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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo identificar, descrever, analisar e interpretar os mecanismos de
referenciação mais recorrentes nas produções de texto dos alunos concluintes do Ensino
Fundamental. Para tanto, acompanhamos 46 aulas de Língua Portuguesa, em uma turma de 9°
ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual situada na cidade de Cruzeta, RN. Nesse
período, coletamos as redações que constituem o nosso corpus. A pesquisa segue uma
abordagem etnográfica e teve como suporte teórico estudos realizados sobre os mecanismos
de referenciação, em especial, a repetição lexical e a anáfora. De forma geral, fundamentamonos em estudos sobre os mecanismos coesivos a partir de autores como Adam (2008),
Beaugrande e Dressler (1981, 1997), Koch (1999, 2004, 2005, 2008), Marcuschi (1983, 1992,
2005, 2006), Bessa Neto (1991) e Neves (2006). No corpus, foram identificadas ocorrências
de repetições lexicais (literal, com variação e estrutural), assim como anáforas, sendo mais
frequentes as pronominais. Nesse sentido, constatamos que a maioria dos alunos apresenta
dificuldades em utilizar esses mecanismos de referenciação como estratégia de progressão
textual.
Palavras-chave: Mecanismos de referenciação. Progressão textual.

ABSTRACT

This work aims to identify, describe and analyze the main mechanisms of reference present in
the texts produced by students that are finishing their fundamental school. With this in mind,
we observe 46 Portuguese classes. The class was in its 9th Fundamental level, in a public
school of the Cruzeta, RN. In this period, we collected our corpus that is composed by the
papers that students produced. This research has an ethnographic approach and it has as
theoretical support some studies about some mechanisms of reference, specifically, the lexical
repetition and anaphor. In general, we are based on the studies about cohesive mechanisms
from authors as Adam (2008); Beaugrande and Dressler (1981, 1997); Koch (1999, 2004,
2005, 2008), Marcuschi (1983, 1992, 2005, 2006); Bessa Neto (1991) and Neves (2006). In
the corpus, we could identify some lexical repetitions (literal, with estrutural variation), as
well as, anaphors, mainly pronominal ones. Then, we can notice that most students have
showed difficulties in the use of those mechanisms of reference as a strategy of textual
progression.
Keywords: Mechanisms of reference. Textual progression.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira tem repensado o ensino da língua materna, razão pela qual vem
adotando uma postura visível nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os ‘quais
preveem o ensino por meio de contextos reais. Isso significa refletir acerca do uso da língua
na vida e na sociedade, de modo que o texto e a leitura assumam papéis fundamentais no
processo de ensino. Sendo assim, as competências e habilidades a serem desenvolvidas
apontam para a utilização da linguagem na “produção de textos escritos de modo a atender a
múltiplas demandas sociais [...] e considerar as diferentes condições de produção do discurso”
(BRASIL, 1998, p. 32).
Nesse contexto, as aulas dedicadas à produção textual adquirem uma relevância
primordial, uma vez que cabe a elas fornecerem subsídios que possibilitem aos alunos
produzirem textos adequados às condições de uso nos diversos gêneros, dotados de coesão e
coerência, que possibilitem, ainda, a interação produtor/leitor.
Pesquisas realizadas em escolas brasileiras que têm o foco voltado para questões
referentes à leitura, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica- SAEB e
Prova Brasil que subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB, apontam para o fato de que alunos do 9º ano do Ensino Fundamental apresentam
dificuldades concernentes à compreensão e produção textual escrita por falta de leitura e
experiência redacional no processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.
Para a Linguística, a produção textual escrita de alunos em níveis de ensino
fundamental e médio constitui objeto de pesquisa em diversos trabalhos desenvolvidos nas
últimas décadas, tais como: “Redação e textualidade” (COSTA VAL, 1991), “Algumas
marcas da oralidade na produção escrita de alunos de 4° e 5° séries (RODRIGUES, 1994)”,
“Aspectos formais e funcionais da repetição na produção escrita de professores” (SOUZA,
1999), “Tessitura textual (ARAÚJO, 2002)”, “Da redação à produção de texto (GUEDES,
2009), entre outros. Esses trabalhos descrevem e analisam as dificuldades manifestadas por
alunos e professores na utilização dos mecanismos coesivos como elementos de progressão
textual. Nesta direção, delineamos o presente estudo, refletindo sobre essa problemática e,
vislumbrando contribuir para a melhoria da qualidade dos textos produzidos em sala de aula,
do Ensino Fundamental, mais especificamente no que concerne ao uso dos mecanismos de
coesão referencial.
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Acreditamos poder contribuir para melhoria do ensino da produção textual em escolas
do Ensino Fundamental e Médio, uma vez que os resultados que objetivamos alcançar
poderão nos auxiliar, enquanto professores de Língua Portuguesa, a desenvolvermos
atividades que priorizem a leitura e produção de diversos gêneros textuais de forma
contextualizada, levando nossos alunos a adquirirem uma determinada competência
linguística.
A produção textual é alvo do nosso interesse já há algum tempo. Durante a graduação,
como bolsista da Iniciação Científica (IC), através da Pró-reitoria de pesquisa PROPESQ/UFRN, tivemos a oportunidade de participar de um projeto de pesquisa intitulado
“A organização textual do relatório produzido pelo aluno de Iniciação Científica da UFRN”,
ligado à base de pesquisa “Práticas Linguísticas Diferenciadas”. Dessa forma, desenvolvemos
trabalhos, relatórios de pesquisa e artigos científicos que focalizavam o uso dos mecanismos
de referenciação mais recorrentes nos relatórios de IC (repetições, anáforas e elipses), nos
quais focalizamos o estudo da repetição lexical. Nosso corpus se constituía de 100 (cem)
relatórios finais de IC, coletados, aleatoriamente, na base de dados da PROPESQ/UFRN.
No último ano da graduação, participamos de outro projeto de pesquisa,
“Reinventando o ensino de Língua Portuguesa”, dessa vez de forma voluntária. Tal projeto,
inserido na mesma base de pesquisa, proporcionou-me o primeiro contato com procedimentos
da abordagem etnográfica, haja vista que visitava escolas do Seridó (Rio Grande do Norte) e
assistia às aulas de Língua Portuguesa, observando, principalmente, como era solicitada a
produção textual no terceiro e quarto ciclo do Ensino Fundamental.
Partindo dessas experiências como também da convivência com professores e alunos
da rede pública de ensino estadual (na qual leciono desde que conclui a graduação), deu-se o
interesse por estudarmos os mecanismos de coesão referencial em textos de alunos
concluintes do Ensino Fundamental (9° ano).
Para tanto, estabelecemos a seguinte questão de pesquisa:


Como o aluno concluinte do Ensino Fundamental utiliza os mecanismos de coesão
referencial na produção textual escrita?

Com base nessa questão definimos os objetivos do nosso trabalho:
 Identificar, descrever, analisar e interpretar os mecanismos de referenciação
mais recorrentes nas produções de texto.
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De forma geral, fundamentamo-nos em estudos sobre os mecanismos coesivos a partir
de autores como Adam (2008), Beaugrande e Dressler (1997), Koch (1999, 2004, 2005),
Marcuschi (1983, 1992, 2005, 2006), Bessa Neto (1991) e Neves (2006).
Neste estudo, refletimos acerca de pesquisas desenvolvidas sobre o processo de
produção e refacção textual, assim como sobre os mecanismos de coesão referencial. Dessa
forma, apresentaremos, a seguir, esses temas, sob o ponto de vista de alguns autores.
No que se refere ao interesse dos pesquisadores por projetos voltados para a questão
do Gênero Textual, citamos Lopes-Rossi (2006, p. 73) que apresenta um trabalho voltado para
o uso dos gêneros discursivos no ensino de leitura e produção textual. A autora critica a
proposta dos livros didáticos que não tratam esse tema na dimensão necessária, como também
registra as dificuldades dos professores que são “carentes de fundamentação teórica e de
exemplos práticos”. Em seguida, sugere uma proposta dividida em três módulos: leitura do
gênero, produção escrita e divulgação ao público. Nesse segundo item, ela aconselha a
intervenção do professor nos níveis gramatical, de coesão textual e refacção do texto, entre
outros.
Outro tema que também é alvo do interesse de estudiosos da linguística aplicada é a
refacção textual. Rodrigues (2004) apresenta um estudo, numa perspectiva dialógica,
fundamentado nas teorias bakhtinianas, desenvolvido com alunos do Curso de Letras, os quais
são levados a revisar seus textos considerando a coesão e a coerência destes.
Essa mesma autora, em sua dissertação de mestrado (1994), focaliza a influência da
fala na escrita, sugerindo que a escola propicie aos alunos o conhecimento das marcas da
oralidade, de maneira a levá-los a compreender que tais marcas não são recomendáveis em
textos escritos, e, em decorrência, que eles sejam orientados no que diz respeito à
reelaboração de seus textos.
Subsídios para coesão e coerência são delineados por Ubirajara (2002), que aborda
questões referentes à estrutura do texto apontando os princípios da textualidade - coesão e
coerência - como elementos responsáveis pela sua organização. O autor desenvolve sua
análise a partir de textos escolares da rede estadual de São Paulo e propõe uma divisão da
coesão em cinco grupos, sendo eles: coesão por substituição, reiteração, recorrência, temporal
e conexão.
Santos (2002) analisa a proposta dos PCNs para o 3º e 4º ciclos e, nesse sentido,
reflete acerca das dificuldades no processo de ensino/aprendizagem da língua materna e
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aponta atividades com o objetivo voltado para a percepção do funcionamento da língua em
práticas sociais diárias.
Para discutirmos a problemática aqui proposta, dividimos a dissertação em três
capítulos. O primeiro consta da apresentação dos pressupostos teóricos que fundamentaram
nosso estudo. De modo geral, podemos agrupar os itens apresentados nessa parte em dois
grandes grupos, o primeiro que reflete sobre as questões do processo de ensino aprendizagem
em Língua Portuguesa e no estudo da coesão referencial e dos mecanismos da repetição
lexical e anafóricos, e o segundo nas questões de gênero.
O segundo capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa, destacando a
abordagem etnográfica e caracterizando o nosso universo de pesquisa, o cotidiano escolar e os
sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem - alunos e professor. Descreve também
nossos objetivos, hipótese e constituição do corpus.
O terceiro capítulo é dedicado à analise do corpus, de acordo com o referencial
teórico. Nesse sentido, contemplamos o uso dos mecanismos de coesão referencial, já itados,
identificando sua presença nos textos e comparando as três solicitações textuais as quais
tivemos acesso durante a fase de observação da sala de aula.
Nas considerações finais, expomos algumas reflexões sobre o uso dos mecanismos de
referenciação na produção textual escrita do aluno concluinte do Ensino Fundamental. Em
seguida, apresentamos as referências bibliográficas. Os anexos contêm o corpus da análise, o
modelo de questionário aplicado aos discentes, a entrevista da professora, quadros sinópticos
das análises, a autorização dos sujeitos envolvidos na pesquisa e fotografias que representam
o cotidiano escolar.
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 O texto no âmbito da Linguística Textual

Nossa pesquisa se circunscreve no âmbito da Linguística Textual (LT), ramo da
linguística que tem como objeto de análise a unidade texto. Beaugrande (1997 apud KOCH,
2005, p. 154) afirma que “hoje, a linguística de texto é provavelmente melhor definida como
o subdomínio linguístico de uma ciência transdisciplinar do texto e do discurso”.
Nesta direção, discutiremos, o conceito de texto, a partir da perspectiva de alguns
autores, entre eles, Marcuschi (1983), Vilela e Koch (2001), Indursky (2006), Adam (2008) e
Hanks (2008).
Marcuschi (1983, p.01) conceitua o texto como “uma unidade linguística
hierarquicamente superior à frase”. Segundo o autor,
O texto não é apenas um sistema formal e sim uma realização linguística a
que chamamos de evento comunicativo e que preenche condições não
meramente formais. Um texto é uma proposta de sentido e ele só se
completa com a participação do seu leitor/ouvinte. (MARCUSCHI, 2008, p.
94)

Já para Vilela e Koch (2001, p.456):
O texto pode, pois, ser concebido como resultado parcial de nossa atividade
comunicativa, que se realiza por meio de processos, operações e estratégias
que tem lugar na mente humana e são postos em ação em situações concretas
de interação social.

Em seu livro A linguística textual: introdução à análise textual dos discursos, Adam
(2008) ressalta que tanto a produção escrita como a leitura e a interpretação dos fatores de
textualidade são de igual interesse para essa teoria. Quanto ao seu objeto de estudo, a
Linguística Textual deve voltar-se para a análise de textos concretos, uma vez que se
caracteriza como “uma teoria da produção co(n)textual de sentido” (ADAM, 2008, p. 23).
Fundamentado em estudos da filologia, o autor lembra que “os textos não são dados, mas
construções problemáticas decorrentes de diversos procedimentos” (RASTIER, 2001 apud
ADAM, 2008, p. 72).
Hanks (2008, p. 120-121) define o texto como “um fenômeno comunicativo”. Como
podemos observar, essa definição se alinha à visão de Adam (2008), no que diz respeito ao
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objeto de estudo da Linguística Textual. Em seu estudo sobre texto e textualidade, o autor
aponta que a pesquisa sobre o texto abrange questões relacionadas a letramento e à escrita, à
aquisição da linguagem, à educação, à socialização, a discursos e a debates políticos, entre
outros. No entanto, escolhe direcionar seu trabalho concentrando-se no status de texto
enquanto produto e processo sociocultural. Para ele, “de uma perspectiva linguística, o texto
pode ser visto como a realização da língua na fala coerente, contextualmente interpretável”.
(HANKS, 2008, p.121).
Indursky (2006, p. 52), após refletir sobre o conceito de texto dentro da LT, enumera
as noções teóricas advindas dessa área (coesão, coerência, textualidade, sentido textual,
unidade de significação, etc.) e, em seguida, reflete sobre os empréstimos de noções teóricas
advindas de outros campos, tais como a Linguística, a Pragmática, a Teoria dos atos de fala, a
Análise do Discurso e a Teoria da enunciação. Para a autora, esses empréstimos acabam por
formar uma “colcha de retalhos teóricos” tornando a Linguística de Texto um campo
heterogêneo, o que dificulta definir seus limites e fronteiras. Por fim, ela aponta que “o grande
mérito da Linguística de Texto, o qual nunca deve ser esquecido, foi e sempre será o de ter
ultrapassado as fronteiras da frase, ao passo que o da Linguística convencional é de ter
constituído um novo objeto de análise, o texto.”
Partindo desses conceitos, compreendemos a importância dos estudos da LT, posto
que o texto assume um papel fundamental para o desenvolvimento do homem e da sociedade.
Entre os estudos da Linguística textual no Brasil, vem se destacando bastante os
trabalhos acerca da noção de gênero, o contínuo entre textos falados e escritos, assim como os
processos de coesão e coerência que são considerados fatores responsáveis pela textualidade.
O estudo da Coesão, por exemplo, vem sendo objeto de pesquisa de muitos autores
como Koch (1999), Marcuschi (1983,1992,1998, 2005, 2008), Rocha(2000) e Bessa
Neto(1991), Souza ( 2006), entre outros. Esses pesquisadores trabalham a coesão como
formuladora de uma “tessitura” textual, envolvendo fatores como referenciação e
sequenciação, processos esses realizados por locutores no momento das escolhas de
expressões que estes fazem para referir e designar o mundo a sua volta.
Segundo Koch (2005, p. 151), as investigações na área da cognição vêm contribuindo
bastante para o avanço da LT. Assumem grande importância também:
[...] as questões de ordem sociocognitiva, que envolvem, evidentemente, as
da referenciação, inferenciação, acessamento ao conhecimento prévio etc.; o
tratamento da oralidade e da relação oralidade/escrita; e o estudo dos gêneros
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textuais, este agora conduzido sob outras luzes - isto é, a partir da
perspectiva bakhtiniana.

Esses estudos vêm favorecendo muito o processo de ensino/aprendizagem,
principalmente, no que diz respeito ao enfoque dado ao texto, que passa a assumir uma
posição de destaque no ensino de Língua Portuguesa. Verificamos isso, por exemplo, ao
observar as propostas dos PCNs que priorizam as atividades de leitura e de produção textual,
conduzindo o aluno a trabalhar com a linguagem numa perspectiva interdisciplinar e
interativa.

1.2 Coesão textual

Para situarmos a posição teórica adotada, concernente à coesão, apresentaremos nesta
seção os conceitos da coesão textual, e os processos de referenciação e sequenciação.
Inicialmente, faremos considerações a respeito da coesão textual, e, em seguida, nos
aprofundaremos na referenciação e nos mecanismos de repetição e anáforas, foco principal de
nossa proposta.
Em relação à coesão, Koch (1999, p. 35) defende que é a:

[...] forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se
interligam, se interconectam, por meio de recursos também linguísticos, de
modo a formar um ‘tecido’ (tessitura), uma unidade de nível superior à da
frase, que dela difere qualitativamente.

Em seu trabalho A coesão textual (1999), essa autora propõe a divisão da coesão em
dois grupos e alguns subgrupos que são: a remissiva e/ou referencial, que compreende a
referência, a substituição, a elipse; e a sequencial, que se encarrega da conexão. Partindo das
ideias postuladas na obra já citada, elaboramos uma figura sintetizando as formas de
manifestação da coesão.
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FIGURA 01- Formas de manifestação da coesão

A coesão remissiva e/ou referencial é o que possibilita que um componente da
superfície do texto faça referência a outro. Como podemos visualizar na figura a mesma
apresenta-se através de quatro mecanismos. Koch (1999, p. 21) aponta que:

A principal diferença entre substituição e referência é que, nesta, há total
identidade referencial entre o item de referência e o item pressuposto, ao passo
que na substituição ocorre sempre alguma redefinição.

Para melhor compreensão a autora ilustra tais mecanismos com os exemplos a seguir.
Exemplo 011:
“Paulo e José são excelentes advogados. Eles se formaram na academia do Largo de
São Francisco.” (referência pessoal anafórica)

Exemplo 02:
“Pedro comprou uma camisa vermelha, mas Jorge preferiu uma verde.” (substituição)

Como podemos observar no exemplo 01, o pronome pessoal “eles” faz referência a
Paulo e José, sem nenhum acréscimo de sentido. Já no exemplo 02, temos uma redefinição do
elemento camisa, na medida em que o modificador verde redefine o referente.

1

Os exemplos 01, 02 e 03 são retirados de Koch (1999, p. 21 e 38).
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A elipse, por sua vez, consiste na supressão de palavras que são facilmente
recuperáveis pelo contexto.
Exemplo 03:
“Durante muito tempo, os escoteiros tentaram obter socorro. (ɵ) Chamaram, (ɵ)
gritaram, (ɵ) acenderam fogueira, mas de nada adiantou.”

A coesão sequencial, segundo Villela e Koch (2001, p. 491),
[...] diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se
estabelecem, entre segmentos de texto (enunciados, partes de enunciados,
parágrafos e mesmo sequências textuais), diversos tipos de relações
semânticas e/ou pragmáticas à medida que se faz o texto progredir.

A coesão lexical, portanto, fica entre a remissiva e a sequencial. “A necessidade de
dividir a coesão lexical pelos dois grupos deve-se ao fato de Halliday haver postulado que ela
envolve dois mecanismos: a reiteração e a colocação” (KOCH, 1999, p.36). Dessa forma, a
reiteração estaria associada ao processo de referenciação, enquanto a colocação estaria
associada à progressão e à manutenção do tema.
Koch (2004) apresenta novas contribuições para os estudos da articulação textual.
Nesse sentido, aponta os elementos responsáveis por tal evolução, como podemos propor na
figura abaixo:
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FIGURA 02 - Estratégias de progressão textual

A progressão textual é algo bastante complexa, tendo em vista que envolve fatores
como a continuidade temática, tópica e referencial. A continuidade temática apresenta
estratégias necessárias à construção de sentido(s), exigindo dos interlocutores a realização de
dois movimentos: retroação e progressão. Koch (1999, p. 101) afirma que há entre esses
conceitos “uma relação de inclusão: a progressão textual é garantida, em parte, pela
progressão/continuidade tópica; esta engloba a progressão/ continuidade temática que, por sua
vez, repousa fortemente na progressão/continuidade referencial.”
Nessa direção, estabelece-se uma rede de dependências entre os elementos textuais e a
situação de interação autor, texto e leitor. A continuidade tópica, por sua vez, deve ser vista
como uma estratégia de formulação textual ativada pelos sujeitos. O uso dessa estratégia é o
que vai permitir a atualização de sentidos dos tópicos em desenvolvimento, como também a
introdução de outros tópicos ou o surgimento de subtópicos.
Já a continuidade referencial possibilita a construção (ativação), reconstrução
(reativação) ou desfocalização (desativação) de um tópico, podendo esse processo ser
contínuo ou descontínuo. Koch e Elias (2008, p. 125) defendem que esses processos são
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estratégias de referenciação que possibilitam aos referentes já existentes serem modificados
ou expandidos.
Segundo as autoras, esses referentes podem ser introduzidos (ativados) de forma
ancorada ou não ancorada.

A introdução será não-ancorada quando um objeto-de-discurso totalmente
novo é introduzido no texto [...] Tem-se uma ativação “ancorada” sempre
que um novo objeto-de-discurso é introduzido no texto, com base em algum
tipo de associação com elementos já presentes no co-texto ou no contexto
sociocognitivo. (KOCH; ELIAS, 2008, p.127) (GRIFO DO AUTOR)

1.2.1 Referenciação

Koch e Elias (2008, p. 135) definem referenciação como “uma atividade discursiva, na qual, o
processamento textual se dá numa oscilação entre vários movimentos: um para frente
(projetivo) e outro para trás (retrospectivo), representáveis parcialmente pela catáfora e
anáfora.” Esses movimentos de construção de referentes é o que possibilita ao texto a sua
progressão, e o caracteriza como uma atividade discursiva, na qual as escolhas dos sujeitos
implicam o processo de referenciação.
A teoria da enunciação aponta para a necessidade de observarmos a referência também
do ponto de vista semântico, pois “para que haja referenciação é necessário que haja
movimentos entre enunciadores, inscritos em um contexto situacional” (INDURSKY, 2006,
p. 54).
Observamos que alguns autores, dentre eles, Mondada e Dubois (1995 apud KOCH;
MARCUSCHI, 1998, p.4), explicitam a referenciação, conforme segue:
A referenciação é um processo realizado negociadamente no discurso e que
resulta na construção de referentes [...] referir não é mais atividade de
“etiquetar” um mundo existente e inicialmente designado, mas sim, uma
atividade discursiva de tal modo que os referentes passam a ser objetos de
discurso e não realidades independentes.

Como diz Mondada (2005, p.11), o processo de referenciação é:

Concebido no interior de um modelo de correspondência entre as palavras do
discurso e os objetos do mundo, de modo que a validade das primeiras é
avaliada em um quadro vericondicional; para outros, a referência é resultado
de um processo dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo.

Como podemos observar, os autores citados apresentam pontos de vista semelhantes
sobre o processo de referenciação. Dessa forma, entendemos que a interpretação de referência
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não depende apenas do conhecimento linguístico do receptor do texto, mas também dos seus
conhecimentos sociais, por esse processo relacionar-se às expressões que cada indivíduo
escolhe para representar o mundo.
Koch (2008, p. 119) aborda a referenciação como um dos procedimentos responsáveis
pela progressão textual, denominando esse processo como progressão/ continuidade
referencial, acrescentando que:
A referenciação é responsável, como sabemos, pela introdução no texto de
referentes novos ou inferíveis a partir de outros elementos do co-texto, isto é,
pela ativação ou alocação de referentes já introduzidos, de modo a serem realocados ou reativados.

