

Você deve seguir alguns passos antes de escrever a análise textual: (1) ler o texto 
duas	vezes,	no	mínimo;	(2)	destacar	com	uma	caneta	colorida	todas	as	citações	do	
texto; (3) destacar de outra cor o verbo ou a expressão que introduz a citação, por 
exemplo, “afirmou”, “asseverou”, “disse”, “conforme Freire”, “para Souza”, “segundo 
Beltrão”; (4) observar se o autor usa a primeira pessoa do singular, a primeira do plural 
ou a terceira do singular; (5) observar as escolhas das palavras e a construção dos 
períodos		(há	muito	termos	técnicos	da	área?;	existem	expressões	ou	ideias	partes	do	
senso comum?; os períodos predominantes são os compostos?; em quais momentos 
do texto aparecem períodos simples?); (6) como é o estilo do/a autor/a: autoritário? 
Crítico?	Aberto	à	discussão?	Ele/a	se	coloca	ou	tenta	se	esconder	nas	outras	vozes?	
–	comprove	suas	impressões	com	citações	do	texto.

Após esse contato inicial, você deverá escrever de uma a duas páginas, de forma 
subjetiva (sem listar tópicos de observação), sobre o texto e o uso da linguagem 
acadêmica. Nessa análise, você deve contemplar todos os tópicos apresentados, 
estabelecendo	conexões	e	fazendo	descobertas	(por	exemplo:	será	que	na	introdução	
e na conclusão a utilização de períodos simples é mais recorrente do que na parte 
teórica do artigo científico? Por que será que isso acontece?).
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TÓPICOS PARA OBSERVAÇÃO (ANTUNES, 2010):

TÓPICOS DA DIMENSÃO GLOBAL DO TEXTO

1-	 Qual	é	o	campo	discursivo	de	origem	e	de	circulação	do	texto	(campo	científico,	
didático, jurídico, religioso, político etc.)?

2- Qual é o tema do texto? De que trata o texto fundamentalmente?
3- Qual é a função comunicativa do texto e a intenção do/a autor/a?
4-	 Quais	são	as	representações,	as	visões	de	mundo,	as	crenças	e	as	concepções	

que o texto deixa passar implícita ou explicitamente?
5- Como acontece o encadeamento das ideias no texto? E a divisão dos parágrafos? 

Qual é o critério semântico para a divisão dos parágrafos?
6-	 Como	o/a	autor/a	apresenta	a	síntese	global	de	suas	ideias	e	informações?
7- Como ocorre a relação desse texto com outros textos, ou seja, como são 

inseridas	 citações	 e	 remissões,	 e	 como	 são	 feitas	 as	 paráfrases	 no	 texto?	 O	 que	
predomina?

TÓPICOS ESPECÍFICOS: observe como aparecem no texto os 
seguintes pontos e faça um comentário geral.

1-	 Repetições	de	palavras	e	substituições	lexicais.
2-	 Retomadas	de	expressões	que	asseguram	a	continuidade	do	texto	no	mesmo	

parágrafo e entre os parágrafos.
3-	 O	caráter	polissêmico	de	algumas	palavras	ou	expressões	que	podem	estar	a	

serviço de crenças de valores particularizados.
4- A ocorrência de paráfrases e suas marcas indicativas.
5- A presença de estruturas sintáticas paralelas.
6-	 As	inversões	de	ordem	sintática	e	os	efeitos	de	sentido	provocados	por	elas.
7- Marcas de ironia, humor, estilo próprio, escolhas de palavras peculiares e que 

chamam atenção.
8- O nível maior ou menor de formalidade na linguagem utilizada.
9- A forma direta ou indireta de como o/a autor/a se posiciona no texto.
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encerramento

Ao longo deste curso, vimos conceitos e conhecimentos básicos para a prática de 
elaboração de textos acadêmicos, bem como subsídios teóricos e metodológicos iniciais 
sobre	gêneros	textuais	científicos	e	acadêmicos.	
Esperamos	que	você,	após	este	estudo,	consiga	identificar	as	principais	estratégias	

para	 a	 leitura	 de	 textos	 acadêmicos,	 incluindo	 as	 concepções	 de	 texto	 e	 de	 leitura	
ativa, analítica e crítica. Ainda, esperamos que você tenha compreendido o conceito e 
a relevância dos gêneros textuais, assim como a importância da escrita dos gêneros 
textuais	mais	requeridos	no	ambiente	universitário,	como	resumos	científicos	e	resenhas	
críticas.

Desejamos sucesso em sua jornada de estudos!
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