Neves (2006, p. 75) contribui para essa discussão apontando que “a primeira noção de
referência é a de construção de referentes. Explica que, os objetos-de-discurso vão montar no
texto a rede referencial que constitui uma das marcas da própria textualidade”. Nesse sentido,
a referenciação envolve, ao mesmo tempo, interação e intenção, sendo que esta antecipa a
interpretação do ouvinte, possibilitando a ele reconstruir a intenção do falante por meio da
expressão linguística. Para a autora, “uma referenciação textual é bem sucedida quando o
ouvinte consegue identificar o referente do discurso no ponto em que essa operação lhe é
solicitada, e tal identificação ocorre quando o falante a deixou acessível.” (NEVES, 2006, p.
88). Não podemos esquecer também que para uma perfeita compreensão do sentido de um
texto o conhecimento compartilhado entre os sujeitos envolvidos na comunicação é algo
essencial.
Apesar de a referenciação materializar-se nas práticas discursivas, não devemos
esperar que, mesmo servindo de base para a evolução de um tópico, ela seja garantidora da
progressão e continuidade textual, já que nisto influenciam todas as escolhas realizadas pelo
sujeito.
Considerando-se que, dentro da referenciação, interessa-nos, particularmente, a
repetição lexical, as anáforas pronominais e associativas, passaremos a focalizar esses
mecanismos, a seguir.
Marcuschi (2008, p. 109) propõe o estudo da coesão referencial, dividindo-a em
formas remissas não referenciais e formas remissivas referenciais.
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FIGURA 03- Formas de coesão referencial

De acordo com o autor, “a noção de formas remissivas diz respeito ao fato de uma
forma remeter a outra” (MARCUSCHI, 2008, p. 109). Dessa forma, as anáforas preenchem
esse requisito. Quanto à classificação, o autor explicita que as formas referenciais estariam
associadas aos elementos que apresentam possibilidades referidoras, podendo ser
considerados como itens lexicais plenos, enquanto as formas remissivas não-referenciais
estariam relacionadas às que não têm autonomia referencial ( artigos e pronomes).

1.2.2 Repetição lexical

Van Dijk (1969) apud Beaugrande e Dressler (1997, p. 98) “sugeriu que os
componentes contextuais dos textos se repetem para apoiar a coerência discursiva. A
repetição é um fenômeno que afeta vários níveis linguísticos”. Beaugrande e Dressler (1997,
p. 99) enumeram as diversas funções da repetição que se manifestam na fala ou na escrita. Na
fala espontânea, esse fenômeno pode ser resultante do breve tempo de que o produtor dispõe
para planificar a efêmera superfície textual. Sendo que, “quando se dispõe de mais tempo para
realizar a produção textual, habitualmente a repetição se mantém controlada e dentro dos
limites racionais.”2 .
Segundo os autores, a repetição pode ser utilizada: (1) para reafirmar pontos de vista,
ou transmitir surpresas, tendo, assim, uma função enfática e (2) na organização superficial do

2

Tradução nossa.
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texto poético. No que concerne ao uso abusivo da repetição, eles apontam que tal fato implica
de maneira significativa no nível de informatividade do texto.
A repetição de um item lexical é um recurso referencial que normalmente não causa
problemas de interpretação na sequência enunciativa, ela pode prejudicar no sentido de tornar
a leitura mais enfadonha ou cansativa, atrapalhando, dessa forma, o processo de progressão
textual. Nesse contexto, “pode revelar dificuldade do aluno em manejar os recursos
linguísticos ou, até mesmo, restrição vocabular” (ARAÚJO, 2002, p. 157.)
Em seu estudo A repetição na língua falada - formas e repetições, Marcuschi (1992)
questiona a importância da repetição que, na oralidade deixa de ser um vício de linguagem e
passa a ser estratégia de coesão e envolvimento, possibilitando uma maior leveza e
naturalidade nas atividades interacionais. Dessa forma, ele analisa e destaca as funções da
repetição que podem ser de esforço, ênfase, coesão, coerência e efeito estilístico.
Adam (2008, p. 312) acrescenta que tradicionalmente a repetição pode ser considerada
um ornamento da linguagem. Esse autor ilustra o mecanismo com o seguinte “minha cabeça!
minha cabeça!”, (quando alguém grita) mostrando a redundância e a falta de conteúdo
informacional na repetição, no entanto, destaca o sentido de ênfase que o enunciado exprime.
Para ele, essa forma tem por função exprimir a linguagem emocional, “sendo emoção poética,
ordinária ou religiosa”.
Dialogando com esses autores, podemos enumerar de forma resumida, algumas das
funções que as repetições podem desempenhar nos textos escritos ou orais sendo elas:
 Função enfática / ênfase, quando reafirma pontos de vista e/ ou quando busca exprimir
a linguagem emocional. (MARCUSCHI, 1992 e ADAM, 2008).
 Efeito estilístico, quando está relacionada à organização superficial do texto poético.
(ADAM, 2008).
 Estratégia de coesão ou envolvimento, ocorrendo principalmente na modalidade oral,
ou em textos escritos que revelam interferências da fala. (MARCUSCHI, 1992).
 Como indicativo de restrição vocabular ou dificuldade no manejo dos recursos
lingüísticos. (ARAÚJO, 2002).
Bessa Neto (1991, p. 189) apresenta cinco funções para as repetições em textos escritos.


Desdobramento - quando uma oração é formulada a partir de uma matriz que
aparece anteriormente no texto.
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Especificação- quando necessitamos especificar ou detalhar informações acerca do
referente.



Finalização - quando introduzimos um referente no cenário da história e fazemos
uma segunda menção quando retiramos esse referente da mesma história.



Indiciação/tematização - quando um item lexical registra pelo menos uma
ocorrência em cada segmento temático, indicando o tema da história.

Além dessas funções, Antunes (2005, p. 74) aponta duas outras que são:
 Expressar uma espécie de ‘quantificação’, conforme podemos observar nos exemplos
a seguir:
Exemplo 04:
Há três soluções para o drama da infância perdida na rua: escola, escola, escola.3


Marcar a continuidade de um tema que está em foco.

Exemplo 05:
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor...
(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 1985).

Marcuschi (1992, p.31) define a repetição como a “produção de segmentos discursivos
idênticos ou semelhantes duas ou mais vezes no âmbito de um mesmo evento comunicativo”.
De acordo com esse autor, a repetição pode ser: (1) Literal - quando não ocorre variação nem
de forma, nem de conteúdo; (2) Lexicais com variação - quando apresenta variação de
número, gênero, pessoas ou tempos verbais; (3) Sintagmáticas - quando diz respeito a um
sintagma nominal ou verbal e (4) oracional, quando a estrutura sintática da oração não
apresenta alterações.
Ainda neste trabalho, ele estabelece a diferença entre repetição e paráfrase, sendo esta
um enunciado com elementos lexicais divergentes e conteúdos idênticos, concluindo que
tanto a repetição de palavras (estruturas) como a repetição de conteúdo (sentido) constituemse enquanto repetição e são caracterizadas pela existência de uma matriz (M) que no decorrer
do discurso é retomada, podendo ser representada por (r) repetição, estando sempre
relacionadas a um foco (f), que interfere na caracterização do tipo de repetição. Segundo
3

Os exemplos 4 e 5 são transcritos de Antunes (2008, p. 74-75).
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Marcuschi (Op. Cit., p. 32), “neste sentido, a matriz pode submeter à repetição em vários
níveis: fonológico, morfológico, sintático, lexical, semântico ou pragmático. Mas não impede
a criatividade ou atividade reformuladora”.
Nessa direção, uma determinada oração pode apresentar elementos lexicais invariáveis
e relacionar-se a fatores distintos se forem apresentadas por pessoas diferentes. Como
também, podem apresentar acréscimos ou ampliações e, dessa forma, expressar algo novo.
Demonstra, assim, que a oração não é um simples ato metalinguístico e, sim, um fenômeno
bastante complexo que possibilita uma maior compreensão e interação do texto.
Bessa Neto (1991, p. 23) apresenta um quadro básico de traços que possibilitam o
estudo da repetição apresentando cinco fatores, sendo eles:
 Modalidade - que diz respeito à condução do termo na conversação podendo ser
autorrepetição ou hétero-repetição;
 Segmento - diz respeito à extensão física, podendo ser: fonológico, morfológico,
lexical, sintagmático, oracional ou temático;
 Configuração - que está relacionada à similaridade lexical, podendo ser apresentada
como: literal, com variação, estrutural ou parafrástica;
 Colocação - que pode ser contígua, próxima ou distanciada;
 Melodia - que varia de acordo com a entonação.
Comparando as categorias de análise estabelecidas pelos autores, percebemos sutis
diferenças terminológicas entre Marcuschi (1992) e Bessa Neto (1991). Para melhor efeito de
compreensão, conduziremos nossas análises considerando dois aspectos propostos por Bessa
Neto (Op. Cit.), sendo eles: configuração (literal, com variação ou estrutural), assim como a
colocação (contígua, próxima ou distante).

 Literal
Exemplo 06:
4

O povo brasileiro é muito diferente das pessoas de outros países, as pessoas mistas. Tem
pessoas morenas??
 Com variação
Exemplo 07:
4

Os exemplos 6,7,8 e 9, são retirados do nosso corpus.
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Nossa sociedade deve sim! Entender que é preciso repensar a políticas
salariais de forma que o salário não só garanta o que é a necessidade básica
do cidadão...

 Estrutural – quando ocorre a repetição de uma estrutura textual –
Exemplo 08:
O povo brasileiro não estão pensando por que eles estão destruindo o meio
ambiente e ao mesmo tempo eles não estão plantando outras em seus
lugares, por isso eles estão passando por um problema muito grave, por
que ele esta contribuindo para o aquecimento global. Por quê daqui a 50
anos as pessoas vão passar por um problema muito grave.
O povo brasileiro não estão pensando de forma adequada, ele estão
querendo tudo para você, eles não querem estudar...

No que diz respeito à colocação, é necessário ressaltar que a diferença entre a próxima
e a distante não se caracteriza pela distância física entre a matriz e a repetição, mas pela
manutenção ou desfocalização de um tópico no texto.

 R- lexical Próxima
Exemplo 09:
Fabiana agradeceu a Cláudio por tudo que ele havia feito por ela e pelo seu
filho e disse que iria sair da casa dos avós de Cláudio para trabalhar e
sustenta o seu filho. (texto 3)

 R-lexical distante
Exemplo 105:
Minha mãe + passa pimenta + no bumbum da galinha né?
Peguei o vidro de pimenta
Enchi o rabo da galinha de pimenta

Podemos observar que no exemplo 09 a repetição próxima não ultrapassa o limite de
um segmento temático, enquanto no exemplo 10, a repetição distante apresenta diferentes
segmentos temáticos. Na primeira linha desse exemplo temos a expressão “pimenta”
denominando o produto, enquanto na linha abaixo temos o mesmo termo designando o
recipiente no qual o produto “pimenta” é colocado.

5

Exemplo retirado de Bessa Neto (1991, p. 25)
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1.2.3 Anáforas

Entre os mecanismos de referenciação, a anáfora tem sido alvo de muitas discussões e
estudos, tendo em vista, como afirma Apothéloz (2003, p.73), “que os mecanismos da anáfora
podem levar muito além da simples retomada de informação e contribuir para os aspectos
mais especificamente construtivos do discurso”.
De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 36), o vocábulo tem origem
grega (ana- “para o alto”, “para trás”, e -phorein “levar”) expressando assim, a função da
anáfora, que retoma informações colocadas anteriormente no discurso. Dessa forma, o termo
já citado seria o anaforizado ou antecedente e o que retoma as informações é o anafórico.
Milner (1982 apud MARCUSCHI, 2005, p. 56) “transforma em condição necessária a
relação entre a anáfora e um antecedente textual quando propõe como base da anáfora a
‘relação entre duas unidades A e B’ (que o autor chama de ‘anaforizado’ e ‘anaforizante’)”.
Para Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 36-37):
Tem-se anáfora quando uma estrutura manifesta in situ uma incompletude
determinada por uma posição; naturalmente, só se chega a essa concepção
por comparação com uma estrutura completa [...]. O motor da anáfora seria a
necessidade de chegar, graças ao contexto, a uma estrutura completa a cada
vez que ela não o seja.

Entretanto, para Kleiber (1993, p.22) apud Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 36),
essa necessidade não é suficiente em si mesma; o mecanismo interpretativo deve também
levar em conta as propriedades lexicais e sintáticas das expressões relacionadas.
Nesse sentido, o papel do contexto é fundamental para a interpretação das anáforas,
visto que, para identificá-las e entendê-las necessita que o interlocutor tenha conhecimentos
compartilhados com o autor do texto, ou seja, necessita não só que o referente já tenha sido
apresentado no discurso, tendo em vista que esse pode ser também inferido por elementos cotextuais. Marcuschi (2005, p. 55-56) defende essa ideia afirmando que “hoje, na acepção
técnica, anáfora anda longe da noção original e o termo é usado para designar expressões que,
no texto, se reportam a outras expressões, enunciados, conteúdos ou contextos textuais”.
Já Adam (2008) dedica a primeira parte do capítulo Tipos de ligação das unidades
textuais de base ao estudo das anáforas. Com base na classificação apresentada pelo autor,
traçamos a figura a seguir:
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FIGURA 04 - Tipos de anáforas

Essa figura permite visualizar que o autor enfatiza a questão da anáfora e da coreferência e, em seguida, classifica as anáforas em três grandes grupos: pronominais,
definidas e demonstrativas, sobre os quais iremos falar a seguir.
A co-referência, segundo Adam (2008, p. 132), “é uma relação de identidade
referencial entre dois ou mais signos semanticamente interpretáveis, independentemente um
do outro.” Em outras palavras, ela se caracteriza pela propriedade de duas ou mais estruturas
referirem-se ao mesmo antecedente, sem que suas interpretações sejam dependentes umas da
outras.
Além disso, apresentamos dois tipos básicos de anáfora, que são:
A anáfora resumidora – que está presente em casos de retomada de título ou de
acontecimentos, cuja função é sintetizar um segmento longo.
Exemplo 11:
6

Um carro cai de 160 metros
ACIDENTE * Devido a uma derrapagem na estrada, ontem pela manhã, no
desfiladeiro entre Oberalp e Sedrun (Grisons), um carro fez um mergulho
de 160 metros. Ferida nas costas, a passageira foi transferida de helicóptero
para o hospital regional de Coire, informou a polícia de Grison. Quanto ao
motorista, ficou apenas levemente ferido.

6

Exemplo transcrito de Adam (2008, p. 134).
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Nesse exemplo, observamos a ocorrência da anáfora resumidora, uma vez que o termo
“acidente” retoma o título “um carro cai de 160 metros”, resumindo-o.
A anáfora associativa (AA) - introduz no discurso um elemento que ainda não foi
diretamente mencionado, mas que pode ser recuperado ou entendido com base nas
informações anteriormente expostas no texto por meio da associação, sendo necessário, dessa
forma, que os interlocutores compartilhem dos mesmos conhecimentos. Assim, ela “introduz
– e, não remete a – um objeto-de-discurso, ou seja, ela cria um referente textual” (NEVES,
2006, p.108).
Exemplo12:
7

Há muito tempo não janto tão bem, tinha dito Basílio, encostando-se no
parapeito do terraço, fazendo a ela um brinde com a champanha [...].
Saúde tinha respondido sorrindo e erguendo a taça...

Percebemos nesse exemplo que os termos “saúde” e “taça” referem-se a brinde com
champanha, uma vez que é comum ao brindarmos usarmos a expressão “saúde” e que a
champanha geralmente é servida em taças.
Neves (idem, p. 109) apresenta como características fundamentais das AA, “uma certa
dependência interpretativa relativa a um referente previamente introduzido ou designado; de
outro lado, a ausência de co-referência com a expressão que previamente designou esse
referente”. A autora aponta ainda que esse tipo de anáfora pode estabelecer relações de três
tipos, sendo elas:
a) o primeiro elemento é um referente do qual o segundo é um constituinte típico.
Exemplo 13:
O Cruz, tendo mais uma de suas ideias malucas, determinou que seria uma
boa realizar uma sessão literária naquela cidade. Por intermédio de amigos
conseguiu o sinal verde da prefeitura para realizar a sessão no coreto da
praça principal e única, e o delegado de polícia, para que o sarau se
realizasse à noite e que se estendesse, caso necessário, até a madrugada.

b) as duas entidades estão em relação de contiguidade metonímica.
Exemplo 14:
Mas esse livro não tem qualquer aprovação eclesiástica e o autor esconde
seu nome.

c) o primeiro termo cria um cenário dentro do qual o segundo tem um papel.

7

Os exemplos 12, 13,14 e 15 foram transcritos de Neves (2006, p. 108-110).
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Exemplo 15:
“Enfiou uma caneca dentro da vasilha d’água e retirou-a pela metade.
Desembrulhou o comprimido e jogou-o dentro.”

Hawkins (1977) apud Apothéloz (2003, p.76) propôs chamar de desencadeador o
antecedente da anáfora associativa e de associados os sintagmas definidos cujo emprego
como primeira menção de um referente se torna possível graças ao desencadeador.
Em relação aos grupos em que as anáforas encontram-se, podemos citar:
A) As anáforas pronominais retomam referentes anteriormente introduzidos no
discurso. Esse processo também chamado de pronominalização consiste em uma espécie de
substituição do termo por um pronome, de forma que não comprometa a progressão textual e
seu sentido.
Na anáfora pronominal, o anaforizado é uma sequência linguística (sintagma) e o
anafórico é um pronome, cuja função principal é assegurar uma continuidade referencial.
(CHARADEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 37)
Segundo Adam (2008, p.136-137), a anáfora pronominal “pode, eventualmente, ser
um pouco imprecisa” e “é, por definição, fiel, pois, geralmente ela não indica nenhuma nova
propriedade do objeto”.
Exemplo 16:
A voz de Maria Callas calou-se há vinte anos
Ela era adorada ou detestada. Dotada de grande técnica, intérprete sublime
de tragédias, a soprano divina podia atingir as alturas quando [ela] estava
inspirada. Mas sua fragilidade profunda a deixava, no entanto, desamparada,
diante de um agudo falho. Pouco importa! É um mito da arte vocal que é
celebrado hoje.
Nesse exemplo podemos ver que o primeiro pronome em destaque pode referir-se a Maria
Callas, ou a sua voz, já o segundo refere-se a “soprano divina”, que também se refere à voz da cantora.

Conte (1990 apud ADAM, Op. Cit., p. 137) explica que:
[...] na escolha de uma forma anafórica, exercem um importante papel: o
ponto de vista, as atitudes e os sentimentos do locutor, os quais o intérprete,
por sua vez, pode inferir de forma anafórica. Em outras palavras, os
pronomes anafóricos são apenas sinais de continuidade.
[...]
Os pronomes anafóricos [...] fazem-nos adquirir novos conhecimentos
específicos que não dizem apenas aos referentes como tais, mas aos
sentimentos, as paixões, às atitudes psicológicas e axiológicas do sujeito
falante em relação a um referente.
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B) A anáfora definida, segundo Adam (op. cit., p.140) é:
[...] possível quando o referente pode ser identificado por inferência [...]
aparece, geralmente, nos encadeamentos que contêm introdução de um
referente sob forma indefinida e depois retomada lexical idêntica: Um bebê
[1] < O bebê [2] – ou quase idêntica- um menininho [1] < o garotinho [2].

Vejamos a figura a seguir, no sentido de compreender melhor as subdivisões propostas
pelo autor.
FIGURA 05 - Anáforas definidas

De acordo com a figura, a anáfora definida fiel pode se manifestar pela repetição de
um mesmo item lexical ou por termos sinonímicos. Nesses casos, podemos afirmar que a
identidade do referente não sofre alterações, ou seja, não são acrescentadas propriedades
novas ao termo anaforizado.
Em contrapartida, temos a anáfora definida infiel, “quando se passa de um termo
hipônimo para um hiperônimo” (ADAM, 2008, p. 138).
C) A anáfora demonstrativa, de acordo com os pressupostos de Adam (Ibidem, p.142):
“indica, certamente, a identificação, a relação com um segmento posto na memória,
anteriormente, mas ela o faz operando uma reclassificação do objeto do discurso. Pode-se
dizer que se trata da introdução de um novo ponto de vista sobre o objeto”.
Exemplo17:
Ela é muito gentil! Dir-se-ia; ela é muito gentil, ESSA mulher de médico!
Belos dentes, olhos negros, pés elegantes, e desenvolta como uma parisiense.
De onde diabos ela saiu? Onde, então, ele a encontrou, ESSE rapaz
grosseiro aí?
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Nesse exemplo observamos que o pronome demonstrativo “essa” além de referi-se a
mulher também a enfatiza.

1.3 Gêneros do discurso

Esse tópico apresenta questões referentes aos gêneros do discurso, com base nas
perspectivas teóricas de Bakhtin (2003) e de Marcuschi (2008)8. Priorizamos essa discussão,
porquanto estamos preocupados com aspectos que dizem respeito aos gêneros no Ensino
Fundamental.
A contribuição de Bakhtin (2003) acerca do estudo sobre os gêneros discursivos foi e é
de grande relevância para os estudos linguísticos. Esse autor traz para o centro das discussões
os gêneros do cotidiano, que até então não constituíam objeto de investigação dos linguístas,
pois, na maioria das vezes, os estudos sobre gêneros resumiam-se aos literários.
O autor relaciona o uso da linguagem com as atividades humanas, defendendo, assim,
que o caráter e a forma desse uso sejam multiformes. Dessa forma, os gêneros assumem um
caráter infinito, uma vez que a cada dia passamos a ampliar o uso da linguagem a fim de
atender as nossas necessidades. Temos, como exemplo de novos gêneros, os que surgem no
espaço virtual, de acordo com os avanços tecnológicos.
Bakhtin (2003, p. 262) enumera três elementos fundamentais para a caracterização dos
gêneros: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Nesse contexto, acrescenta:
Todos esses três elementos - o conteúdo temático, o estilo, a construção
composicional - estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são
igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da
comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas
cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis
de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (GRIFO DO
AUTOR).

Esse conceito de gêneros do discurso enfatiza a relevância do conteúdo (sobre o que se
fala/escreve?) do estilo (como se fala ou escreve?) e da forma (como se materializa, quanto à

8

Marcuschi (2008) usa a nomenclatura gêneros textuais, apresentando as quatro tendências atuais para
os estudos dos gêneros na atualidade (1-baktiniana – PUC/SP; 2- swalesiana – UFC, UFSC, UFSM; 3perspectiva sistêmico-funcional – UFSC). Nossa pesquisa segue a quarta perspectiva que é
influenciada por Bakhtin (1992), Adam (2008), Bronckart (1999), entre outros.
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estrutura física do texto falado ou escrito?). Assim, para se dar forma a um texto, o produtor
deve definir um conteúdo e usar um estilo adequado à forma do gênero discursivo desejado.
Bakthin (2003, p. 263) apresenta, ainda, a divisão dos gêneros em dois grupos: (1)
gêneros discursivos primários (simples) “que se formam nas condições da comunicação
discursiva imediata”; e (2) gêneros discursivos secundários (complexos) predominantes
principalmente no meio artístico, científico e sociopolítico. Vale ressaltar que no processo de
formação de um gênero secundário são incorporados e reproduzidos diversos gêneros
primários. Esses por sua vez “perdem o vínculo imediato com a realidade concreta e os
enunciados reais alheios” (Op. Cit.). Dessa forma, ambos, gêneros primários e secundários,
estão intimamente ligados e, independentemente, de sua natureza, simples ou complexa, são
infinitos e diversificados em formas e funções, refletindo, assim, o uso da linguagem.
De acordo com Bakhtin (Op. Cit., p. 282), “nós falamos por diversos gêneros sem
suspeitar da sua existência”. No cotidiano escolar, por exemplo, percebemos a utilização
desses dois tipos de gêneros, os primários nas conversas informais entre discentes, docentes e
funcionários em geral e o secundário nos eventos (palestras, reuniões pedagógicas,
apresentações teatrais, saraus, etc.) e no desenvolver das aulas (leitura e produção de diversos
textos). É interessante perceber que a escolha de um determinado gênero direciona, também, a
forma de organizarmos o nosso discurso, as escolhas lexicais e estruturas gramaticais.
Marcuschi (2008) propõe que a análise de gêneros englobe uma analise do texto e do
discurso, considerando não só os aspectos descritivos da língua como também os
socioculturais. Vejamos a seguir o conceito de gênero defendido pelo autor.

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e
técnicas. (MARCUSCHI, 2008, p. 155)

Nessa obra, Marcuschi aborda vários temas relacionados aos estudos dos gêneros,
como a diferença entre gênero e tipo textual, a relação oralidade/ escrita, a influência da
mídia, os suportes textuais, entre outros. No entanto, o que nos desperta maior interesse são as
reflexões que o autor apresenta sobre a questão dos gêneros e o ensino de Língua Portuguesa.
Nesse item, o mesmo faz uma análise dos manuais de ensino que apesar de apresentarem uma
grande variedade de gêneros, explora de maneira aprofundada apenas alguns e não aborda de
modo sistemático os gêneros orais.
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Considerando-se que os textos (orais ou escritos) manifestam-se através dos gêneros,
torna-se necessário conhecer as características desses gêneros de forma a facilitar não só sua
compreensão, como também o processo de produção. De certa forma, essa é a ideia principal
dos PCNs, os quais apresentam o estudo dos gêneros como base para o trabalho com textos.
Contudo, na visão de Marcuschi (2008, p. 209), os parâmetros apresentam problemas
de ordem metodológica: “não se faz uma distinção sistemática entre tipos (enquanto
construtos teóricos) e gêneros (enquanto formas textuais empiricamente realizadas e sempre
heterogêneas).”
O autor também questiona a “confusão” entre oralidade e escrita, uma vez que os
PCNs sugerem determinados textos para a prática oral e outros para a escrita.
Ao estarmos respaldados a partir do quadro teórico esboçado neste capítulo,
passaremos aos aspectos metodológicos da pesquisa, para, em seguida, apresentarmos a
análise dos dados com base nas teorias aqui discutidas.
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2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Esta pesquisa segue a abordagem qualitativa de cunho etnográfico. Para tanto,
acompanhamos uma sala de aula, focalizando o processo de solicitação e produção textual, a
fim de que pudéssemos melhor compreender o produto, ou seja, as redações resultantes dos
protocolos. Nessa direção, buscamos interpretar como o processo influencia na produção
textual escrita.
Inicialmente, pretendíamos acompanhar, no segundo semestre de 2007, as aulas de
produção textual, em uma turma de 9º ano. A observação teve início no mês de julho, porém,
quando se encerrou o segundo bimestre (no início de agosto), a professora sugeriu que a
observação fosse interrompida, uma vez que as próximas aulas seriam usadas para copiar no
quadro textos do livro que ela seguia. Na ocasião, a professora comprometeu-se a nos avisar
os dias das aulas em que trabalharia a produção textual escrita, mas passou o terceiro bimestre
e não recebemos nenhum comunicado. Por isso, solicitamos voltar à sala de aula no início do
quarto bimestre. Sendo assim, a observação e a coleta dos dados ocorreram em dois
momentos.
O primeiro momento compreende o final do segundo bimestre, que teve início em 04
(quatro) de julho, estendendo-se até 06 (seis) de agosto; o segundo momento corresponde às
aulas do quarto bimestre, que se iniciaram no dia 30 (trinta) de outubro e se encerraram em 10
(dez) de dezembro. Observamos, então, a sala de aula durante 03 (três) meses, totalizando 46
(quarenta e seis) aulas de Língua Portuguesa.
A turma escolhida foi o 9º ano, turma 1. Para tanto, consideramos a opinião da
professora de Língua Portuguesa, que elogia bastante a turma, apontando como pontos
positivos o respeito mútuo, as aspirações e o desejo de aprender. Assim, apesar de a escola
dispor de dois 9º anos, a professora nos indicou a turma em que ela já havia lecionado no ano
anterior, alegando-nos que a outra turma, o 9º ano 2, era “mais problemática”.
A escolha da escola se deu pelo fato de ser o nosso ambiente de trabalho, além de ter
sido a escola na qual cursamos o Ensino Fundamental e Médio, o que, por conseguinte,
facilitou o nosso acesso para coletar os dados.
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Alguns autores defendem a posição que estudar a própria cultura possibilita uma
melhor compreensão de determinados processos, entre eles, Troike (2005, p.113)9 ao afirmar
que “uma das vantagens de estudar a própria cultura e explicitar os sistemas de compreensão
que estão implícitos é que os etnógrafos podem utilizar a si mesmos como fontes de
informação e interpretação”. Nossa experiência em acompanhar as aulas ratifica o que diz o
autor, uma vez que, no decorrer do trabalho, percebemos que esse fator possibilitava o acesso
a determinadas informações, principalmente, no que diz respeito a reuniões pedagógicas e
documentos escolares, que são fontes relevantes para interpretação dos dados.
Outros autores já consideram a investigação no ambiente de trabalho como sendo mais
complexa, uma vez que o etnógrafo terá o desafio de “saber trabalhar o envolvimento e a
subjetividade, mantendo o necessário distanciamento que requer um trabalho científico”
(ANDRÉ, 1995, p. 48). Esse distanciamento, no entanto, não pode ser confundido com
neutralidade, mas sim, implica filtrar as experiências pessoais e usar a triangulação dos dados,
buscando respostas para os questionamentos da pesquisa em várias fontes como relatos de
professores, alunos, pais etc.
Vale ressaltar que começamos a trabalhar nessa escola no ano de 2006, lecionando
para as turmas iniciais do Ensino Fundamental (6º e 7º ano) e Médio (1º e 2º ano). Apesar
disso, não havíamos lecionado a nenhum dos alunos da turma observada.
A decisão de observarmos tal ano também se deve ao fato de que procuramos em
nosso estudo verificar se o aluno do Ensino Fundamental é capaz de escrever um texto de
acordo com os objetivos propostos pelos PCN’s, que apontam para a articulação entre o
conteúdo e a expressão (o que dizer e como dizer).
Pela impossibilidade de observarmos todos os objetivos apresentados pelos PCNs,
detivemo-nos a observar se o processo de ensino-aprendizagem fornece condições para que o
aluno:
 “Redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a garantir: [...] a
explicitação de relações entre expressões mediante recursos linguísticos
apropriados.” (BRASIL, 1998, p. 51).
 “Analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da intenção
comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas forem as versões
necessárias para considerar o texto produzido bem escrito.” (BRASIL,1998, p. 52).
9

Tradução nossa.

43

Na fase de observação, buscamos conhecer o contexto da sala de aula e os fatores
externos que nela influenciam; aplicamos questionários aos discentes e à docente e coletamos
os textos produzidos pelos alunos.

2.1 A coleta dos dados

O corpus, objeto deste trabalho, foi coletado em 46 (quarenta e seis) aulas que
observamos no 9º ano, turma 1, da Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, na cidade de
Cruzeta, no estado do Rio Grande do Norte, durante os meses de julho, início de agosto,
novembro e dezembro de 2007. Nesse período coletamos 65 (sessenta e cinco) textos. Esses
resultaram de 03 (três) aulas de produção textual. Na primeira aula de produção, houve a
indicação do tipo textual que deveria prevalecer, o dissertativo. Na segunda solicitação, houve
um protocolo permitindo a escolha do tema e do gênero pelo aluno, bem como ocorreram
sugestões da professora sobre alguns temas para quem estava com dificuldade de definir. A
terceira solicitação era a retextualização de uma notícia jornalística. Vale ressaltar que a
segunda e terceira solicitações permitiam que os alunos produzissem o texto em grupo.
Dos 32 (trinta e dois) alunos que frequentavam as aulas, apenas 13 (treze) fizeram as
03 (três) produções textuais. Isso reduz nosso corpus para 30 (trinta) textos: sendo 13(treze)
da primeira solicitação (S1)10, 7 (sete) da segunda solicitação (S2), 10 (dez) da terceira
solicitação (S3).
Após a seleção dos textos, cada autor passou a ser identificado por um código, de
forma que pudéssemos comparar o desempenho dos alunos, nos 03 (três) textos, sem expor
sua identidade. O quadro abaixo sintetiza os textos que compõem o corpus com a
identificação.

10

S = Solicitação e 1= ordem da solicitação.
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Quadro 01 – Código dos alunos e realização das atividades de produção textual
Código do aluno

A1 –
A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32-

Texto 01 Tema “O povo
brasileiro” (S1)

Texto 02 Tema “O amor”
(S2)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Texto 03 Retextualização
de uma notícia
jornalística (S3)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Como podemos observar no quadro, nem todos os informantes participaram de todas
as atividades. Nossa seleção priorizou os alunos que cumpriram as três solicitações. Dessa
forma, nossos informantes correspondem aos treze primeiros alunos listados, dos quais são 09
do sexo feminino e 04 do sexo masculino. Dos 32 (trinta e dois) alunos que frequentam as
aulas 13 (treze) são do sexo masculino e 19 (dezenove), são do sexo feminino. Dessa forma,
percebemos que as meninas cumprem as atividades solicitadas com mais frequência que os
meninos.

11

As marcas coloridas representam os grupos formados livremente pelos alunos.
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2.2 Procedimentos de análise e interpretação dos dados

Iniciamos pelo levantamento das ocorrências dos mecanismos de referenciação, uma
vez que, para os PCNs (BRASIL, 1998), o aluno do Ensino Fundamental, ao final desse ciclo,
deve ser capaz de escrever textos coesos que possibilitem a compreensão do leitor. Para tanto,
buscamos identificar nos textos quais os fenômenos de referenciação mais usados e se esses
favoreciam a progressão textual. Nossa análise fundamentou-se em trabalhos sobre coesão
referencial, tendo como autores de base Adam (2008) Marcuschi (1983, 1992, 2004, 2005),
Koch (1990, 2004, 2008), entre outros.

2.3 A abordagem etnográfica

Nosso trabalho se circunscreve na abordagem etnográfica. De acordo com André
(1995, p. 36-37), a pesquisa etnográfica foi mais aplicada nas salas de aula a partir dos anos
1970. No início dessa década, “visava registrar comportamentos de professores e alunos numa
situação de interação”. Esses trabalhos eram usados, em sua maioria, para estudar as
interações, treinar professores ou verificar o sucesso de programas de ensino. As críticas
dirigidas a essas pesquisas diziam respeito, sobretudo, ao fato de ignorarem, muitas vezes, o
contexto espaço temporal.
Na década de 1980, as pesquisas etnográficas já eram bastante difundidas,
principalmente na área da educação. Nesta direção, os trabalhos produzidos nessa época
buscavam “descrever as atividades de sala de aula e as representações dos atores escolares”
(ANDRÉ, 1995, p. 40).
A abordagem etnográfica caracteriza-se, fundamentalmente, pela presença do
observador no espaço pesquisado. Para auxiliar no processo de coleta de dados, o etnógrafo
pode dispor de ferramentas, tais como: diário ou notas de campo, gravações, entrevistas e
fotografias. Em nossa pesquisa, as gravações não foram realizadas com sucesso devido ao
barulho excessivo dos alunos e ventiladores. Dessa forma, nossa principal ferramenta se
constitui de registros (descrições escritas) das situações vivenciadas no decorrer do período de
observação.
Segundo Frank (1999, p. 86), podemos dividir o trabalho do etnógrafo em três etapas,
sendo elas: (1) compreensão e descrição, (2) análise e interpretação e (3) construção do
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conhecimento; que detalharemos a seguir dialogando também com outros autores, entre eles,
Bogdan (1994) e André (1995).
1. Compreender e descrever: nessa etapa, produzimos o conhecimento êmico através
das tomadas de nota e, em seguida, a elaboração. Vale ressaltar que “a observação não é
passiva. Observadores olham, escutam, perguntam, registram e analisam” (FRANK, 1999, p.
86)12 .
2. Análise e interpretação: as interpretações devem ser baseadas em evidências
coletadas na primeira etapa. A análise se dá de forma indutiva. Nela, “o processo de análise
dos dados é como um funil.” (BOGDAN, 1994, p. 50); devemos, então, partir do macro para
interpretar o micro, uma vez que o processo em si é o foco do estudo. A preocupação com o
processo, segundo Merrian (1988 apud ANDRÉ, 1995, p.51), “envolve, por um lado, a
descrição do contexto e da população em estudo e, por outro lado, a tentativa de verificar
como evoluiu o evento”. No nosso caso, procuramos observar se, no decorrer do segundo
semestre, os alunos progrediram no que concerne ao uso dos mecanismos de referenciação
como fator de progressão textual.
3. Construções do conhecimento (epistêmico): por fim, os dados recolhidos e
analisados serão elaborados, vislumbrando a construção do conhecimento e a colaboração
acadêmica e social.
Uma das vantagens do etnógrafo é a possibilidade de observar um fenômeno social
sob múltiplas perspectivas. Na sala de aula, por exemplo, temos vários pontos de vista: o do
professor, o dos alunos, o dos pais e o da equipe pedagógica. Cada um desses segmentos tem
uma forma de olhar diferente para o cotidiano escolar. O olhar do observador, por sua vez,
deve entender o processo de ensino-aprendizagem sob múltiplas perspectivas, fazendo
questionamentos críticos e refletindo acerca dos fenômenos identificados. De acordo com
Frank (1999, p.4) 13:
Os estudantes verão as salas de aula de uma maneira, os professores de
outra, e o etnógrafo de uma terceira maneira. Em justapondo essas visões,
vemos o que é real a partir de uma variedade de perspectivas. Compreender
que nunca há um objetivo completamente considerado é perceber múltiplas
perspectivas.

12
13

Tradução nossa.
Tradução nossa.
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Dessa forma, a etnografia favorece a reconstrução da prática social, revelando suas
características e contradições. Por isso, mesmo a etnografia sendo uma ciência flexível, na
qual o olhar do etnógrafo é guiado pela observação, antes de iniciarmos o estudo, devemos ter
um foco, um objeto definido, um problema que buscaremos compreender.
André (1995, p.42) postula que, para explicar o cotidiano escolar, devemos estudá-lo
com base em três dimensões: 1- institucional ou organizacional; 2 - instrucional ou
pedagógica; 3 - sociopolítico-cultural.
O estudo dessas três dimensões revela a necessidade de conhecermos o contexto, ou
seja, as relações de incorporação e interação, uma vez que estas são particulares de cada
situação e de seus atores sociais. Assim sendo, o olhar do etnógrafo não deve estar voltado
apenas para o fenômeno estudado, mas também para as variantes internas e externas do
universo escolar. Vejamos o exemplo apresentado por Troike (2005, p.125)14:
Se o foco se encontra em estudantes em uma situação educativa, por
exemplo, isso incluirá obviamente a própria escola, como também a área de
jogo, o lugar e as imediações sociais mais frequentadas pelas crianças o que
parece ter um impacto mais afetivo e linguístico sobre ela.

Em nossa pesquisa, optamos por apresentar os dados do contexto sociocultural dos
alunos através de descrições e dados quantitativos. Para Troike (2005, p.121),15 “os
procedimentos quantitativos podem, por sua vez, servir para determinar a confiabilidade da
observação qualitativa”. O autor esclarece, portanto, que a presença dos dados quantitativos
tem sua validade na pesquisa etnográfica, desde que estes sejam mediados pelos processos
qualitativos e usados como uma forma de facilitar a apresentação dos dados. Concluímos,
então, que o método quantitativo pode auxiliar no processo etnográfico, ajudando às pessoas
que não conhecem a comunidade pesquisada e facilitando, assim, uma melhor compreensão
de determinadas características através da visualização de gráficos e quadros.

2.4 O contexto institucional

A escola na qual desenvolvemos nossa pesquisa está situada na cidade de Cruzeta, no
Rio Grande do Norte (RN), tal instituição foi inaugurada em 22 de setembro de 1965 e é
mantida pelo Poder Público Estadual e administrada pela Secretaria de Estado Educação e

14
15

Tradução nossa.
Tradução nossa.
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Cultura do RN, pertence à jurisdição da 9° Diretoria Regional da Educação, da Cultura e dos
Desportos (DIRED) – Currais Novos. A escola em questão oferece o Ensino Fundamental (6º
ao 9º ano) no turno matutino, Ensino Médio no período vespertino; Educação de Jovens e
Adultos (Nível de Ensino Fundamental e Médio) e Ensino Médio, no período noturno.
Seguindo orientações da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, a escola
funciona em três turnos, tendo o matutino e o vespertino cinco aulas de 50 minutos, com
intervalo de 20 minutos. No noturno, há cinco aulas de 40 minutos e intervalo de 10 minutos.
O horário de funcionamento da escola nos citados turnos é o seguinte: no matutino funciona
das 7h às 11h30min; no vespertino, das 13h às 17h30min; e no noturno, das 19h às 22h30min.

2.4.1 Situando a escola

A cidade na qual a escola está situada tem uma população de 7.954 habitantes,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007). Nela, existem
03 (três) escolas municipais e 02 (duas) estaduais. Dessas últimas, uma atende ao Ensino
Básico e, a outra, objeto de nosso estudo, ao Ensino Fundamental, Médio e EJA. Essa escola
está localizada no centro da cidade; ao seu redor, estão outra escola de Ensino Fundamental, o
prédio da Companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), algumas casas
familiares, a Casa da Cultura e a Praça de Eventos. Especificamente nessa praça, ambiente
favorito dos alunos, existem quatro quiosques, algumas árvores e banquinhos. Geralmente,
antes da entrada do turno, os alunos ficam conversando embaixo das árvores, o que se repete
também ao término das aulas.

FOTO 01 - Arredores da escola pesquisada

49

A escola em questão atende a alunos de todo município. Os alunos da zona rural são
trazidos em caminhonetas com capota, disponibilizadas pela prefeitura. Segundo informação
da secretária de Educação e Cultura, são 12 (doze) carros que vêm de localidades diferentes.
A maioria dos alunos da zona rural estuda no turno matutino; por isso, 06 (seis) desses carros
transportam alunos no período da manhã. Os percursos variam entre 14 e 50 quilômetros.
Durante o período de chuva, o caminho até a escola fica bem complicado, tendo em vista que
certos percursos passam por alguns rios temporários. Isso implica que vários alunos precisam
atravessar esse rio a nado, ultrapassando uma correnteza de até um metro de profundidade, ou
deixar de frequentar as aulas nos períodos de cheia dos rios. Já os alunos da zona urbana,
geralmente, vão à escola caminhando, tendo em vista que a cidade é relativamente pequena.

2.4.2 Aspectos físicos da escola

No que concerne aos aspectos físicos, o prédio encontra-se em bom estado de
conservação, as paredes não são rabiscadas, as carteiras e birôs são bem conservados. Em
geral, a escola é bem preservada e sempre passa por algumas reformas ou pinturas. A última
foi no ano de 2005. Nela, encontramos 08 (oito) salas de aula, sala de vídeo, sala de apoio a
alunos com necessidades especiais (SAPES), biblioteca (foto 02), laboratório de informática,
quadra de esportes, área de lazer, pátio, horta escolar, cozinha, cantina, secretaria, sala dos
professores e diretoria. Nas salas de aula, o quadro branco fica localizado próximo à porta. No
início das observações, a escola ainda tinha quadros negros, porém, foram substituídos no
decorrer do ano de 2007.

FOTO 02 - Biblioteca escolar
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As salas de aula são claras, amplas, ventiladas e iluminadas, ocorrendo problemas
apenas em relação à localização do quadro (é comum, em algumas aulas, os alunos
reclamarem que a claridade que entra pelas janelas interfere na visualização do conteúdo
escrito no quadro). Na sala observada, as carteiras são organizadas em 06 (seis) filas, sendo
que, em aulas com apresentação de seminários, ficam em círculos (foto 03).
FOTO 03 - Apresentação de seminários

No que diz respeito aos recursos materiais facilitadores do ensino, a escola
disponibiliza TVs, vídeo, DVD e laboratório de informática com 09 (nove) computadores,
sendo que 08 (oito) deles têm acesso à internet. A instituição também dispõe de som,
minilaboratório de ciências, rádio escolar, retroprojetor e data show, porém, nem todos esses
equipamentos são usados em salas pelos professores, uma vez que muitos não conhecem a
forma de manuseá-los. Muitas vezes, esses recursos são enviados para a escola sem que seja
disponibilizado um treinamento para os professores. Em outros casos, são oferecidos cursos
de capacitação, mas, por certo comodismo, os professores, principalmente os que estão mais
próximos a se aposentar, não se interessam em aprender a manusear as novas tecnologias.

2.4.3 Política de ensino e atividades extra sala de aula

A escola em questão adota uma política de ensino voltada para temas relevantes no
que concerne ao contexto local, sem deixar de focalizar questões de âmbito nacional e
internacional. Nesse sentido, problemas ambientais e questões relacionadas à juventude estão
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em permanente debate. Dentre as metas da instituição está o incentivo à leitura e à prática de
atividades extra-sala de aula (esporte, teatro, música).
A biblioteca é bem organizada e espaçosa, porém, o acervo literário não atende à
demanda, uma vez que a escola desenvolve um projeto de leitura no qual os alunos,
independentemente da série, são estimulados a ler um livro paradidático por bimestre,
devendo esta atividade ser cobrada pela professora de Língua Portuguesa. O turno em que
essa experiência rendeu melhores resultados foi o matutino, no qual estudam os alunos mais
novos, com faixa etária entre 09 (nove) e 16 (dezesseis) anos, que cursam o Ensino
Fundamental.
Tal sucesso deve-se a um conjunto de fatos. Além de ser atribuída uma nota a essa
atividade, as bibliotecárias, desse turno, passaram a organizar bimestralmente a socialização
de ações desenvolvidas pela biblioteca. É louvável o esforço de elas trabalharem em parceria,
principalmente com os professores de Língua Portuguesa, o trabalho delas não contempla
apenas o incentivo à leitura, mas também à escrita.
Durante todo o ano letivo, os alunos que utilizam livros da biblioteca são estimulados
a escrever e a entregar um resumo sobre a obra lida ao final do bimestre. Geralmente, em
alguma data comemorativa, é organizado, no pátio da escola, um evento no qual os alunos que
leram mais livros, durante o bimestre, são homenageados. Na ocasião, acontecem
apresentações de peças teatrais e recital de poemas produzidos pelos alunos. Ainda, os alunos
que escreveram os melhores resumos no bimestre, são premiados com chocolates, marcadores
de livros e gibis (Foto 04).
FOTO 04 - Premiação dos alunos leitores no pátio
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É perceptível que tal iniciativa desperta nos educandos o gosto pela leitura. Porém,
nota-se que ainda é necessário o investimento na qualificação das bibliotecárias e na estrutura
da biblioteca (espaço, acervo, computador, recursos para organizar coletâneas com as
produções dos alunos etc.).
No que diz respeito à prática da educação física, os alunos podem optar entre vôlei,
atletismo, futsal e aulas teóricas. Alguns alunos apresentam desempenho muito satisfatório
nessas atividades, sendo este um dos fatores mais premiados e reconhecidos na escola. No
ano de 2007, por exemplo, uma aluna do 8º ano, turma 2, que apresentava grandes problemas
de aprendizagem, foi escolhida para representar o Estado numa competição de atletismo
realizada no Chile; como a aluna-atleta não tinha todas as notas, alguns professores tiveram de
fazer atividades extras para ela atingir a média.

2.4.4 Recursos humanos

Quanto aos recursos humanos, a escola apresenta uma equipe gestora formada por
uma diretora, uma vice-diretora, um coordenador administrativo-financeiro e uma
coordenadora pedagógica.
A equipe docente é composta por 14 (quatorze) professores efetivos e 07 (sete)
estagiários, além de possuir uma equipe técnica e de apoio com o total de 33 (trinta e três)
funcionários, assim, distribuídos: na telessala são 03 (três) funcionários; na secretaria, 07
(sete); na sala de apoio pedagógico especializado (SAPES), 03 (três); biblioteca, 04 (quatro);
laboratório de informática, 04 (quatro). Há 03 (três) supervisores e 09 (nove) assistentes de
serviços gerais (ASG). A escola ainda dispõe de um conselho escolar formado por 21 (vinte e
um) membros, representantes das várias categorias (alunos, funcionários e pais). A disciplina
Língua Portuguesa é ministrada por 05 (cinco) professores, sendo 03 (três) formados em
Letras, 01 (um) graduando na referida licenciatura e 01(um) pedagogo, todos do quadro
efetivo.
A escola atende a um número total de 721 (setecentos e vinte e um) alunos,
distribuídos em 22 (vinte e duas) salas de aula, nos 03 (três) turnos já citados, conforme
verificamos no quadro abaixo:
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QUADRO 02 - Distribuição dos alunos por ano/nível
Modalidade

Ensino
Fundamental

Ensino Médio
Ensino
Fundamental e
Médio

Ano/Nível

Nº de alunos

Nº de turmas

Alunos inclusos

6º Ano
7º Ano
8º Ano
9º Ano
4º Nível
1º Ano
2º Ano
3º Ano

63
72
68
77
28
144
148
121

02
02
02
02
01
06
04
03

02
02
01
01
02
03
01
01

Total

721

22

13

Fonte: Informativo escolar 2007

Obs.: a nomenclatura ano é usada para o Ensino Básico seriado normal, enquanto nível referese ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA), no qual um ano letivo corresponde a duas séries.

2.5 Caracterização social dos informantes

Objetivando traçar um perfil social mais detalhado dos alunos da sala observada,
aplicamos um questionário aberto, sendo o mesmo composto de 18 (dezoito) questões, o qual
se encontra, em anexo. Esse questionário buscou identificar não só como o aluno se relaciona
com a Língua Portuguesa, mas também o que ele faz fora da escola, suas expectativas em
relação ao futuro e o perfil sociocultural de suas famílias. Esses dados foram organizados em
forma de quadros e gráficos, conforme veremos a seguir.
A questão das expectativas da turma em relação ao futuro é comprovada quando os
alunos informam as profissões que desejam seguir; podemos perceber que, apesar da turma
estar em uma faixa etária que varia entre 13 e 14 anos, a maioria já tem um projeto
concernente à profissão aspirada.
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QUADRO 03 - Profissões aspiradas pelos alunos
Profissão
Administrador
Técnico em informática
Engenheiro de alimentos
Militar
Jogador
Dona de casa
Advogado
Juiz
Psicóloga
Massagista
Dentista
Músico
Fisioterapeuta
Não especificaram
Total

Número de alunos
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
11
2816

%
7,14%
3,57%
3,57%
3,57%
7,14%
3,57%
3,57%
3,57%
10,71%
3,57%
3,57%
3,57%
3,57%
39,28%
100%

Quando entrevistamos os alunos, os mesmos relataram que a maioria dos pais
desempenha as seguintes atividades: pecuaristas, serviços gerais, servente de pedreiros, moto
táxi, eletricista, agricultor, trabalhador de cerâmica, pedreiro, fretista, motorista e pintor. Já as
mães são donas de casas, assistentes de serviços diversos ou cozinheiras. Uma pequena
parcela das mães dos informantes desempenha atividades que exigem um certo grau de
instrução, como: auxiliar de enfermagem, comerciantes, vendedoras, secretariado, etc. Além
disso, observamos variação entre as atividades dos homens e das mulheres, uma vez que a
maioria dos homens concentra as atividades que não exigem uma formação intelectual mais
profunda, enquanto no grupo das mulheres, boa parte desempenha atividades que demandam
mais leitura, mais estudos.
Observamos também, que entre os pais dos alunos da zona rural, as mães são donas de
casa e os pais agricultores ou pecuaristas.
Relacionando as profissões dos pais com as expectativas profissionais dos filhos,
observamos que enquanto a maioria dos pais desempenha atividades manuais, apenas 5
(cinco) filhos pretendem exercer profissões semelhantes. Já as atividades intelectuais que são
exercidas por uma pequena parcela dos pais são aspiradas pela maioria dos informantes. Esses
dados podem ser um reflexo do nível de escolaridade, uma vez que em boa parte dos lares,
nos quais residem nossos informantes, eles já apresentam um nível de escolaridade mais
elevado que seus pais, como podemos conferir no quadro abaixo.
16

Apesar de 32 alunos frequentarem a sala durante o período de observação, apenas 28 responderam o
questionário, alguns se recusaram e outros levaram para casa e não devolveram.

55

QUADRO 04 - Grau de escolaridade dos pais (total/%)
Escolaridade

Pai

%

Mãe

%

Analfabeto

1

3,57%

-

-

Básico

7

25%

4

14,28%

Fundamental

8

28,57%

10

35,71%

Médio

8

28,57%

8

28,57%

Superior

-

-

5

17,85%

Não responderam

4

14,28%

1

3,57%

Total

28

100%

28

100%

O grau de escolaridade dos pais apresentado no quadro 05 demonstra que 57,14% dos
pais (homens) estudaram no máximo até o Ensino Fundamental. Já a situação das mães é
diferente, uma vez que 28,57% concluíram o Ensino Médio e 17,85% terminaram curso
superior, no entanto, a maioria dos pais dos informantes parou seus estudos no Ensino Básico
ou Fundamental, ou seja, a maioria dos pais dos alunos apresenta uma escolaridade igual ou
inferior a dos próprios filhos (nossos informantes).
De acordo com informações contidas no diário de classe, na turma em questão, foram
matriculados 36 (trinta e seis) alunos, dos quais, 29 (vinte e nove) residem na zona urbana e
07 (sete) na zona rural. Vale ressaltar que desse total de alunos matriculados, apenas 32 (trinta
e dois) frequentam a escola, 3 (três) foram transferidos e 1 (um) é portador de necessidades
especiais físicas e mentais. Não podendo se locomover, o atendimento desse aluno é realizado
em domicílio pelas professoras da SAPES.
Observamos que entre os pais dos alunos da zona rural, as mães são donas de casa e
os pais agricultores ou pecuaristas, o que talvez isso dificulte para esses alunos o contato com
a língua padrão, fora do ambiente escolar. Essa inferência decorre do grau de instrução desses
pais.
Quando perguntamos diretamente a eles se a leitura faz parte da rotina de suas casas,
54% responderam afirmativamente. Em seguida, questionamos sobre quais os gêneros e
suportes textuais escritos que mais circulam na família. Apuramos, então, que a maioria
desses gêneros e suportes textuais que circulam no âmbito familiar são apenas recebidos e não
produzidos pelos autores sociais em questão.
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GRÁFICO 01 - Gêneros e suportes textuais mais usados pela família

De acordo com o gráfico, podemos observar que entre os gêneros apontados pelos
alunos, a carta e a lista de compras são produzidas pelos autores sociais. Observamos também
que os mais utilizados no contexto familiar como as contas (de luz, água, telefone etc.) são
estáveis.
Quando questionamos nossos informantes se tinham o hábito de ler, 31%
responderam que sim; 65%, às vezes; e 4% não tinham esse hábito. É interessante ressaltar
que entre as leituras prediletas desses alunos, a maioria se constitui, principalmente, de
sequências narrativas, sobretudo os gêneros: histórias em quadrinhos, aventura, piadas,
suspense, autoajuda, comédia e textos literários – o romance. Alguns alunos apontaram como
prediletos os textos com linguagem poética, como: poemas, letras de músicas e mensagens
reflexivas. Outros indicaram que não têm preferências e alguns apresentaram respostas vagas,
afirmando que leem textos ou há ainda os que não opinaram, como podemos ver no quadro a
seguir:
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QUADRO 05 - Leituras favoritas dos alunos17
Leitura indicada pelo aluno

Número de alunos

Aventura

1

Autoajuda

1

Cecília

1

Comédia

1

Informativo

1

Jornal

1

Livros

2

Literatura

5

Mensagens reflexivas

1

Outros

1

Piadas

1

Poemas

1

Quadrinhos

1

Revistas

1

Romance

8

Sem preferência

2

Suspense

1

Texto

2

Todos

2

Em relação às preferências de atividades desenvolvidas pelos alunos nas aulas de
Língua Portuguesa, a maioria deles, (50%), escolheu aulas de leitura, 36%, de produção de
texto e, 14%, aulas de gramática. Porém, de acordo com a professora, no ano da observação,
não houve uma produção (textual) tão significativa, uma vez que os alunos vinham
reclamando que estavam “cansados”. Constatamos, mesmo assim, que os alunos preferem as
aulas de produção de texto em detrimento das aulas de gramática. A professora também deixa
claro em sua entrevista que reconhece o valor de tal prática. Questionamo-nos então, por que,
no decorrer do nosso período de observação, as aulas de produção textual foram pouco
trabalhadas. Será que os alunos estão sendo verdadeiros ao responderem a essa questão? Ou
existem outros fatores que dificultem a prática da produção textual na sala de aula?

17

Essa questão era aberta, podendo o aluno informar uma ou mais respostas.
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GRÁFICO 02 - Assuntos que apresentam mais dificuldades para os alunos

GRÁFICO 03 - Atividades preferidas pelos alunos nas aulas
de LínguaPortuguesa

Buscamos saber em quais assuntos de Língua Portuguesa os alunos sentiam mais
dificuldade18. Podemos observar, por meio do gráfico 03, que os textos dissertativos aparecem
em segundo lugar, classificação idêntica ao item figuras de linguagem. Para melhor
compreensão, podemos reunir as respostas em dois grupos, sendo eles: gramática (orações
18

A questão era aberta.
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substantivas, artigo, verbo, regência verbal e substantivos), apontada por 9 (nove) alunos; e o
grupo mais indicado (apontado por 12 alunos), que seriam as dificuldades de leitura e
produção textual. Tal grupo é constituído de figuras de linguagem, dissertação (textos com
predominância de sequências dissertativas/argumentativas), produção de texto, texto e
interpretação. Podemos perceber nessas respostas que para alguns alunos a dissertação não
está associada à produção de textos, talvez eles entendam produção de texto como criação de
narrativas, uma vez que, segundo comentários de alguns, até o ano em questão os gêneros
mais solicitados para a produção textual eram contos de fadas e histórias românticas ou de
terror.
Ao compararmos as respostas referentes à questão 14 com as respostas à pergunta ora
discutida, observamos que as mesmas atividades, ou seja, leitura e produção de texto são
apontadas como as preferidas e também como as que eles sentem maior dificuldade. Esses
dados nos permitem inferir que deve ser oportunizado a esses alunos um trabalho recorrente
de leitura e produção textual, uma vez que potencialmente eles gostam dessas atividades,
apenas apresentam limites que precisam ser superados.
Também questionamos os alunos sobre as atividades que eles desenvolvem no seu
tempo livre. Identificamos que a opção mais votada foi assistir à televisão, seguida de ajudar
nas tarefas dos pais. A leitura ocupou o terceiro lugar. Outras opções recorrentes foram: a
prática de esportes e navegar na internet, conforme evidencia o gráfico a seguir.

GRÁFICO 04 - Atividades desenvolvidas pelos informantes
fora do ambiente escolar
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No que diz respeito ao uso da internet no tempo livre, apenas três alunos indicaram
que a usavam. No entanto, quando os questionamos sobre como e com que eles gastam o seu
tempo na internet, apenas seis responderam que não gostam ou não têm acesso. Desse modo,
inferimos que os alunos interpretaram a questão como se quiséssemos saber sobre quem
dispõe de internet em casa para usar no tempo livre, já que muitos fazem uso dessa ferramenta
na escola, na casa de amigos ou em lan houses.
Quanto à forma de uso, a primeira opção foi os sites de relacionamento e, em segundo
lugar, como fonte para realizar pesquisas escolares. Em relação a essas pesquisas, feitas
através da internet, é frequente se ouvir comentários advindos dos professores das mais
diversas disciplinas que a maioria dos alunos retira os textos desse meio e, muitas vezes, não
faz uma leitura para selecionar as informações, apenas copiando e imprimindo o conteúdo, ou
seja, apropriando-se das palavras de outrem.
Esses dados nos levam a refletir sobre o hábito de ler e de escrever, como atividades
prazerosas, principalmente fora da escola, uma vez que a maioria dos informantes passa, pelo
menos, duas horas diariamente no espaço virtual, lendo e escrevendo e-mails, recados no
Orkut ou conversando em sites de bate-papo. Alguns desses alunos também informaram ter o
hábito de usar a internet como ferramenta para se manterem atualizados com as notícias do
mundo ou país.
Dessa forma, deduzimos que esses alunos estão tendo mais contato com a leitura e a
escrita no mundo virtual que no universo escolar. Na internet a prática da leitura e da escrita
é diária e os alunos não reclamam de “cansaço”, como acontece na hora de ler e escrever
dentro da escola. Talvez isso aconteça pela presença de um destinatário real, seja nos e-mails,
Orkut ou Msn. Eles escrevem sobre os assuntos do seu dia-a-dia e costumam receber
respostas, enquanto na escola, o que eles escrevem, é lido apenas pela professora da
disciplina, tendo como finalidade apenas a obtenção de uma nota.
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GRÁFICO 05 - Para que você costuma usar a internet?

A visualização desse gráfico nos faz perceber que o site mais utilizado pelos alunos é
o Orkut e outros sites de relacionamento. Durante o período de observação, era comum ouvir
na sala de aula discussões acerca dos recados e comentários que os alunos enviavam e
recebiam no Orkut. Outro fato que se destaca nesse contexto é a utilização da internet como
ferramenta para pesquisas escolares ser superior ao uso do MSN e sites de bate-papo. Quando
procuramos informações no laboratório de informática da escola, descobrimos que sites de
entretenimento, como Orkut a alguns jogos, só podem ser utilizados pelos alunos após
realizarem as suas pesquisas. Quanto ao MSN, a professora do laboratório informou que não
podia ser acessado no laboratório da escola. Vale ressaltar que, para um aluno realizar
pesquisa no laboratório, é necessário marcar horário com antecedência e informar o assunto a
ser pesquisado, assim como a disciplina e o professor que solicitou.

2.6 A visão da professora acerca da turma observada

Além das descrições realizadas decorrentes das observações em sala de aula e nos
questionários, transcreveremos, a seguir, a visão da professora acerca da turma. Tal fragmento
textual foi retirado do diário de classe, especificamente da parte diagnóstico inicial.

A turma apresenta um ótimo rendimento e caminha para uma evolução
maior. Isso justifica a importância de um acompanhamento de um educador,
sem quebras ou mudanças repentinas. Evoluíram considerando o ano
passado, para uma leitura autônoma, assim como melhor compreensão dos
requisitos gramaticais. É observado que, em sua maioria, os alunos têm
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sonhos de crescimento, e depositam no estudo essa possibilidade de
realização. O que os fazem se interessarem mais e não resistirem aos
desafios propostos. Amadureceram no concernente à apresentação oral e
encenações teatrais, considerando como disse, o ano anterior. Mais ainda na
produção textual. Enfim é uma turma dinâmica, comprometida, na maioria e
que promete maior evolução.

De acordo com esse fragmento, podemos perceber que a professora se identifica
bastante com a turma, na qual já lecionava no ano anterior, e que aposta na crescente
aprendizagem dos alunos, em todos os aspectos (oralidade, escrita, gramática e leitura).
Ressaltamos que tal diagnóstico foi escrito no final do primeiro bimestre do ano letivo,
quando ainda não estávamos acompanhando as aulas, para esclarecer outras dúvidas. No
decorrer das observações também realizamos uma entrevista com a professora, da qual
destacamos, a seguir, algumas informações referentes à leitura e à escrita. Essa entrevista está
transcrita, na íntegra, no apêndice A.
Na entrevista, a professora aponta que “a leitura e a escrita são as atividades principais
da escola”. Realmente, no decorrer das observações, constatamos que existe uma política de
incentivo à leitura, desenvolvida, principalmente, pelas bibliotecárias do turno matutino.
Quanto à produção textual, a professora afirma que é uma atividade “primordial ao ensino da
língua, pois revela a leitura que se tem, a ideologia que se defende, o estilo, a própria
identidade.” Em seu depoimento, ela informa que procura trabalhar diversos gêneros, tais
como: contos, romances, crônicas, anúncios publicitários, reportagens, notícias, poemas,
charges e tiras, bem como gêneros com predomínio da sequência argumentativa. Destaca a
importância do teatro em sala de aula, apontando que é um artifício para levar o aluno a
“penetrar no texto, compreendê-lo, incorporá-lo, e até extrapolá-lo”.
Ao longo da entrevista, percebemos que a visão da professora a respeito da turma
havia sofrido pequenas modificações no decorrer do ano. Na primeira linha do diagnóstico
inicial, ela informa que a turma apresenta um ótimo rendimento e que tem esperanças que isso
só venha a crescer no ano em questão. No entanto, na entrevista, no início de agosto, ela já
percebe um “cansaço” nos alunos, argumento usado para justificar a redução das produções.
Percebemos que ao responder nossa entrevista, a professora já reconhecia algumas
dificuldades de leitura e de escrita dos alunos, quando questionada, por exemplo, sobre a
relação dos alunos com a produção textual e se estes demonstravam melhor desempenho de
acordo com o gênero ou tema solicitado, ela respondeu que:

63

A princípio fiquei preocupada pelo fato de terem dificuldades em produzir
textos argumentativos (ordenar as ideias). Cheguei a pensar que fosse devido
ao tema, portanto mesmo falando sobre temas próximos, melhoraram, mas
algumas dificuldades se mantiveram. Conversando com uma professora mais
antiga, esta me falou que isso mantinha no primeiro e no segundo anos,
melhorando no 3º. Isso eu confirmei, pois também leciono nessa série,
podendo ser uma ordenação típica da maturidade dos alunos, que pode se
dar, em cada um, em idades diferentes. Por via das dúvidas, aconselhei-os a
ler mais revistas e jornais.

2.7 Descrições e notas de campo

De acordo com a organização curricular, a disciplina Língua Portuguesa, no Ensino
Fundamental, deve apresentar uma carga horária de 200 (duzentas) aulas, sendo ministradas
05 (cinco) aulas por semana.
O horário de aulas da turma em questão seria na segunda-feira, no 3º horário; na terçafeira, no 4º e 5º horários; e na quarta-feira, no 3º e 4º horários. Porém, por inúmeras vezes,
tivemos problemas para acompanhar todas as aulas, uma vez que, quando faltava algum
professor de outras disciplinas, havia um remanejamento de horários. Nesses casos, os alunos
ficavam na sala copiando alguma atividade que a professora de Língua portuguesa mandava
ou se dirigiam à sala de vídeo, para assistir a algum filme.
Das 19 (dezenove) aulas assistidas entre 04 (quatro) de julho e 06 (seis) de agosto, os
alunos assistiram a dois filmes, Ponte para Terabite e Tempos Modernos. O primeiro foi
solicitado e acompanhado pela professora, no dia 10 (dez) de julho; o segundo, no dia
11(onze) do mesmo mês. O visionamento dos filmes se deu para que os alunos não ficassem
com o horário de geografia vago. Por essa razão, a turma foi para a sala de vídeo no segundo
horário com outra turma de 9º ano, haja vista que a professora de Língua Portuguesa foi
deslocada para ministrar sua aula no 8º ano.
Considerando que a sala de vídeo da escola (foto 05) tem espaço insuficiente para as
duas turmas, a aula foi tumultuada, pois os alunos estavam bastante agitados, já não sabiam
qual o objetivo do filme, nem onde estaria a professora. Alguns alunos do 9º ano 2 pediam
para dar pausa no vídeo, sempre que aparecia legenda, e copiavam todas as informações, pois
temiam que o professor de História pedisse alguma atividade. Por seu turno, os alunos do 9º
ano 1, turma observada, reclamavam de tantas pausas, alegando que seria impossível
compreender o filme daquela forma.
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FOTO 05 - Sala de vídeo

Quando tocou para o terceiro horário, o 9º ano 2 voltou para a sala, mesmo sem o
vídeo ter sido concluído e a professora de Língua Portuguesa foi para a sala de vídeo, para
que os alunos do 9º ano 1 terminassem de ver o filme. Após a conclusão do vídeo, a
professora autorizou que os alunos fossem para casa, sem nenhum comentário sobre os filmes,
nem solicitação de atividades. Na aula do dia seguinte, os alunos foram assistir a uma palestra
sobre o fórum da juventude, no clube da cidade. Sendo que, nas aulas posteriores, os filmes
não foram retomados ou discutidos.
Houve uma aula sobre coesão, que durou 43 minutos. A professora iniciou com
questionamentos sobre “o que é coesão”, como os alunos não responderam, ela perguntou “o
que era texto”, alguns responderam que “texto é um conjunto de palavras e frases”. A mesma
acrescentou que para se escrever um texto é necessário ter uma organização, de forma que o
leitor possa compreender o que você está querendo dizer.
Prosseguindo, mostrou aos alunos que essa organização textual era garantida pela
coesão, e que para usá-la adequadamente é necessário ter um bom domínio gramatical. A
mesma ilustrou esse conceito com um exemplo de pronomes relativos, (Eu conheci um rapaz
que mora em Acari. Eu conheci um rapaz, esse rapaz mora em Acari.) apontando que os
pronomes podem ser usados como elementos de ligação, de forma a evitar a repetição da
mesma palavra “rapaz”. Em seguida, falou sobre as conjunções (porém, todavia, entretanto...)
e explicou para os alunos a necessidade de conhecer o significado de cada uma para usá-las
adequadamente e garantir a coerência textual. Alguns alunos questionaram a diferença entre
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coesão e coerência e a professora respondeu que “a coesão está mais ligada ao plano
gramatical, enquanto a coerência está relacionada a ideia.”
A professora tentou ilustrar a coerência com exemplos práticos do dia a dia, falando da
adequação que fazemos ao escolher determinada roupa de acordo com a situação, no entanto,
os alunos começaram a conversar sobre outros assuntos, dessa forma, ela copiou, no quadro,
um exercício com frases soltas, no qual eles deviam escolher o pronome ou conjunção
adequada para preencher as lacunas. Na aula seguinte, o exercício não foi corrigido.
Sempre durante as aulas de gramática, a professora mencionava que o conhecimento
acerca dos elementos gramaticais ajudaria a escrever melhor os textos. As aulas
acompanhadas no segundo momento evidenciaram que a professora não enfatizava mais essa
relação. Esse comentário era recorrente nos primeiros dias de observação. Supomos que
decorria do fato dela saber que o foco da pesquisa era produção de texto.
No primeiro momento, não acompanhamos nenhuma aula de produção textual
propriamente dita, porém, tivemos acesso a dois textos. O primeiro resultou de uma
solicitação de produção textual que se deu quando ainda não estávamos presentes no ambiente
de observação, realizada no dia 06 (seis) de junho.
Houve uma lacuna de tempo e, na aula do dia 17 (dezessete) de julho, quando já
havíamos iniciado nossa observação, a professora comentou com os alunos que o desempenho
deles nos textos dissertativos/argumentativos19, produzidos no mês anterior, não tinha sido
satisfatório e pediu para que eles fizessem duplas e tentassem avaliar os textos e reescrevê-los.
Dessa forma, tivemos acesso aos textos iniciais como também às versões retextualizadas,
entretanto, para nossa análise, consideraremos apenas a primeira versão de cada texto. Vale
ressaltar que alguns alunos se posicionaram de forma contrária, mas acabaram atendendo à
solicitação da professora.
Vejamos abaixo o protocolo de solicitação:
Redação - vale: 5,0
Escrever um texto argumentativo sobre:
O povo brasileiro (suas características particulares, formas de pensamento,
problemas enfrentados).
Tema: O povo brasileiro

A professora utiliza somente os termos dissertação, texto dissertativo e argumentativo como
sinônimos, sendo que os alunos sempre usam o termo dissertação.
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Introdução (1 parágrafo) → Tese
Desenvolvimento (2 parágrafos) → argumentos
Conclusão (1 parágrafo).

O tema, assim como o tipo do texto (dissertativo), foi sugerido pela professora.
Podemos observar, nesse protocolo, a valorização da nota que o aluno conquistará ao escrever
o texto. Pelas conversas informais que tivemos com alguns alunos, constatamos que muitos
deles realizam a produção textual como uma obrigação, escrevendo as primeiras ideias que
“vêm na cabeça” sem se preocupar com a organização textual, ou seja, após a escrita, os
alunos não costumam fazer uma leitura do texto, observando os aspectos da macro e
microestrutura textuais. Talvez isso aconteça em decorrência da forma que a produção textual
é solicitada, pois, conforme Lopes-Rossi (2006, p. 78), “no ensino tradicional da redação, o
aluno, geralmente, é solicitado a escrever a partir de suas próprias ideias e opiniões.” Essa
autora mostra a necessidade do trabalho, a partir dos gêneros discursivos, apresentando uma
proposta dividida em três módulos: leitura do gênero e compreensão de suas características,
produção escrita e por fim, divulgação ao público. Talvez, se os alunos tivessem um estímulo
maior para escrever seu texto, eles fossem mais cuidadosos com a organização textual.
Percebemos também que a professora forneceu um esquema básico de como seria o texto
dissertativo, sugerindo que este apresentasse quatro parágrafos.
A segunda solicitação foi uma narrativa realizada no dia 13 (treze) de junho, como
alternativa para que os alunos não ficassem com “buraco” no horário, uma vez que havia
faltado o professor de outra disciplina (geografia). Nesse caso, uma das bibliotecárias copiou
a atividade no quadro e a turma ficou na sala, enquanto a professora de Língua Portuguesa
dava aula em outra turma.
Nas demais aulas assistidas, neste período, aconteceram outras atividades em sala de
aula, tais como: seminários de leitura do livro paradidático, realização do pré-conselho 20,
anotações, revisões para a prova e a própria prova. Ao término desse bimestre, a professora
20

O sistema avaliativo da escola compreende três etapas a cada bimestre, assim descritas: a primeira nota é
resultado das atividades realizadas ao longo do bimestre (trabalhos escritos, pesquisas, seminários, apresentações
teatrais, ética); a segunda resulta do conselho escolar, que observa os aspectos qualitativos do aluno. Esse
conselho geralmente se reúne umas semanas antes da semana de provas; nessa etapa, os professores de todas as
disciplinas se reúnem com a equipe pedagógica e o líder da turma, a fim de avaliar o comportamento dos alunos
no decorrer do bimestre e atribuir, a cada aluno, uma nota de zero a dez. Para evitar confusões, foi decidido, no
início do ano, que o professor deveria realizar o pré-conselho em sala de aula, sendo que esse consistiria em um
trabalho de autoavaliação que o aluno faria em cada disciplina, de forma a negociar com o professor sua nota no
conselho. A terceira forma de avaliação é a prova escrita.
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nos aconselhou que não seria necessário o acompanhamento das aulas, pois iria trabalhar
alguns assuntos de gramática e como os alunos não tinham livros21, iriam copiar anotações do
quadro. A professora nos comunicou que nos dias em que ela fosse realizar aula de produção
textual, avisaria com antecedência. Como esse aviso não chegou a acontecer até o final do
terceiro bimestre e o corpus era insuficiente, solicitamos voltar para sala de aula no quarto
bimestre, para dar continuidade às observações.
Essa segunda fase de observação teve início no dia 30 de outubro, acompanhamos 27
(vinte e sete) aulas. Os problemas com a troca de horário foram menos frequentes, porém os
alunos, em sua maioria, já estavam mais cansados e desgastados. Os conteúdos trabalhados no
quarto bimestre foram figuras de linguagem e regência verbal. Houve, nesse período, 12
(doze) aulas sobre gramática; 8 (oito) aulas dedicadas ao estudo de poemas, gênero escolhido
pela professora para as leituras paradidáticas do bimestre, com atividades voltadas para um
sarau no qual os alunos deveriam apresentar seus trabalhos no final do ano; 2 (duas) aulas
foram destinadas para à aplicação da prova e as outras 5 (cinco) com informações sobre o
gênero notícias jornalísticas (aula expositiva, conversas informais, exercícios, retextualização
de texto jornalístico).
Nas aulas de retextualização de notícias, a professora iniciou falando um pouco sobre
as características desse gênero e solicitando que os alunos fizessem uma pesquisa sobre o
tema. Em seguida, copiou uma notícia no quadro e foi mostrando suas características; ainda
na mesma aula passou a seguinte atividade: “Agora você é o repórter. Redija uma notícia
fictícia. (Quem? Quando? O quê? Onde? - 1º parágrafo)”. Depois, liberou os alunos e pediulhes que trouxessem a atividade na próxima aula.
No dia seguinte, após a apresentação do trabalho sobre poemas, a professora copiou,
na lousa, o texto Pequena Crônica Policial, de Mário Quintana. Posteriormente, explicou-lhes
o poema, relacionando-o com o gênero notícia e solicitou-lhes duas atividades, que são:

Atividade I
Se você fosse um repórter que notícia você escreveria com base neste texto?
Título
Lead
Corpo – vale 2,0 pontos para contribuir para a nota final
21

Na escola existem livros para todas as séries, de quase todas as disciplinas, com exceção de inglês. No entanto,
os livros de Língua portuguesa dos 9º anos são insuficientes para as duas turmas. Dessa forma, os livros ficam
na biblioteca e os alunos podem levá-los para a sala apenas no momento da aula.
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Atividade II
* Jornais e revistas (pesquisar em jornais e revistas exemplo de notícias que
ocorrem no dia-a-dia) vale 2,0 - para quem não fez teatro valerá 10,0.

A atividade deveria ser feita em sala de aula, mas nem todos os alunos participaram.
Vale ressaltar que essa produção de texto seria mais significante, em termos de nota, para os
alunos que não participaram da apresentação teatral que a turma estava organizando. Seria
uma espécie de reposição de atividade. Para os demais, seria apenas um complemento para a
nota final, talvez por isso nem todos os alunos, principalmente os que tinham apresentado o
teatro, tenham se interessado em fazer a atividade.
No dia seguinte, a aula de Língua Portuguesa foi antecipada, devido à falta de algum
professor e os alunos ficaram sozinhos na sala de aula fazendo a seguinte atividade: “Em
dupla, escolher uma notícia em jornal e revista e, a exemplo de Mário Quintana, produzir um
texto literário (poema narrativo ou narrativa fictícia).” Havia muito barulho na sala e poucos
alunos fizeram a atividade. No dia seguinte, a professora retomou o exercício e eles
entregaram seus textos, valendo uma nota para o final do bimestre. Não ficou muito claro se
essa atividade valeria 5,0 ou 10,0 ou se seria de acordo com a necessidade de nota de cada
aluno. Tivemos acesso aos textos após a correção da professora, no entanto, não constava de
nenhuma nota, nem comentário.
Entre todas as atividades solicitadas de produção de notícia, nesse período, a única que
os alunos concluíram foi essa. Esse período que antecedia o término do ano letivo foi muito
conturbado, a professora solicitava diversas atividades e os alunos não demonstravam grande
interesse por elas, pois a maioria já sabia que estava aprovada e, os poucos que necessitavam
de nota, só faziam atividades tendo em vista a nota e não à produção do conhecimento.
Nas aulas posteriores aconteceram: (1) a conclusão dos seminários com poemas e (2) a
entrega de atividades avaliativas, notas e recuperações. Nem todos os alunos compareceram e
poucos fizeram as atividades.
Abaixo, segue um quadro com todas as datas das aulas acompanhadas, na primeira e
na segunda fase de observação, e o resumo das atividades desenvolvidas.
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QUADRO 06- Resumo das aulas observadas
Data
04/07

Número de
aulas
02

09/07
10/07
11/07
16/07
17/07

01
01
02
01
02

18/07
23/07
25/07
30/07
02/08
06/08
30/10
01/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
13/11
14/11
19/11
20/11
21/11
22/11
22/11
04/12

02
01
02
02
01
02
02
01
01
02
01
01
02
02
01
01
02
01
01(horário 1)
01(horário 5)
02

05/12
06/12
10/12
11/12
13/12

01
01
01
02
01

Total de
aulas

46

Resumo das atividades
Aula expositiva sobre coesão e coerência, visita à exposição fotográfica
realizada por um homem que estava percorrendo o Brasil de bicicleta.
Exercício sobre coesão.
Filme: Ponte para Terabiti.
Filme: Tempos modernos.
Palestra sobre o Fórum da juventude (folder em anexo).
Retextualização do texto dissertativo - os alunos foram liberados no segundo
horário.
Socialização das leituras paradidáticas.
Pré-conselho, revisão para a prova, exercícios.
Exercícios de revisão para a prova.
Prova – em anexo.
Anotação: orações substantivas adverbiais.
Continuação da anotação.
Orientação para trabalho com poemas (recital).
Continuação da aula anterior.
Aula expositiva e exercícios sobre figuras de linguagem.
Continuação do exercício, gincana.
Gincana - figuras de linguagem.
Simulado preparatório para a Prova Brasil.
Prova Brasil.
Correção do simulado, anotação sobre regência verbal.
Exercícios
Correção do exercício, esclarecimento de dúvidas sobre o sarau.
Aula expositiva e anotação sobre regência verbal.
Aplicação dos questionários.
Aula expositiva - verbo e regência.
Características da notícia fictícia, anotação e comentários.
Apresentação de um grupo de poemas - leitura do texto Pequena crônica
policial - produção de notícia (avaliativa).
Continuação da produção de texto - a professora não estava presente na sala.
Conclusão da atividade.
Orientações para trabalho escrito sobre poemas.
Apresentação do recital.
Solicitação de produção de texto (as aulas foram encerradas sem que essa
atividade fosse entregue pelos alunos).

Partindo desses dados colhidos ao longo dos 46 (quarenta e seis) encontros que
tivemos com a turma, podemos sintetizar as seguintes informações:
O ensino de Língua Portuguesa ainda está centrado na gramática. Das 46 (quarenta e
seis) aulas observadas, 20 (vinte) foram sobre gramática; em 14 (quatorze), foram
desenvolvidas atividades avaliativas (seminários ou provas); em 6 (seis), atividades extra
classe (filmes, palestras) e apenas 6 (seis) atividades foram voltadas para a Produção Textual.
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Em nenhuma das aulas acompanhadas, a gramática foi trabalhada a partir de um texto.
Sempre era proposta aos alunos a análise gramatical de frases soltas.
Nas aulas de leitura, houve preferência pelos textos literários dos gêneros romances ou
poemas.
Um problema muito sério é a questão da flutuação do horário, já que sempre que falta
um professor de outra disciplina, acaba havendo uma mudança no horário dos demais
professores e, na maioria das vezes, os alunos ficam sozinhos na sala de aula ou vão fazer
alguma atividade sem objetivos coerentes com os conteúdos estudados.
A professora explica os conteúdos com muita clareza, porém, os alunos geralmente
fazem muito barulho, além do que já é produzido pelos ventiladores da sala de aula e, como o
tom de sua voz é baixo, os alunos que sentam mais distantes do quadro nem sempre
conseguem ouvir bem as explicações.
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3 ANÁLISE DOS DADOS

O princípio condutor da análise dos dados assenta-se na investigação de fenômenos
recorrentes. Para facilitar a compreensão do leitor, apresentaremos um quadro com o título e
código dos textos selecionados. Posteriormente, apresentaremos nossa análise acerca dos
mecanismos de referenciação mais recorrentes (repetições e anáforas).

QUADRO 07- identificação dos textos
Código do
texto
Texto 1
Texto 2
Texto 3
Texto 4
Texto 5
Texto 6
Texto 7
Texto 8
Texto 9
Texto 10
Texto 11
Texto 12
Texto 13
Texto 14
Texto 15
Texto 16
Texto 17
Texto 18
Texto 19
Texto 20
Texto 21
Texto 22
Texto 23
Texto 24
Texto 25
Texto 26
Texto 27
Texto 28
Texto 29
Texto 30

Título
O povo brasileiro
O povo brasileiro
O povo brasileiro
O povo brasileiro
Povo sofrido, mas com o sorriso no rosto
Dificuldades do povo brasileiro
Diversidades de raça e o preconceito
O povo brasileiro
O povo brasileiro
O povo brasileiro
A linguagem do povo brasileiro
O povo brasileiro
O povo brasileiro
Amor
Amor doentio
Um amor para a vida
Poema do amor
Amor além de obstáculos
O amor
Amor eterno
Texto
Não apresenta titulo
Não apresenta titulo
Não apresenta titulo
A vida em troca de uma lâmpada
Cirurgião morto
Acari
Maconha na farmácia
O acidente do ônibus
O acidente

N° da solicitação
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S2
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3
S3

Código do autor
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A1 e A2
A3 e A4
A5,A6 e A7
A8, A9 e A10
A11
A12 e A17
A13 e A15
A1
A2
A3 e A4
A5 e A7
A6 e A11
A10
A8
A9
A12
A13

S= solicitação/ A= alunos/ R= retextualização

3.1 Solicitação dos textos

Na primeira produção, o tema foi sugerido pela professora, tendo havido nesta,
também, a indicação do tipo textual que deveria prevalecer, o dissertativo. Como a professora
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não considerou os textos bem produzidos, após um mês, entregou novamente aos alunos e
solicitou que os mesmos, em duplas, refizessem os textos.
Na segunda solicitação textual, a professora não fez nenhuma exigência quanto ao
gênero ou tipo de texto que os alunos deveriam produzir, apenas os orientou a escrever sobre
“o amor, os sentimentos e as relações humanas”, permitindo que os alunos fizessem grupos
livremente. A maioria dos alunos escreveu sobre relações amorosas. Das cinco redações
selecionadas, duas foram poemas e três histórias de amor.
A terceira solicitação era a retextualização de uma notícia jornalística, sendo que cada
aluno teve a oportunidade de escolher a notícia que gostaria de retextualizar.
A seguir, explicitaremos como eles usam os mecanismos de referenciação e quais são
os mais recorrentes. Para isso, observaremos, primeiramente, o uso das repetições lexicais e,
em seguida, das anáforas.

3.2 A repetição lexical

Rodrigues (1994, p. 28), em sua dissertação de mestrado “Algumas marcas da
oralidade na produção textual escrita de alunos de 4° e 5° séries”, estuda as repetições lexicais
dentro das operações de continuidade temática. Segundo a autora, esse mecanismo “aparece
como fio condutor do desenvolvimento temático e não apenas como consequência de um nãoplanejamento.” Ainda nesse sentido, enfatiza o esforço realizado pelos alunos na tentativa de
desenvolver um tema.
Para efeito de análise, acompanharemos a classificação proposta por Bessa Neto
(1991) já apresentada no capítulo anterior. Para uma melhor compreensão, comentaremos
exemplos das três solicitações textuais, seguindo a ordem cronológica dessas solicitações.

3.2.1 Configurações de repetição lexical presentes no corpus

Iniciaremos nossa análise identificando as configurações de r-lexicais (literal, com
variação e estrutural) recorrentes nos textos analisados.
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3.2.1.1 A repetição lexical nos textos da primeira solicitação

Conforme já informamos anteriormente, os textos da primeira solicitação pertenciam
ao tipo textual dissertativo. Para identificarmos quais os tipos de repetições mais utilizadas
nos textos, assim como o número de matrizes que cada texto apresenta, elaboramos o quadro a
seguir.
QUADRO 08 - Ocorrência das r-lexicais nos textos da primeira solicitação
Código
do texto

Número
de
palavras

Número
de
matrizes

Repetição
literal

Repetição
com
variação

Repetição
estrutural
literal

T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
Total

90
205
177
104
211
150
200
172
109
204
123
259
247
2251

02
03
07
05
10
10
05
06
02
12
07
13
10
92

06
02
27
09
19
18
11
17
04
21
08
22
24
188

08
06
14
06
08
06
16
10
03
17
17
31
23
165

02
07
5
04
02
02
05
04
06
02
15
07
61

Repetição
estrutural
com
variação
07
07

Número
total de
repetições
por texto
16
15
46
19
29
26
32
31
07
44
27
75
54
421

Como podemos observar no quadro acima nesses textos identificamos 92 matrizes que
se repetem de várias formas.

A configuração de repetição mais presente nos textos

dissertativos é a r-lexical literal, que ocorre em todos os textos, totalizando um número de 188
repetições, o que também podemos comprovar no quadro detalhado de análises em nossos
anexos. Na maioria dos casos, essa matriz é repetida apenas duas vezes. O número máximo de
repetições que encontramos para uma mesma matriz ocorreu no texto três, na qual a palavra
“pessoas” foi usada 11 vezes, sem nenhuma alteração.
Em segundo lugar aparece a r-lexical com variação, que também é recorrente em todos
os textos desse grupo, totalizando um número de 165 repetições. Essa variação se dar no
número (singular/plural), outro caso bastante recorrente é a variação de classe gramatical,
principalmente de substantivo Próprio para adjetivo pátrio (Brasil/ brasileiro- Portugal/
português), além desses dois casos também é recorrente a variação de gênero
(masculino/feminino) e variações verbais, principalmente em relação às formas nominais
(infinitivo, gerúndio e particípio).
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A r-lexical estrutural manifesta-se de duas formas, em 61 dessas ocorrências, a
mesma apresenta-se de forma literal e no texto 12 apresenta pequenas variações (os
portugueses/ dos portugueses).
Não existe em nossa amostragem um padrão no número de matrizes apresentadas em
cada texto. Os mesmos apresentam entre duas e treze matrizes. Entretanto, tal fato não
interfere na qualidade das produções textuais, pois podemos comparar os textos 3 e 5, os quais
apresentam respectivamente 7 e 10 matrizes, sendo que no primeiro o informante demonstra
dificuldades em utilizar o mecanismo da repetição de forma a atualizar sentidos, enquanto no
segundo caso, encontramos repetições bem sucedidas.
Para melhor visualização, identificaremos, conforme quadro abaixo, as matrizes entre
parênteses, destacaremos em negrito as repetições literais, em itálico as com variação e em
sublinhado as estruturais.
QUADRO 9- marcas de identificação das repetições.
Fenômeno

Identificação

Matrizes

(Entre parênteses)

Repetições literais

Negrito

Repetições com variação

Itálico

Repetições estruturais

Sublinhado

Exemplo 18:
Texto 3- (A3)
Introdução
No Brasil (M1) tem varias pesoas (M2) e rasas diferente. Tem
pessoas de cor (M3) negra (M4), cor branca (M5), mestiso e etc. Os
negros vinheram com os portugueses (M6) como escravos (M7), os
portugueses trouxe varias coisas para o Brasil inclusive o nome “Brasil”.
Antes dos portuguêses os índios (M8) já estava aqui.
O povo Brasileiro
O povo brasileiro é muito diferente das pessoas de outros países, as
pessoas mistas. Tem pessoas morenas?? muitas dessas pessoas morenas são
desendentes dos índios, que foram os primeiros abitantes desse pedaso de
terra quando ainda se chamava pangeia. Quando os portuguêses chegaram
no Brasil veio os brancos, eles trouseram os negros como seus escravos,
eles foram humilhados e mandados por muitos anos, com um tena tudo
mudou, hoje os negros tomou espaço na sociedade, os negros são
respeitados mais ainda tem pessoas com preconceitos que diferensiam
pessoas pela sua cor ou dificiencias.
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O povo brasileiro são pessoas diferentes uma da outra (M9).
Conclução
O povo brasileiro são pessoas diferentes uma da outra, mais tem
pessoas que acham que um não tem a mesma importante que as outras.

É valido ressaltar que em alguns casos, uma determinada palavra aparecerá com duas
marcas de identificação. Tal fato justifica-se uma vez que, em nosso corpus, encontramos o
cruzamento de repetições, ou seja, uma determinada repetição pode ao mesmo tempo ser
estrutural em relação a uma matriz e com variação em relação a uma matriz semelhante. É o
que ocorre com o termo brasileiro destacado em itálico e sublinhado no início do segundo
parágrafo.
O texto 3 apresenta 177 palavras. Considerando o nosso corpus, é um texto
relativamente extenso. Como vimos destacados entre parênteses, o texto apresenta 9 matrizes,
que se repetem no decorrer dos quatro parágrafos de forma literal, com variação e estrutural.
Podemos observar que a aluna procura cumprir o protocolo solicitado pela professora
elaborando um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão. De
forma geral, a introdução é bem construída, apresenta sentido e direciona o texto explicitando
a origem do povo brasileiro.
No segundo parágrafo a aluna demonstra algumas fragilidades na escrita principalmente
no que diz respeito ao uso adequado da pontuação, como também no uso excessivo de
repetições. Na conclusão, ela repete de forma literal e estrutural a informação do parágrafo
anterior. Nesse caso, temos a função desdobramento, na qual uma oração é formulada a partir
de uma matriz que aparece anteriormente no texto.
Como podemos verificar, o tipo de repetição mais recorrente é a r-lexical literal, pois a
palavra pessoas, por exemplo, é repetida onze vezes de forma literal. Muitas dessas repetições
são desnecessárias como podemos ver no fragmento “O povo brasileiro é muito diferente das
pessoas de outros países, as pessoas mistas. Tem pessoas morenas?? muitas dessas pessoas
morenas são descendentes dos índios...” , além da r- literal também encontramos a restrutural de “pessoas morenas”. Conforme observamos, essas repetições não são usadas de
forma a atualizar o sentido do texto.
Vejamos a seguir o quadro sinóptico da análise do texto:
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QUADRO 10- quadro sinóptico da análise do texto 3.
T3

Matrizes

Rliteral

R- com variação

R- estrutural literal

R- estrutural

M1- Brasil

4x

7x(Brasil/ brasileiro)

3x (o povo brasileiro)

-

M2- pessoas

11x

-

2x (pessoas morenas)

-

M3- cor

3x

-

-

-

M4- negros

4x

5x (negra/negros)

-

-

M5- branca

-

2x (branca/brancos)

-

-

M6- portugueses

4x

-

-

-

M7- escravos

2x

-

-

-

M8- índios

2x

-

-

-

M9- O povo brasileiro
são pessoas diferentes
uma da outra

-

-

2x

-

com variação

Passaremos a analisar o texto 5.
Exemplo 19:
Texto 5 - (A5)
Povo sofrido, mas com o sorriso no rosto.
O povo (M1) brasileiro (M2) passa por muitas dificuldades (M3)
tanto econômicas como sociais (saúde, educação, segurança, desemprego
(M4), seca, etc), mas tem expresso no seu rosto (M5) a alegria e a esperança
e são essas qualidades que caracteriza bem esse povo que contagia a todos.
Hoje a nossa sociedade sofre com a falta de estrutura em vários
setores onde o governo é o responsável, pois não disponibiliza recursos para
serem investidos.
Nos hospitais pessoas (M6) já morreram por causa que necessitavam
(M7) ir para a UTI e na mesma não havia mais vagas, também, pessoas já
faleceram por falta de remédio, e atendimento, leitos super-lotados, entre
outras causas.
O desemprego também está presente como mais um problema (M8)
que afeta nossa população. Este gera muito sofrimento (M9) já que sem
emprego não há consequentemente dinheiro para suprir as nossas
necessidades, mas apesar dessas dificuldades continuamos com um sorriso
(M10) no rosto e como somos brasileiros damos um jeitinho para não
desanimar e não deixa que o sorriso se perca no meio de tanto sofrimento.
Assim, mesmo tendo de enfrentar muitos problemas o povo brasileiro
não desanima, acredita que algum dia essa situação irá mudar para melhor e
enquanto isso tem no rosto um sorriso que expressa a nossa esperança por
dias melhores.
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O texto 5 apresenta 211 palavras, portanto é um texto extenso em relação ao nosso
corpus, pois o mesmo apresenta 10 matrizes, destacadas no texto. Contudo, essas matrizes
não se repetem tantas vezes como no texto anterior, cada uma delas irá se repetir no máximo
três vezes ao longo dos cinco parágrafos do texto, de forma a atualizarem sentidos. Assim,
podemos dizer que o informante consegue utilizar bem as repetições. No que concerne à
função dessas repetições, podemos constatar que 50 % das matrizes repetidas (M3, M4, M6,
M8 e M9) exercem a função de finalização, aparecendo no início e no fim de um segmento
temático dando-lhe unidade e definição.
No que diz respeito às configurações dessas repetições, constatamos que a r- literal
ocorre em oito das dez matrizes apresentadas, conforme podemos visualizar no quadro
abaixo. Também temos ocorrência de repetições com variação em três matrizes e a restrutural literal da expressão “o povo brasileiro”.
QUADRO 11- quadro sinóptico da análise do texto 5.
Matrizes
M1- povo
M2-brasileiro

Rliteral
3x
3x

M3-dificuldades
M4-desemprego
M5-rosto
M6-pessoas
M7-necessitavam

2x
2x
3x
2x
-

M8- problema

-

M9-sofrimento
M10-sorriso

2x
2x

T5

R- com variação
4x
(brasileiro/brasileiros)
2x(Necessitavam/necessidades)
2x
( problema/problemas)
-

R- estrutural literal

2x (o povo brasileiro)

R- estrutural
com variação
-

-

-

-

-

-

-

Exemplo 20:
Texto 4- (A4)
O Povo Brasileiro
O Povo(M1) Brasileiro não quer(M2) ter em seu salário(M3)
apenas a garantia de uma cesta básica. Somos seres humanos e sociais e
também queremos cultura e lazer (M4).
cada trabalhador tem direito(M5) a uma renda mensal apta a
proporcionar não só alimento e condições básicas(M6) de sobrevivência
mas também lazer, transporte, saúde e educação.
Nossa sociedade deve sim entender que é preciso repensar as
Políticas salárias, de forma que o salário não só garanta o que é a
necessidade básica do cidadão, mas tambem deve ser incluído no novo
salário aspectos como cultura e lazer. O povo tem direito de ter direito.
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Nesse texto, encontramos os três tipos de r-lexical, com predominância da
configuração literal, matrizes 3 ( salário) , 4 ( lazer) e 5 (direito), destacadas em negrito. Em
relação à r-lexical com variação, temos duas matrizes (M2) e (M3). Vale ressaltar que em
alguns casos, como em M3, a matriz é retomada de diferentes formas: literal quando repete
identicamente no último parágrafo e com variação quando apresenta a palavra “salarias”. Isso
também ocorre em M4, na qual temos simultaneamente uma repetição estrutural “cultura e
lazer” e uma repetição literal “lazer”.
De acordo com a análise desses três textos, comprovamos os dados do quadro 11, uma
vez que mostramos que a repetição mais utilizada é a repetição literal, seguida da r-lexical
com variação e por fim da r-lexical estrutural, que na maioria dos casos apresenta-se de forma
literal.
Vale ressaltar que dos treze textos dessa solicitação, nove apresentam o título idêntico
ao tema solicitado pela professora “O povo brasileiro”, dois acrescentam palavras de forma a
delimitar ou especificar melhor o que pretende abordar no texto “Dificuldades do povo
brasileiro” e “A linguagem do povo brasileiro” e dois utilizam títulos diferentes “Povo
sofrido, mas com o sorriso no rosto” e “Diversidade de raça e o preconceito”. Tal fato vai
interferir também nas repetições apresentadas. A repetição da matriz “o povo brasileiro”
aparecerá em quatro textos de forma estrutural e literal, totalizando 11 repetições. Já a matriz
“brasileiro” será encontrada em nove textos de forma literal e com variações. Nesses textos
encontraremos 20 repetições da palavra brasileiro, sendo que em alguns casos ocorreu
variações de número ou gênero (brasileiros/ brasileira). Também podemos observar a
repetição da matriz “povo” que ocorre em seis textos, totalizando 18 ocorrências, entre as
quais também encontramos variações de número (povos) e repetições de estrutura, na qual o
substantivo aparece acompanhada pelo artigo (o povo).
De forma geral, a repetição do título “o povo brasileiro” assumiu principalmente a
função introdutória, conforme já havia sido comprovado por Souza (1999) em sua dissertação
“Aspectos formais e funcionais da repetição na produção escrita de professores”.
Vejamos a seguir algumas das repetições de títulos utilizadas pelos informantes na
introdução de seus textos:


“O povo brasileiro tem suas características particulares e outros não tem” (T2)
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“O povo brasileiro não quer ter em seu salário apenas a garantia de uma cesta
básica” (T4)



“O povo brasileiro passa por muitas dificuldades tanto econômicas como sociais”
(T5)



“O povo brasileiro passa por varias conseqüências. Essas conseqüências são
causadas por desemprego, condições financeiras, etc.” (T8)



“O povo brasileiro está sendo bem representado e mal representado ao mesmo
tempo no nosso brasil.” ( T10)



“O povo brasileiro é uma etnia (raça) mistificada de índios, brancos e negros.”
(T12)

Como podemos observar, os alunos utilizaram tal expressão para introduzir seus
textos, de acordo com Souza (1999, p. 88). Tal fato favorece também a delimitação do tema.

3.2.1.2 A repetição lexical nos textos da segunda solicitação (histórias de amor e poemas)

Nessa solicitação textual, temos algumas particularidades. Primeiro, a maioria dos
alunos a realizaram em grupo, segundo, como a professora não estabeleceu o gênero nem o
tipo textual, alguns alunos optaram por histórias de amor (narrativas) e outros por poemas.
Vejamos o quadro a seguir.

QUADRO 12- números de matrizes e configurações de repetições em histórias de amor e poemas.
Código do
texto

Número
de
palavras

Número
de
matrizes

Repetição
literal

Repetição
com
variação

Repetição
estrutural
literal
08

Repetição
estrutural
com
variação
-

Número
total de
repetições
por texto
17

T14
(poema)
T15
T16
T 17
(poema/
mensagem)
T 18
T 19
T 20
Total

88

02

07

02

182
283

08
11

20
37

12
06

02
08

02
05

36
56

73
78
384
190
355
1633

03
03
14
05
14
60

06
02
32
08
33
145

05
27
08
08
68

08
02
07
02
08
45

04
11

14
13
66
18
49
269
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Das 269 (duzentos e sessenta e nove) expressões repetidas nos textos em questão, 145
(cento e quarenta e cinco) delas eram literais. Desse total, destacamos o fato de que a maioria
dessas palavras repetidas era constituída por nomes próprios, ou seja, os protagonistas da
história criada pelo aluno.
Nesses textos, ocorreram 68 r-lexicais com variação, 45 estruturais literais e 11
estruturais com variação. Em relação à solicitação textual anterior, podemos observar que
houve uma diferença maior entre o número de repetições literais e as demais configurações.
Observaremos, a seguir, a análise de alguns textos dessa solicitação
O texto 15 apresenta, predominantemente, a r-lexical literal de nomes próprios, ao
longo dos cinco parágrafos, ocorre 9 repetições da matriz Clara (M1), e 9 repetições da matriz
Paulo (M2), destacadas em negrito. Em seguida, encontramos a terceira matriz (M3) amor,
também destacada em negrito, que no decorrer do texto vai ser retomada com algumas
variações (amavam, amava, amá-la, amado). No total, essa matriz repetiu-se 7 (sete) vezes. O
outro tipo de repetição que também está presente nesse texto é a r-lexical estrutural,
representadas respectivamente por M4 e M5, sublinhadas no texto.

Exemplo 21:
Texto 15 ( A3, A4)- Amor doentil
Tudo comesou quando clara (M1) e Paulo (M2) se coneceram, foi amor
(M3) a primeira vista, os dois (M4) achavam tudo perfeito. Eles faziam tudo
juntos, mais escondido dos pais de clara, eles não queriam o namoro porque
Paulo era 9 anos mais velho que clara.
Os dois se amavam muito, eles não se desgrudavam nem um segundo, tudo o
que Paulo fazia clara tinha que fazer tambên, era bom no inicio, mais depois
de um tempo Paulo foi enjuando de tudo aquilo e não a amava mais, clara
não aceitava a idéia de Paulo não ama-la mais, ela passou a seguir Paulo em
todo lugar que ele estava.
clara estava sofrendo muito vendo sua vida( M5) com outras mulheres, ela
não aguentava mais, clara desidiu da um fim em tudo aquilo.
Numa madrugada quando Paulo voltava da balada, clara chamou Paulo e
disse que nunca tinha amado ninguem como amava ele e que Paulo não
merecia ela.
clara apontou o revouver e atirou em seu coração. E depois não aguentou
tanto sofrimento de ter matado o amor de sua vida e resolveu se matar.

Como podemos perceber, o texto exemplifica o nosso corpus total, uma vez que a
maioria das repetições são literais, com predominância de nomes próprios. As repetições das
matrizes Clara (M1) e Paulo (M2), são, na maioria dos casos, desnecessárias, como podemos
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observar no segundo parágrafo. Essa característica é bastante recorrente nos textos dessa
solicitação, constituindo-se como uma marca da oralidade, o que pode revelar a identificação
do aluno com o texto criado ou a falta de revisão ou refacção do texto.
Também é recorrente nesse texto a r-lexical com variação das matrizes amor (M3),
fazer (M4) e sofrimento (M5). As matrizes 4 e 5 aparecem apenas 2 vezes, desempenhando
assim a função finalização, já a M3, amor, é apresentada 2 vezes de forma literal e 6 vezes
com variação ( amava, amá-la, amado), como podemos ver no texto destacado em itálico, ou
no quadro sinóptico apresentado a seguir.
QUADRO 13 – quadro sinóptico da análise do texto 15.
T15

Matrizes

R-literal

R- com variação

R- estrutural
literal
-

R- estrutural com
variação
-

M1- Clara
M2- Paulo
M3-amor

9x
9x
2x

M4- fazer
M5sofriment
o
M6- sua
vida
M7- não
aguentou
M8matar

-

-

6x(
amor/amava/am
á-la/amado)
2x( fazer/fazia)
2x
(sofrimento/sofre
ndo)
-

-

-

2x

-

-

-

-

2x (
matar/matado)

-

2x(não aguentou/
não aguentava)
-

-

Já nos textos poéticos, percebemos que existem não só um menor número de matrizes,
como também de repetições. Como podemos observar a seguir, no primeiro caso,
encontramos três matrizes. A primeira (dia) trata-se de uma repetição literal que desempenha
a função finalização, a segunda constitui uma repetição com variação da palavra namorados
seguida de namorar, na terceira temos uma repetição de estrutura sintática “o amor” que se
repete quatro vezes sempre no início dos versos, desempenhando assim a função introdutória.
Exemplo 22:
Texto 14 ( A1, A2) - Amor
Hoje é o dia (M1)dos namorados (M2))
Vamos todos comemorar
pois é um dia de amor (M3)
E também de namorar
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O amor e passiente
O amor e bondoso
O amor não inveja
E não é orgulhoso
O amor é uma coisa forte
É um símbolo da paixão
Por que ele sempre esta
Dentro do nosso coração
O amor mesmo
Eu vou dizer como é que é
Porquê ele foi feito
Para o homem e pra mulher.

QUADRO 14- quadro sinóptico da análise do texto 14.
T14
(poema)

Matrizes

R-literal

R- com variação

M1- dia
M2namorados

2x
-

M3- amor

7x

2x
(namorados/nam
orar)
-

R- estrutural
literal
-

R- estrutural com
variação

5x (o amor)
3x (o amor é)

-

Exemplo 23:
Texto 17 ( A8, A9, A10) - Poema do Amor

Amor é (M1)vida
Amor é paixão
Amor é tudo
Que temos no coração
O amor não é uma cilada
Mas é mais que a verdade
Pois é tão bom vencer
Ou nunca vamos perder
As faces do amor
É a felicidade
E mais que beijar
Assim e tudo para compartilhar
Para o amor não tem (M2) idade
Não tem preço
Não tem nada que empate
É aquilo que nós fizemos parte.

-
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QUADRO 15- quadro sinóptico da análise do texto 17.
T17
22
poema

Matrizes

R-literal

R- com variação

M1- amor

6x

-

M2- não
tem

-

-

R- estrutural
literal
3x( o amor é)
2x ( o amor não)
3x

R- estrutural com
variação
-

Nesse segundo poema, encontramos também duas matrizes. A primeira trata-se de
uma repetição literal (amor). Nesse exemplo, destaca-se o fato do autor utilizar nas três
primeiras repetições a estrutura (Amor é) e, em seguida, apresentar a forma negativa (amor
não é). Já a segunda matriz (não tem) que se repete três vezes na última estrofe, é uma
repetição de estrutura que o aluno utiliza para concluir sua definição do amor.
Nesses textos, percebemos que além de ser uma estratégia de progressão temática o
uso das repetições também tem como finalidade enfatizar e dar ritmo ao poema. Destacamos
também o fato das matrizes mais repetidas terem sido a palavra amor (7 vezes no texto 14 e 6
vezes no texto 17). Tal fato pode ser um indicativo de que os alunos estão presos ao protocolo
de solicitação textual, enfatizando em seus textos as expressões apresentadas pelo professor
no momento de solicitação. Ademais, o próprio tema induziu a isso.

3.2.1.3 As repetições na terceira solicitação textual

Como já informamos anteriormente a terceira solicitação se deu no término do ano
letivo, no qual os alunos já estavam bem cansados. Nessa solicitação, cabia aos alunos a
escolha de realizar tal atividade, em grupo ou individual. Dos nove textos realizados, 3 foram
em grupo e 7 individuais, quatro textos são poemas narrativos e cinco são escritos em prosa.
QUADRO 16- Ocorrência das r-lexicais em textos da terceira solicitação.
Código do
texto

Número
de
palavras

Número
de
matrizes

Repetição
literal

Repetição
com
variação

Repetição
estrutural
literal

T 21
T 22
T 23
(poema)
T 24
T 25
T 26
(poema)

172
169
57

10
9
3

13
14
-

3

108
211
76

5
9
4

6
14
4

2
7
6

22

6
12
4

Repetição
estrutural
com
variação
9
6
-

Número
total de
repetições
por texto
28
32
7

6
2
3

-

14
23
13

O grupo fez dois textos em uma mesma solicitação, o primeiro um poema e o segundo uma
mensagem.
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T 27
(poema)
T 28
(poema)
T 29
T 30
Total

118

7

13

5

9

-

27

53

5

4

7

-

-

10

137
127
1233

8
6
66

15
10
93

2
32

13
55

2
17

30
12
196

Como podemos observar, o quadro de ocorrências de matrizes e repetições dessa
solicitação textual apresenta apenas uma variável em relação aos anteriores, uma vez que a rliteral permanece sendo a mais utilizada pelos alunos, no entanto, a r-estrutural literal
apresenta mais ocorrências que a r-lexical com variação.

Para ilustrar nossas análises,

apresentaremos a seguir o mecanismo de repetição lexical em dois textos da terceira
solicitação, sendo um escrito em versos e o outro em prosa.
Exemplo 24:
Texto 24 ( A5, A7) -Maconha na farmácia
A Holanda (M1) é o primeiro
País do mundo a autorizar
A venda de maconha (M2) para
Fins terapeutícos
Chegam as farmácias(M3)
E hospitais por determinação
Do ministro da saúde
Holandes
Autorizado pelo governo(M4)
A comercializar a droga
Porque a maconha de
Farmácia é fornecida por
Produtores de qualidade do
Governo holandeses.

Esse texto apresenta um pequeno número de repetições, talvez tal fato aconteça em
decorrência do aluno/ autor ter optado por escrever um texto poético e não ter muita afinidade
com o tema. Nesse texto, observamos a ausência da r-lexical estrutural. A r-lexical literal,
ocorre com as matrizes 2 e 4, as quais repetem-se duas vezes. Também encontramos a rlexical com variação (M1) e (M2).
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QUADRO 17- quadro sinóptico da análise do texto 28
T28
(poema)

Matrizes

R-literal

R- com variação

R- estrutural literal

M1- Holanda

-

-

M2- autorizar

-

-

-

M3- governo
M4- maconha
M5- farmácia

2x
2x
-

3x (Holanda/
holandês/
holandeses)
2x
(autorizar/autorizad
o)
2x( farmácia/
farmácias)

R- estrutural com
variação
-

-

-

Exemplo 25:
Texto 29- (A12)
O acidente do ônibus
Numa viaduta em São Paulo acontece um grave acidente de ônibus
(M1) o motorista (M2) perde o controle curva e bate no prédio da TAM. Os
passageiros do ônibus tentam quebrar a janela (M3) mais o fogo (M4)
tomam conta de todo o ônibus e só 7 se feriram e 10 morreram (M5) lá no
incendio.
Mas até que os bombeiros (M6) chegam no local para tentar apagar o
fogo mais o fogo e muito tenso e dificiu de apagar (M7) . Os bombeiros
tentam apagar o fogo do ônibus e não conseguiu.
Até que ônibus explodi e o motorista que estava ainda dentro do
ônibus morre e 3 bombeiros que estava no local se ferem gravente. Ao final
da noite eles conseguiram apagar o fogo e retiram 7 pessoas (M8) 10
pessoas carborizado e 7 que já tinham saído pela janela.

Esse texto ilustra o quadro de análises apresentado acima, uma vez que a maioria das rlexicais aqui encontradas são literais. Temos a ocorrência das r-estruturais e por fim as rlexicais com variação. De forma geral, o excesso de repetições das matrizes 1 (ônibus) e 4 ( o
fogo) revela influência da oralidade, pois quando lemos o texto, temos a impressão que o
próprio aluno autor está nos contando essa notícia e para isso enfatiza bastante a presença do
fogo.
QUADRO 18 - quadro sinóptico da análise do texto 29.
T29

Matrizes

R-literal

R- com variação

R- estrutural literal

M1- ônibus
M2- o motorista
M3-janela
M4- o fogo
M5- morreram

5x
2x
-

2x
(morre/morreram)

2x (do ônibus)
2x
5x
-

R- estrutural com
variação
-
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M6- bombeiros
M7- apagar
M8- pessoas

3x
3x
2x

-

2x (os bombeiros)
2x (apagar o fogo)
-

-

Para visualizar melhor os dados apresentados acima e estabelecermos comparações
entre as três solicitações de produção textual, elaboramos os quadros a seguir, nos quais
apresentamos o valor total de cada item observado, assim como a média de ocorrências de
cada fator, considerando o número de textos de cada solicitação.
QUADRO 19- Resumo das ocorrências de repetições.
Número de
textos por
solicitação

Número de
palavras nos
textos

Média de
palavras por
texto

Número de
matrizes nos
textos

Média de
matrizes por
texto

Número de
repetições
nos textos

Média de
repetições
por texto

S1- 14 T

2.251 p

160,78 p/t

92

6,57 m/t

421

30,07 r/t

S2- 7 T

1.633 p

233,28 p/t

60

8,57 m/t

269

38,42 r/t

S3- 10 T

1233 p

123,3 p/t

66

6,6 m/t

196

19,6 r/t

Conforme podemos visualizar nesse quadro, nos textos da segunda solicitação os
alunos não só escreveram mais, como também utilizaram mais matrizes e repetições. Talvez
tal fato decorra da preferência que eles têm por textos poéticos e narrativos, assim como pela
proximidade do tema (o amor) com suas vidas cotidianas, já que um dos assuntos debatidos
com frequência em sala de aula era as paqueras e os relacionamentos, o que de certa forma é
uma característica da faixa etária do público que estamos trabalhando. Assim, podemos
induzir que quanto mais proximidade o aluno/autor tiver com o tema, mais ele se envolverá
com o mesmo, o que resultou nesse estudo, em textos mais longos e com mais repetições.
Considerando as médias apresentadas no quadro, observamos também que os textos
provenientes da terceira solicitação são os mais curtos, apresentando uma média de 123,3
palavras por texto. Nesse grupo, também encontramos a menor média de repetições 19, 6
repetições por texto.
Além de já termos relatado, que nessa produção as aulas já estavam encerrando e os
alunos reclamavam do excesso de atividades avaliativas, em todas as disciplinas, também
percebemos que o tema, talvez por ser distante da realidade deles, não despertou o interesse.
Temos que considerar que os jornais que esses alunos tinham acesso para escolher as notícias
a serem reescritas não apresentavam matérias locais. É valido ressaltar que uma das alunas em
questão rompeu o protocolo de solicitação e ao invés de reescrever uma notícia do jornal, fez
um poema sobre a igreja da cidade vizinha.
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QUADRO 20 – Configurações das r-lexicais apresentadas nos textos das três solicitações.
Solicitação
textual

Literal

RL/ T

Com
variação

C.V./ T

Estrutural
Literal

E. L./ T

1º
2º
3º
Total

188
145
93
426

13,42
20,71
9,3
43,43

165
68
32
265

11,78
9,7
3,2
24,68

61
45
55
161

4,35
6,42
5,5
16,27

Estrutural
com
variação
07
11
17
35

E.C.
V./ T
0,5
1,57
1,7
3,7 7

Comparando as três solicitações no que concerne ao uso dos mecanismos de repetição
percebemos que nos textos da segunda solicitação há uma média maior de matrizes, assim
como de repetições literais e estruturais literais; as r-estruturais com variação são mais
recorrentes nos textos da terceira solicitação. Já as repetições com variação são mais presentes
nos textos da primeira solicitação.
Nos textos decorrentes da primeira e da segunda solicitação, percebemos que alguns
informantes (A5, A6, A7, A9 e A11) demonstram mais facilidade em empregar as repetições
possibilitando a progressão temática, enquanto outros apresentam bastantes dificuldades e
usam repetições excessivas, como podemos comprovar comparando os exemplos 15 e 16,
apresentados anteriormente.
No entanto, ao analisarmos os textos da terceira solicitação, percebemos que poucos
alunos conseguem escrever um bom texto. Talvez tal fato seja o indicativo do cansaço dos
alunos, como a professora já havia mencionado na entrevista, ou até mesmo da sobrecarga
que eles enfrentam no final do 4° bimestre, como já mencionamos anteriormente. De qualquer
forma, podemos observar que a falta de domínio do gênero solicitado pela professora
(reescrita de uma notícia jornalística) implica a utilização dos mecanismos de referenciação,
em especial da repetição.

3.2.1.4 Colocação das repetições lexicais nos textos

No que concerne à colocação das repetições nesses trinta textos, encontramos apenas
um caso, que não se tratava de uma r-lexical próxima.
Exemplo 26:
Texto 20( A 13, A15) - Amor eterno
Gabryelle foi a praia com alguns amigos e viu um lindo rapaz que se
chamava Rodrigo, eles se conheceram, e ficaram muito amigos, o que eles
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não sabia era que estavam apaixonados um pelo outro, um dia eles estavam
conversando e sem querer Gabryelle caiu em cima de Rodrigo, eles se
beijaram se, os dois ficaram surpresos mas naquela hora descobriu que
estavam apaixonados; dias depois Rodrigo foi a casa dela, e pediu a sua mãe
Maria para namora-la. Eles começaram passaram-se 5 anos, e esse amor
durava muito, Rodrigo não conseguia, mas namora-la queria se casar com
ela, convidou-lhe para sair a um restaurante, para esse dia ficar marcado para
sempre, ele comprou uma limosine e um anel de brilhante que só de ver duia
na vista. No momento ia pedi-lhe em casamento mas tinha esquecido o anel
ligou imediatamente para seu pai traze-lo urgente, Rodrigo contava os
minutos, e finalmente seu pai chegou na mesa e o entregou Gabryelle
observando atentamente, vendo Rodrigo pedindo-a em casamento ela
começou a chorar sem fim e é claro que ela aceitou.
No dia do casamento ela esperou esperou e nada de Rodrigo
chegar, ela coitada achando que Rodrigo tinha desistido, ela estava arasada
não sabia mais o que fazer morta de vergonha na frente de todo mundo, ela
sendo deixada no altar mas o que ela não sabia era que o pior ainda tava para
acontecer, os convidados começaram a sair de pouco a pouco, mas
derrepente chegou um homem avisando que tinha encontrado uma limosine
igual a de Rodrigo, Gabryelle foi até lá e encontra Rodrigo morto ele tinha
batido numa arvore e deu reumatismo craniano e ele morreu na hora,
Gabryelle desmaiou.
Passou anos, e ela sofrendo ainda não tinha se conformado com tudo
aquilo, mas parou, o seu amor era como o vento que o trazia toda hora, e
quando vinha o vento ela se lembrava os momentos felizes que ela passou
juntos ao lado de Rodrigo.
Ela morreu de velhice e o encontrou no paraíso.
E no mundo só á uma alma gêmea: que é o seu verdadeiro amor.

Como podemos verificar, a repetição do item “esperou esperou”, destacado em
negrito, apresenta uma ideia de quantificação, através dessa r-lexical contígua. Observamos
que os informantes querem demonstrar que a noiva passou muito tempo esperando pelo noivo
no dia do casamento, esse mesmo efeito de quantificação também encontramos em “pouco a
pouco”.
3.3 Anáforas

Nesta seção, consideraremos os procedimentos adotados para a análise das anáforas,
de acordo com as categorias apresentadas no capítulo anterior. Lembramos que as análises
apresentadas não excluem as possibilidades de outras ocorrências e tipos anafóricos não
enfocados nesse trabalho.
Pela impossibilidade de analisarmos todos os textos, apresentaremos, a seguir, dois
textos representativos de cada solicitação textual. Em seguida, apresentaremos alguns
comentários sobre as estratégias de designação anafórica e, por fim, apresentaremos um
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quadro sinóptico contendo a análise detalhada do texto. Informamos que a escolha dos textos
aqui analisados considerou os que apresentavam uma maior variedade anafórica
(pronominais, definidas, demonstrativas e suas respectivas subdivisões, apresentadas no
esquema 02 do capítulo anterior).

Exemplo 27:
Texto 2 ( A2) - O povo brasileiro
(L1)O povo brasileiro tem suas caracteristicas particulares e outros
não tem, as suas formas de pensamento, são muito poucos, e estão passando
por varios problemas.
(L4)O povo brasileiro não estão pensando por que eles estão
destruindo o meio ambiente e ao mesmo tempo eles não estão plantando
outras em seus lugares, por isso eles estão passando por um problema muito
grave, por que ele esta contribuindo para o aquecimento global. Por quê
daqui a 50 anos as pessoas vão passar por um problema muito grave.
(L10)O povo brasileiro não estão pensando de forma adequada, ele
estão querendo tudo para você, eles não querem estudar, eles não pensam ir
para uma faculdade, eles querem trabalhar nas cerâmicas, e quando pegam
no dinheiro eles já correm para os bares, para as festas, para o funk e etc.
(L15)O povo brasileiro é eles mesmos que estão fazendo construir os
problemas, Por isso eles é que tem que pensar bastante e também eles tem
que acabar com a violência. Por quê o nosso brasil esta sendo muito violento
e esta acontecendo muita morte.
(L19)Eu acho que o povo brasileiro não estão pensando de forma
adequada. Por isso quem vai ocorrer com as consêquências serão nós
mesmos.

Nesse texto, destacam-se dois tipos de anáforas: o primeiro, as anáforas pronominais,
em negrito, que tem como antecedente a expressão “o povo brasileiro” (destacada em itálico,
no início do primeiro parágrafo). Esse antecedente é retomado doze vezes pelo pronome
pessoal “ele” ou “eles”, e duas vezes pelo possessivo “suas”. Como podemos observar, no
terceiro parágrafo do texto, o pronome “ele(s)” é utilizado cinco vezes, sendo, na maioria
delas, desnecessário, uma vez que o aluno/ autor poderia utilizar a elipse.
O segundo tipo de anáfora que se destaca no texto é a anáfora associativa. Notamos no
parágrafo 2 que o informante associa a destruição do meio ambiente ao fato de as pessoas
arrancarem as árvores e não plantarem outras em seu lugar. Nesse caso temos uma anáfora
associativa na qual o primeiro elemento “o meio ambiente” é um referente do qual o segundo
“árvores” é um constituinte típico.
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Nos parágrafos 3 e 4 temos anáforas associativas, nas quais o primeiro termo cria um
cenário, dentro do qual o segundo tem um papel: o informante constitui uma relação do tipo
se o aluno não quer estudar é porque ele não pensa em ir para uma faculdade. Já no quarto
parágrafo ele anuncia que em um país violento (no caso o Brasil) acontecem muitas mortes.
QUADRO 21- Quadro sinóptico da análise do texto 2.
Código do texto
T2

Termo anaforizado
O povo brasileiro

Anafórico ou anaforizante23
Suas (L1,L2)

Destruindo o meio
ambiente

Ele (s) (L
4,L5,L6,L7,L10,L11,L11,
L12, L13, L15, L16,L17)
Não estão plantando outras
em seus lugares (L5)

Não querem estudar
Muito violento

Não pensam em ir para uma
faculdade (L12)
Está acontecendo muita
morte (L18)

Descrição da anáfora
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronomes pessoais
Anáfora associativa uso
de pronome possessivo,
que por inferência
remete a árvores.
Anáfora associativa
Anáfora associativa

Exemplo 28:
Texto 13- (A13)
O povo brasileiro
(L1)Os grupos humanos se diferenciam pela cor da pele. O povo
brasileiro formou-se a partir da mistura de três grupos humanos
representados pelo índio, pelo branco e pelo negro.
(L4)Os índios já habitavam o Brasil quando os portugueses aqui
chegaram, os brancos vieram de Portugal- com as expedições que
colonizaram a nossa terra- e de outras partes do mundo- quando imigraram
para cá, o negro veio da África, trazido á força pelo branco, para trabalhar
como escravo nas lavouras.
(L9)Do cruzamento desses grupos humanos, originaram-se os
mestiços; branco mais índio surgiu o caboclo; branco com o negro surgiu o
mulato; do negro com índio surgiu o cafuzo.
(L12) Essa mistura de povos, de cor de pele diferente, chama-se
miscigenação. No Brasil existe uma grande mistura de tipos humanos e de
costumes herdados do índio, do branco e do negro.
(L15)Do índio herdamos o uso de instrumentos musicais como o
maracá, a gaita, etc; comidas como a mandioca, o milho, a batata doce, etc;
frutos como o abacaxi, a pitanga, a banana, etc; ervas medicinais; rede.
(L18)Do branco, representando pelos portuguese e pelos imigrantes;
herdamos alguns costumes, etc. Dos portugueses também herdamos a língua
portuguesa, que falamos até hoje. Do negro herdamos música, como o
batuque; comidas, como o vatapá, o caruru, a farofa, a feijoada; crenças e
muitas festas populares; danças, como o samba, o cateretê; a luta de
capoeira.
(L24) Finalmente, aprendemos com eles algumas coisas que marcam a
maneira de ser do povo brasileiro.
23

A expressão anafórico é utilizada por Charaudeau e Maingueneau (2008). Já o termo anaforizante é utilizado
por Marcuschi (2008). Em nossas análises utilizaremos os dois termos.
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No texto 13 identificamos a ocorrência de dois tipos de anáforas (resumidora e
definidas). A anáfora resumidora, destacada no texto em sublinhado, ocorre no início do
quarto parágrafo “essa mistura de povos” e através do pronome demonstrativo em destaque
retoma as informações do parágrafo anterior, no qual a aluna explica como se deu a origem
dos mestiços, caboclos, mulatos e cafuzos.
A anáfora definida manifesta-se através da relação de sinonímia e hiperonímia.
Identificamos as relações de sinonímia no segundo parágrafo, no qual, a expressão “os
portugueses” é retomada por “os brancos” e o termo “ os negros” por “escravo”. É válido
ressaltar que, no início do sexto parágrafo, a aluna diz que o branco é representado pelos
portugueses e pelos imigrantes. Nesse caso, a relação estabelecida deixa de ser de sinonímia e
passa a ser de hiperonímia, uma vez que podemos inferir que além dos portugueses existem
outros imigrantes que também são brancos.
O uso de hipônimos e hiperônimos é bastante recorrente nesse texto. No primeiro
parágrafo a expressão “grupos humanos” é retomada por índio, branco e negro, em seguida
temos a construção de uma grande cadeia referencial que representaremos na figura a seguir.
FIGURA 06- cadeia referencial do texto 13
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QUADRO 22- quadro sinóptico da análise do texto 13.
T13

Termo anaforizado
Grupos humanos
Portugueses
O negro
3º parágrafo
Costumes
do índio

herdados

Instrumentos
musicais
Comidas
Frutos
Branco
Costumes herdados
dos portugueses
Costumes herdados
do negro
Música
Comidas
Danças

Anafórico ou anaforizante
Índio (L12), branco (L3),
negro (L3)
Os brancos (L4, L13)
Escravo (L7, L13)
Essa mistura de povos
Instrumentos musicais (L14),
comidas
(L15),
ervas
medicinais e redes (L16)
Maracá, a gaita (L14)

Descrição da anáfora
Hipônimo/Hiperônimo
Sinônimos
Sinônimos
Pronome demonstrativo
com função resumidora
Hipônimo/Hiperônimo

Hipônimo/Hiperônimo

Mandioca, o milho, a batata
doce, (L15)
O abacaxi (L15), a pitanga, a
banana (L16)
Portugueses e imigrantes
(L17)
A língua portuguesa (L18)

Hipônimo/Hiperônimo

Música,
comidas
(L12),
crenças, festas populares
(L20), danças (L21)
Batuque (L12)
Vatapá, caruru, farofa, e
feijoada (L20)
Samba, caretê, luta de
capoeira (L21)

Hipônimo/Hiperônimo

Hipônimo/Hiperônimo
Hipônimo/Hiperônimo
Hipônimo/Hiperônimo

Hipônimo/Hiperônimo
Hipônimo/Hiperônimo
Hipônimo/Hiperônimo

Exemplo 29:
Texto 16 (A5,A6,A7)- Romance
Um amor para a vida
(L1)Cláudio morava em uma cidade grande com seus avós, ele era um
rapaz muito triste e solitário que vivia a procura de um grande amor para
compartilhar com ele os momentos de tristezas e de alegrias.
(L4)Certo dia Cláudio estava trabalhando em sua clínica, uma
paciente grávida chegou ao seu consultório para receber assistência a sua
gravidez, ao ve-la ele ficou encantado. Ela era como ele, uma mulher muito
triste, pois o pai de seu filho tinha os abandonados e sem falar que seu pai
tinha a colocado para fora de casa, então naquele momento ela estava aflita
sem ter o que fazer.
(L10) Foi nesse momento que Cláudio se prontificou a ajuda-la, ele a
deu abrigo levando-a para morar na casa dos seus avós. Cláudio conversava
com Fabiana é tão sofrida quanto a sua. Ele revelou os seus sentimentos,
contando que havia se apaixonado por ela assim que a viu como num conto
de fadas onde existe amor a primeira vista, depois dessa declaração Fabiana
começou a sentir as dores do parto e é levada para clínica.
(L16) O parto é feito por Cláudio, o menino nasceu saudável. Assim
que o parto aconteceu, Fabiana agradeceu a Cláudio por tudo que ele havia
feito por ela e pelo seu filho e disse que iria sair da casa dos avós de Cláudio
para trabalhar e sustenta o seu filho, mas Cláudio a impediu e disse que
assumiria o filho dela como fosse seu.
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(L21) Fabiana e Cláudio cassaram-se e suas vidas deixaram de ser
triste e solitária. Hoje eles ensinam para o seu filho que o amor é capaz de
mudar a vida de uma pessoa sendo eles o próprio exemplo.

Nesse texto, encontramos sete termos anaforizados que são retomados a partir de
anáforas pronominais, definidas, resumidora e associativa. Os três primeiros antecedentes
(Cláudio, Fabiana e Cláudio e Fabiana) são retomados através de anáforas pronominais. No
início do segundo parágrafo, temos uma anáfora definida constituída através de hipônimo,
com os termos clínica e consultório, destacados em itálico e sublinhado.
No início do terceiro parágrafo, temos a ocorrência de uma anáfora resumidora na qual
o termo “nesse momento” retoma as informações do parágrafo anterior, no qual as alunas
detalham o que aconteceu durante a consulta de Fabiana. As anáforas associativas são
introduzidas com o antecedente gravidez, pois através desse termo já associamos que a
paciente grávida sentirá as dores do parto e o mesmo será realizado. É valido ressaltar que ao
retomar esse antecedente, as alunas vão dando novas informações para o leitor, como por
exemplo, o sexo da criança que é identificado pela expressão “o menino nasceu saudável”.
Outro fato que se destaca no texto é a forma como são apresentados os personagens.
Cláudio é caracterizado como “um rapaz muito triste e solitário”. Em nenhum momento é
informado de forma direta a profissão do mesmo, no entanto, as informações “trabalhava em
uma clínica” e “o parto é feito por Cláudio” nos permite inferir que ele era um médico
obstetra.
QUADRO 23- quadro sinóptico da análise do texto 16.
Código do texto
Textos 16

Termo anaforizado
Cláudio

Anafórico ou anaforizante
Seu(s)-(L1, L5, L10, L11,
L19)
Ele (L2, L3, L5, L6, L9, L11,
L16)
Sua (L4, L11)

Fabiana

Sua (L15)
La (L5, L2)
Ela (L6, L8, L12, L16)
Seu (L6, L7, L17, L18)
A (L10, L12)

Fabiana e Cláudio

Dela (L18)
Se (L20)
Suas (L20)

Descrição da anáfora
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal com
possessivo
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Eles (L21,L22)
Seu (L21)
Clínica

Consultório (L5)
Paciente grávida (L4)
Nesse (L9)

Parágrafo 2
Revelou
sentimentos
Gravidez

seus

Dessa declaração (L13)
Dores do parto (L14)
O parto é feito (L15)
O menino nasceu saudável
(L15)

Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
possessivo
Hipônimo/Hiperônimo
Anáfora associativa
Pronome demonstrativo
com função resumidora
Pronome demonstrativo
com função resumidora
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa

Exemplo 30:
Texto 18 (A11) - AMOR ALÉM DE OBSTÁCULOS
(L1)Daniel era um homem muito amargo, o mesmo vivia como
nômade, vivendo de um local para outro, em uma dessas viagens ele
encontrou Júlia uma moça que estudava num colégio para ser freira, a
mesma vivia só para Deus. Entretanto, ao se conhecerem algum sentimento
rolou entre os dois, mais eles desfaçaram. Após esse encontro à vida dos
dois estava traçada para viver uma linda história de amor.
(L7) Então, sem conseguir dormir Daniel sai a procura de seu grande
amor. Ele a procurou em ruas, casas, hotéis e praças, para vê se encontrava
aquela moça que tinha mexido tanto com seu coração; mais foi inútil.
(L10) Ao voltar para casa ele passou perto de um convento, onde a
mesma estava a observar estrelas. Então ele começou admirar sua beleza que
era enorme, uma moça de pele branquinha como as nuvens que cobrem o
universo e os olhos azuis como o brilho explandecente da lua. Vendo isso
imaginou como uma moça tão bela poderia ter vocação para ser freira, daí
foi embora com a decepção de achar que Júlia não poderia interessar-se por
ele, sem saber que ela também o amava.
(L17) No dia seguinte ele resolveu ir falar com Júlia lá no convento
mais, descobriu que a mesma tinha abandonado aquele local para ir morar
com seus pais. Como eles estavam marcados para viver essa linda paixão,
Daniel descobriu que o endereço dela era na mesma rua onde ele morava,
com isso foi a procura de sua amada, mas quando chegou lá descobriu que
ela estava doente.
(L23) Ao falar com Júlia, Daniel contou toda sua historia de vida e
disse que estava apaixonado por ela, nesse momento então ela começa a
chorar. Vendo isso ele pergunta o que à aflíngia e ela diz que também o
ama, mais, que não poderia viver esse amor pois estava com os dias
contados, Júlia tinha câncer, e isso a deixava muito arrasada. Como o amor
deles dois era verdadeiro ele superava todos os obstáculos, então os dois se
casam e vivem até hoje esperando esse dia chegar, mais sabendo que o amor
deles é além de todos os empécilios da vida. Por isso devemos aproveitar o
tempo ao lado de pessoas que nos amam, pois a vida é curta e deve ser
cultivada com amor.
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Esse texto apresenta um número considerável de pronomes anafóricos que retomam
quatro referentes: Daniel, Júlia, os dois e convento. Percebemos que a maioria desses
pronomes são pessoais e substituem o nome próprio do personagem. Em alguns desses casos,
o uso dos pronomes não seria necessário como podemos ver no exemplo abaixo, no qual o
autor poderia ter utilizado uma elipse. “Daniel era um homem muito amargo, o mesmo vivia
como nômade, vivendo de um local para outro, em uma dessas viagens ele encontrou Júlia...”.
No entanto, tal uso não chega a prejudicar a progressão textual.
No que concerne às anáforas associativas, percebemos a existência de três cadeias
referências. A primeira inicia-se com a expressão “nômade”, que é reintroduzida pelas
expressões “vivendo de um local para outro” e “em uma dessas viagens”. A segunda parte da
expressão “um colégio para ser freira”, que é retomado por “vivia só para Deus” e “um
convento”. Em ambos os casos o primeiro elemento é um referente do qual o segundo é um
constituinte típico. O terceiro caso, no qual o primeiro termo “estava doente” cria um cenário
dentro do qual podemos inferir o papel do segundo item “estava com os dias contados”. O
antecedente “estava doente” também cria uma relação de hiperonímia com a expressão “tinha
câncer”.
Nesse texto, houve recorrência de anáforas resumidoras, (destacadas no texto em
negrito e sublinhado) e também anáforas demonstrativas (destacadas em negrito e itálico).
Essas, por sua vez, têm uma função de ênfase “essa linda paixão”, “esse encontro”, “esse
amor”, “nesse momento” e “esse dia” percebemos que através delas o autor procura provocar
expectativas e suspense no leitor, destacando o acontecimento narrado.
QUADRO 24- quadro sinóptico da análise do texto 18.
Texto 18

Termo anaforizado
Daniel

Anafórico ou anaforizante
Ele (L2, L7, L10, L15, L17,
L20, L24, L26)
Seu (L7, L9)
O (L 16, L 24)
Sua (L21, L22)

Júlia

O mesmo (L1)
A mesma (L3, L10, L18)
Aquela moça (L8)
Sua (L11)
Uma moça (L2, L12, L14)
Ela (L15, L21, L23, L 24)
Seus (L18)

Descrição da anáfora
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora definida
Anáfora definida
Anáfora pronominal
Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora definida
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
possessivo
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Dela (L20)
A (L26)
Os dois

Eles (L4)
Deles (L26, L28)

Estava doente
O encontro
A beleza de Júlia

Tinha câncer (L25)
Esse encontro (L5)
Vendo isso (L13)

O amor de Júlia e
Daniel
Os dias contados
Nômade

Esse amor (L25)

Um colégio para ser
freira
Convento

Esse dia (L28)
Vivendo de um local para
outro (L2)
Em uma dessas viagens (L2)
Vivia só para deus (L3)
Um convento (L10)
Aquele local (L18)

Exemplo 31:
Texto 27( A8) - Acari
(L1)Vou falar aqui agora
Da igreja de Nossa Senhora Daguia
Por que quando entro nela
Me da logo uma alegria
Acari os conservou
E o seu povo adorou
Pra falar da boca pra fora
Poemas pra Nossa Senhora
(L9) Aqui é so um poema
Ligue bem os anteriores
Pra ficar tudo do jeito
E guardar dentro do peito
(L13)O povo de Acari
Gostam sempre de ir nela
Quando chegam na igreja
Abrem logo as janelas.
(L17) O padre rezar devagar
Manda o povo sentar
Reze logo ave-maria
Pra Nossa Senhora Daguia.
(L21) O poema terminou
E todo mundo gostou
Pra falar de mim aqui,

Anáfora pronominal com
possessivo
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
pronome possessivo
Anáfora associativa
Anáfora demonstrativa
Pronome demonstrativo
com função resumidora
Anáfora demonstrativa
Anáfora demonstrativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora definida
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Gostei de Acari
Onde fiz muita amizade
E construi de verdade
Um lindo gesto de amor.

Esse poema apresenta anáforas pronominais e associativas. Quanto às pronominais,
destacamos o fato do pronome “os” (verso 05) não concordar em número e gênero com o seu
antecedente “a igreja de Nossa Senhora Daguia” (verso 02). Tal ocorrência pode apontar para
uma anáfora associativa, uma vez que o pronome “os” poderia, por exemplo, está referindo-se
à palavra “santos”, que é recuperada pelo contexto. Em relação às anáforas associativas,
percebemos uma construção nítida que tem como antecedente o termo “a igreja” e, em
seguida, surgem os seus constituintes “as janelas”, “o padre”, “o povo”, “ave-maria” e “Nossa
Senhora Daguia”.

QUADRO 25 – quadro sinóptico da análise do texto 27.
Código do texto
Texto 27

Termo anaforizado
Igreja

Anafórico ou anaforizante
Nela (L3, L14)
Os (L5)
Seu ( L6)
Nossa senhora Daguia (L2,
L20)
Janela ( L16)
O padre ( L17)
Rezar (L17)
Ave Maria ( L19)

Descrição da anáfora
Anáfora pronominal
Anáfora pronominal com
pronome oblíquo
Anáfora pronominal com
pronome possessivo
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa

Exemplo 33:
Texto 30 (A13) - O acidente
(L1)Um jovem rapaz de uma família de classe média, chamado
Gustavo, que tem como apelido Guga. Ele era um ótimo rapaz, que tratava a
todos com uma boa educação.
(L4)Ele praticava MotoCross, participou de uma competição desse
esporte, pois ele era um ótimo praticante de MotoCross.
(L6)Na sua vez de apresentar suas manobras, todos adoraram, mas no
final aconteceu um acidente, um erro grave ele cometeu, caiu dentro de um
buraco muito profundo.
(L9) Os salva vidas tentaram salvar Guga, mais nada já era tarde
demais, ele não sobreviveu, ficaram chocados, pois ele era o melhor. Sua
família e amigos sofreram muito com sua morte.
(L12)Meses e meses a família pensando que a vida não tinha mais
sentido sem Gustavo. O mundo perdeu um grande homem.
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O texto 30 apresenta quatro tipos de anáforas (definidas, pronominais, demonstrativas
e associativas). Os pronomes pessoais e possessivos, destacados em negrito, são utilizados
para retomar o antecedente Gustavo, que também é retomado pela anáfora definida “Guga”.
No terceiro parágrafo encontramos um segundo antecedente “um acidente” que dar início às
ocorrências de anáforas associativas. Podemos observar que os salva-vidas e a morte do rapaz
são itens que fazem parte do cenário do acidente.

QUADRO 26 – quadro sinóptico da análise do texto 30
Código do texto
Texto 30

Termo anaforizado
Gustavo

Anafórico ou anaforizante
Guga ( L2,L9)
Ele ( L2,L4,L5,L7, L9, L10)
Sua (s) – ( L6, L6, L10, L11)

Motocross
Acidente

Desse esporte ( L4)
Salva vidas ( L9)
Não sobreviveu ( L10)
Morte (L11)

Descrição da anáfora
Anáfora
definidasinônimo
Anáfora pronominal com
pronome pessoal
Anáfora pronominal com
pronome possessivo
Anáfora demonstrativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa
Anáfora associativa

3.4 Síntese das análises

O resultado das ocorrências anafóricas dos textos analisados aponta para o fato de que
os alunos concluintes do Ensino Fundamental utilizam, principalmente, as anáforas
pronominais. Nesse tipo anafórico, a maioria dos casos identificados nos textos analisados
utilizava pronomes pessoais e possessivos. De forma geral, o antecedente retomado por tais
pronomes era o nome do personagem da história.
O segundo tipo de anáfora mais recorrente em nosso corpus foi a anáfora associativa,
que foi mais recorrente nos textos da primeira e terceira solicitação, conforme poderemos
comprovar nas tabelas de incidência anafórica, em anexo. As anáforas demonstrativas, que
foram o terceiro tipo que mais apareceu nos textos analisados, predominaram nos textos da
segunda e primeira solicitação, respectivamente. Na sequência, aparecem as anáforas
definidas que se manifestaram, principalmente, através do uso de hipônimos e hiperônimos,
seguidas das que constituíam relações de sinonímia. Por fim, temos em dois textos,
provenientes da segunda e da terceira solicitação a anáfora resumidora.
No gráfico a seguir podemos visualizar os tipos anafóricos mais incidentes nos textos
que compõe o corpus.
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GRÁFICO 6 – Incidência de anáforas no corpus

3.5 Revelações do trabalho etnográfico

A comparação do desempenho dos alunos no processo de referenciação textual, mais
especificamente no que concerne ao uso dos mecanismos de repetição e anáforas como
elementos de progressão textual, revela que a maioria dos alunos do grupo observado conclui
o Ensino Fundamental apresentando dificuldades em utilizar adequadamente tais mecanismos.
Considerando-se que dos treze alunos que cumpriram todas as atividades de produção
textual solicitadas pela professora, ao longo dos quarenta e seis encontros que
acompanhamos, cinco apresentam mais domínio na utilização dos mecanismos de repetição e
anáforas e, consequentemente, apresentam textos mais bem redigidos. Perguntamo- nos o que
levaria esses alunos a diferenciarem-se dos demais. Para esclarecer essa questão
confeccionamos o quadro a seguir, no qual podemos identificar o perfil de cada um dos
informantes e fazer as comparações necessárias.
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QUADRO 27 – comparações do perfil dos informantes
Código do
aluno

Sexo

Estava se
preparando para a
seleção do IFRN

Tem o hábito de
ler

A1
A2
A3

masc.
masc.
fem.

não
não
não

às vezes
sim
às vezes

A leitura faz
parte da
rotina
familiar
não
não
não

Tem
acesso à
internet24

A4
A5
A6
A7
A8

fem.
fem.
fem
fem.
fem.

não
sim
sim
sim
não

às vezes
sim
sim
sim
às vezes

não
sim
sim
sim
sim

2
3
3
3
3

A9
A10
A11

fem.
masc.
masc.

não
não
sim

às vezes
às vezes
sim

sim
não
sim

3
3
3

A12
A13

fem.
fem.

não
não

às vezes
sim

não
não

2
1

Profissão
aspirada

1
1
2

administrador
músico
não sabe
dona de casa
está decidindo
não sabe
não sabe
juíza ou
jogadora
psicóloga
juiz
juiz ou
administrador
não respondeu
dentista

Como já citamos anteriormente, consideramos, através de nossas análises, que os
alunos que utilizam de forma mais adequada os mecanismos de referenciarão estudados são
A5, A6, A7, A9, A11, destacados em itálico no quadro.
Nesse grupo temos quatro alunas do sexo feminino e apenas um do sexo masculino.
Um fator que merece destaque é que quatro dos informantes do grupo citado estavam se
preparando para realizar o exame seletivo do IFRN (Currais- Novos), o que demonstra que
mesmo não tendo definido qual a profissão que almejam seguir, já se preocupam com o futuro
e reconhecem que estudar é fundamental para ter sucesso na profissão que venha a escolher
um dia. No que diz respeito à profissão aspirada pelo grupo de informantes, podemos
perceber que apenas uma das alunas manifesta intenções de seguir uma profissão que não
necessita uma formação técnica ou acadêmica (dona de casa). Os demais sonham com
profissões que exigem um grau mais elevado de escolaridade, apresentam dúvidas ou não
responderam. De forma geral, podemos concluir que essas aspirações ainda não são concretas,
uma vez que a faixa etária dos informantes era entre 14 e 15 anos e, de acordo com a
convivência com eles, no período de observação, constatamos que as famílias não se
preocupam ou incentiva-os a escolher uma profissão para o futuro.
Outros fatores significantes para chegarmos às características apresentadas pelos
alunos que tiveram mais êxito dizem respeito ao hábito da leitura. Podemos observar que
24

1 Apenas para pesquisas escolares; 2 Não gosta/ n tem acesso; 3 Usa frequentemente
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quatro desses alunos afirmam ler frequentemente, o que não é um mérito só dele, como
também da política de incentivo à leitura realizada pela escola na qual os mesmos estudam.
No entanto, a grande diferença está no perfil da família, podemos observar no quadro que
todos os alunos destacados em negrito afirmam que em seus lares existe o hábito da leitura.
Também observamos que esses mesmos alunos usam a internet frequentemente para realizar
diversas atividades (pesquisas escolares, conversas com amigos e conhecidos através dos sites
de relacionamento, leitura de notícias atuais etc.). Como podemos observar o grupo que
apresenta mais dificuldade na utilização dos mecanismos de referenciação a maioria afirma ou
usar a internet apenas para a realização de pesquisas escolares ou não terem acesso a tal
ferramenta.
Podemos dizer, então, que o sucesso dos alunos não envolve apenas questões
vivenciadas dentro da sala de aula, mas, principalmente, o contexto que esse aluno vivencia,
suas expectativas em relação ao futuro, o apoio e incentivo de sua família, as práticas de
leitura e escrita que eles realizam fora do ambiente escolar.
No que se refere ao comportamento desses alunos em sala de aula, todos os cinco
sentavam na primeira ou na segunda fila e, apesar de conversarem nas horas em que a
professora estava copiando atividades no quadro ou acabavam de responder a seus exercícios,
eram alunos participativos, que faziam perguntas e apresentavam exemplos durante as
exposições dos conteúdos.
No que concerne à política de ensino adotada na escola e, em especial, na aula de
Língua Portuguesa, podemos apontar que o professor de tal disciplina tem vários desafios a
vencer, o que torna, muitas vezes, as estratégias previstas nos PCNs impraticáveis. Esses
desafios dizem respeito, principalmente, à falta de recursos materiais (livros didáticos para
todos os alunos, de forma que não seja necessário copiar as anotações e textos no quadro;
revistas, jornais e outros suportes textuais que possibilitem ao professor apresentar diversos
gêneros textuais aos alunos; entre outros recursos que favoreçam aulas mais dinâmicas, nas
quais os alunos teriam maior contato com textos (orais e escritos) que circulam na sociedade).
É impressionante o fato que em uma turma frequentada por trinta e dois alunos, apenas
treze (menos de 50 %) tenham cumprido todas as atividades de produção textual solicitadas
pela professora no nosso período de observação. Considerando-se que todas essas atividades
eram avaliativas, percebemos que é necessário que os alunos sejam mais incentivados a
escrever em sala de aula, pois em todas essas produções, os textos não circulavam na escola,
nem na sociedade. Essas produções eram direcionadas apenas para a professora de Língua
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Portuguesa, que por dar aula em mais quatro turmas (todas com a média de 35 a 40 alunos)
não tinha condições de acompanhar e orientar os alunos no processo da escrita e reescrita dos
textos, mostrando a eles como melhorar suas produções.
Seria necessário que as escolas de forma geral tivessem recursos humanos e materiais
suficientes para que os professores não fossem super atarefados e pudessem atender e orientar
os alunos de forma mais específica, trabalhando a dificuldade de cada um deles e
desenvolvendo projetos de incentivo à prática da escrita, como, por exemplo, a divulgação
dos textos produzidos pelos alunos em murais, jornais escritos, rádios escolares, etc.
Também seria de grande importância que os pais e familiares fossem mais
participativos na educação dos filhos e acompanhassem os avanços e dificuldades dos alunos,
incentivando-os a ler, escrever e estudar. Ficou claro em nossa pesquisa que fazer parte da
rotina familiar é um dos critérios mais decisivos e favoráveis para que o aluno venha não só a
desenvolver o hábito da leitura, como também, apresentar mais habilidades na prática da
escrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao iniciarmos esse trabalho, procuramos analisar e refletir sobre o processo de
referenciação em textos de alunos concluintes do Ensino Fundamental. Para tanto, buscamos
acompanhar o processo de forma a compreender melhor o produto, possibilitando, assim,
apresentar considerações decorrentes da observação das aulas e da análise dos textos
coletados no decorrer do processo.
No que concerne às análises realizadas, identificamos que a maioria dos informantes
apresenta dificuldades em utilizar os mecanismos de referenciação, principalmente, quando o
tema da produção textual solicitada pela professora não está de acordo com seus interesses, ou
seja, percebemos que quando o tema solicitado está mais próximo da realidade do aluno, os
mesmos se interessam mais em produzir seus textos o que interfere no processo de progressão
referencial.
No que diz respeito aos mecanismos de referenciação estudados, a análise dos textos
mostrou-se satisfatória, uma vez que os mesmos apresentavam uma grande variedade de tais
mecanismos que eram facilmente identificáveis no corpus. Nesse sentido, identificamos
ocorrências bem diversificadas de repetições lexicais e anáforas.
A repetição lexical apresentou-se nas configurações literais, com variação e estrutural,
respectivamente. No que concerne à localização, a maioria dos casos identificados era de rlexicais próximas. No decorrer das análises, encontramos apenas um texto com uma r-lexical
contígua e nenhum caso de r-lexical distante. As funções dessas repetições também ocorrem
de forma bem variada (enumeração, tematização, introdução), no entanto, em boa parte dos
casos, as mesmas demonstram que o aluno tem uma determinada restrição vocabular ou não
conhecem outros mecanismos de referenciação que favoreçam a progressão textual.
Em relação às anáforas, observamos que o tipo mais recorrente é a anáfora
pronominal, em especial a realizada com o pronome pessoal de terceira pessoa (ele/eles). O
segundo tipo de anáfora mais realizado no nosso universo de dados é a anáfora associativa,
que ocorre, principalmente, nos textos provenientes da primeira e terceira solicitação.
Um dos fatores que interfere na produção textual desses alunos e, consequentemente,
na utilização dos mecanismos de referenciação é a questão do gênero solicitado. Percebemos
ao longo de nossa pesquisa, que os alunos tinham preferência por gêneros nos quais

104

predominavam a sequência textual narrativa, uma vez que nas leituras que os mesmos
realizavam predominavam essa sequência textual.
De forma geral, podemos afirmar que o trabalho etnográfico, apesar de requerer
tempo, dedicação e, muitas vezes, se tornar exaustivo, foi de suma importância para a
compreensão de diversos fatores que influenciaram no processo de produção textual, pois o
mesmo colaborou para identificarmos melhor as características apresentadas nos textos dos
alunos concluintes do Ensino Fundamental e, assim, apontarmos sugestões para a melhoria
desse processo.
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APÊNDICE A - Entrevista com a professora

Professora:
Maria dos Milagres Zeferino
1-Breve apresentação profissional (formação acadêmica, há quanto tempo leciona, em
qual(is) série(s) já lecionou etc)
Tenho formação superior em letras. Leciono desde 1998, em escolas particulares e públicas,
abrangendo o Ensino Fundamental (I e II) e Ensino Médio. Portanto sinto que minha
experiência profissional se intensificou, no sentido de amadurecimento, criatividade, quando
assumi um cargo efetivo na rede púbica, pela diversidade da clientela e pela liberdade no
desenvolvimento das atividades.
1.1 Há quanto tempo você leciona na turma observada (9º ano1)?
2 anos
2 Em relação à série observada:
a) Como você define essa turma em relação a aprendizagem, comportamento e
interesse?
É uma turma bastante elogiada, pois demonstram respeito mútuo, têm aspirações e, portanto,
desejo em aprender.
b) Quais as maiores dificuldades enfrentadas na série em questão (em relação ao
conhecimento ministrado? Controle de comportamento da turma? Interesse dos alunos
pelo conteúdo?)
Esse ano, particularmente, não houve uma produção tão significativa, como eu pretendia. Em
conversa com eles, revelaram- me que estavam “cansados”. Talvez sejam as transformações
advindas com a adolescência.
c) Alguns alunos se destacam mais que outros na disciplina Língua Portuguesa? Em
caso positivo, a que você atribui esse sucesso?
Alguns se destacam pelo fato de possuírem aspirações, isso os impulsiona à leitura, à escrita,
ao estudo.
d) Como você avalia, no que concerne à aprendizagem, os resultados da turma?
A falta de sonhos, de perspectivas...
3 Sobre os PCN’s e a proposta curricular da escola:
a) Você acredita que a organização atual do sistema de ensino, no que concerne à
avaliação
favorece a aprendizagem do aluno? Justifique.
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Nenhum sistema é perfeito. Sempre se busca acertar, promover o educando, mas a medida que
isso não acontece, lógico que se está errando em alguma coisa, que precisa ser refletida,
refeita constantemente, uma vez que tudo está em “inacabado”.
b) Quanto aos PCN’S, você os considera aplicáveis à nossa realidade?
Sim. Não como um manual, mas praticando, repensando, (re) construindo, uma vez que
estamos lidando com seres pensantes, questionadores.
c) Entre os objetivos do PCN’S destaca-se que ao concluir o E.F.o aluno “redija
diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a garantir: (...) a explicitação de
relações entre expressões mediante recursos lingüísticos apropriados”... (PCNs, 51) além
de que “analise e revise o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da
intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas forem as
versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito.” (PCNs, 52)
Você acha que isso acontece na prática?
Os alunos escrevem dentro das diversidades, porem, há naturais resistências à reescrita.
Precisando, pois, do incentivo do professor, motivando-os, estimulando-os a darem o melhor
de si.
d) Qual a ênfase atribuída à leitura e à produção de texto na proposta curricular da
escola?
A leitura e a escrita são as atividades principais da escola. A exemplo disso, tive uma turma
que me deixou assustada pelo baixo nível (8º 2) e hoje essa turma consegue entender o que ler
e produzir textos coerentes. Isso se deve à pratica da leitura que ativa mecanismos na mente
até então adormecidos.
4 Produção de texto
a) Como eram as aulas de português, quando você estudava no Ensino fundamental?
Solicitavam que você produzisse textos? Como se dava essa solicitação?
Bitolavam-se ao ensino da gramática.
b) E você, como gosta/costuma ministrar aulas de Produção Textual?
A produção de texto é primordial ao ensino da língua, pois revela a leitura que se tem, a
ideologia que se defende, o estilo, a própria identidade. Procurar trabalhar narrativas( contos,
romances, crônicas), anúncios publicitários, reportagens, noticias, poemas, charges, tiras,
textos argumentativos.
Outra forma de fazer o aluno penetrar no texto, compreende-lo, incorporá-lo, e até extrapolálo, é o teatro.
c) Os alunos se interessam por essas aulas?
Sim. Eles costumam atender às propostas e desafios.
d) Em relação à produção de textos:
*os alunos se identificam mais com alguns dos gêneros textuais?
*quanto ao tema, você percebe alguma preferência deles?
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*Quais critérios você prioriza nas correções dos textos?
A princípio fiquei preocupada pelo fato de terem dificuldades em produzir textos
argumentativos (ordenar as ideias) Cheguei a pensar que fosse devido ao tema, portanto
mesmo falando sobre temas próximos, melhoraram, mas algumas dificuldades se mantiveram.
Conversando com uma professora mais antiga, esta me falou que isso mantinha no primeiro e
no segundo anos, melhorando no 3º. Isso eu confirmei, pois também leciono nessa serie,
podendo se ruma ordenação típica da maturidade dos alunos, que pode se dar, em cada um,
em idades diferentes. Por via das duvidas, aconselhei-os a ler mais revistas e jornais.
Vale dizer que priorizo mais as idéias, as relações, os argumentos.
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APÊNDICE B - Modelo de questionário para alunos

1-Nome:
2-Você tem o hábito de estudar em casa?
2.1. ( ) sim
2.2. ( ) não

Idade:

2.3.( ) só em período de prova

2.4- Caso a resposta seja sim, quanto tempo por semana?
3-Você tem o hábito de ler?
3.1. ( ) sim
3.2. ( ) não

3.3. ( ) às vezes

4-Que tipo de leitura você prefere?
5-A leitura faz parte da rotina de sua casa?
5.1.( ) sim
5.2. ( ) não
5.3. Em sendo positivo, que tipos de textos (lista de compras, cartas, livros, jornais, contas,
etc.) seus pais mais usam?
Grau de escolaridade dos pais
*Pai_________________________
*Mãe________________________
7- Profissão dos pais:
*Pai_________________________
*Mãe________________________
8-O que você costuma fazer do seu tempo livre?
8.1.( ) ler/estudar
8.2.( ) ajudar nas tarefas dos seus pais.
8.3.( ) assistir à TV
8.4.( ) praticar esportes
8.5. Outras atividades. Especificar:

9- Você tem o habito de usar a internet para:
( ) Não tenho acesso a internet
( ) não gosto
( ) MSN/ bate papo
( ) orkut/ sites de relacionamentos
( ) e-mail
( ) pesquisas escolares
( ) notícias atuais
( ) jogos
( )outros. Especificar:_________________________________________________________
10-O que você pretende ser no futuro?

11- Qual o tipo de aula que você gosta?
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11.1. E qual o que não gosta?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12- você gosta da disciplina Língua Portuguesa?
12.1. ( ) sim
12.2. ( ) não
13- Você sente dificuldade em algum assunto?
`
13.1. ( ) sim
13.2. ( ) não
13.3. Em sendo positivo, cite.

14-Enumere suas preferências:
14.1. ( ) gramática 14.2. (
de textos

) produção textual

14.3.(

) leitura e estudo

15- Qual o gênero discursivo que você prefere escrever no seu dia – a- dia? Cartas, diário,
poemas, histórias em quadrinhos, textos jornalísticos, artigos de opinião, etc.
Justifique___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16- Que tipos de dificuldade você sente quando vai produzir um
texto?______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17- Você costuma reescrever seus textos ou deixa da forma que escreveu pela primeira vez?
18. Quando a professora lhe devolve o texto corrigido, você costuma reescrevê-lo?
18.1. ( ) Sim
18.2.( ) Não
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ANEXOS - Textos selecionados para análise

Solicitação textual I- Produção de um texto argumentativo sobre o povo brasileiro

Texto 1- (A1)O POVO BRASILEIRO
O Brasileiro de hoje india esta muito desorganizado por que eles estão destruindo a
natureza poluindo o meio ambiente.
Mas eles estão vendo o ploblema que eles estão causando no Brasio.
Povo brasileiro é um povo que se preocupa com que esta acontecendo no Brasil mas
só que tem umas pessoas que não liga com nada acaba com a natureza.
Mas o Brasil tem uma vantagem por que o brasileiro é muito sabido. Os produtos
industrializados a maioria sai do Brasil e isso e o povo brasileiro.
90 palavras
Texto 2- (A2) O povo brasileiro
O povo brasileiro tem suas caracteristicas particulares e outros não tem, as suas
formas de pensamento, são muito poucos, e estão passando por varios problemas.
O povo brasileiro não estão pensando por que eles estão destruindo o meio ambiente
e ao mesmo tempo eles não estão plantando outras em seus lugares, por isso eles estão
passando por um problema muito grave, por que ele esta contribuindo para o aquecimento
global. Por quê daqui a 50 anos as pessoas vão passar por um problema muito grave.
O povo brasileiro não estão pensando de forma adequada, ele estão querendo tudo
para você, eles não querem estudar, eles não pensam ir para uma faculdade, eles querem
trabalhar nas cerâmicas, e quando pegam no dinheiro eles já correm para os bares, para as
festas, para o funk e etc.
O povo brasileiro é eles mesmos que estão fazendo construir os problemas, Por isso
eles é que tem que pensar bastante e também eles tem que acabar com a violência. Por quê
o nosso brasil esta sendo muito violento e esta acontecendo muita morte.
Eu acho que o povo brasileiro não estão pensando de forma adequada. Por isso
quem vai ocorrer com as consêquências serão nós mesmos.
205 palavras
Texto 3- (A3)
Introdução
No Brasil tem varias pesoas e rasas diferente. Tem pessoas de cor negra, cor branca,
mestiso e etc. Os negros vinheram com os portugueses como escravos, os portugueses
trouxe varias coisas para o Brasil inclusive o nome “Brasil”. Antes dos portuguêses os
indios já estava aqui.
O povo Brasileiro
O povo brasileiro é muito diferente das pessoas de outros países, as pessoas mistas.
Tem pessoas morenas?? muitas dessas pessoas morenas são desendentes dos índios, que
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foram os primeiros abitantes desse pedaso de terra quando ainda se chamava pangeia.
Quando os portuguêses chegaram no Brasil veio os brancos, eles trouseram os negros como
seus escravos, eles foram humilhados e mandados por muitos anos, com um tena tudo
mudou, hoje os negros tomou espaço na sociedade, os negros são respeitados mais ainda
tem pessoas com preconceitos que diferensiam pessoas pela sua cor ou dificiencias.
O povo brasileiro são pessoas diferentes uma da outra.
Conclução
O povo brasileiro são pessoas diferentes uma da outra, mais tem pessoas que acham
que um não tem a mesma importante que as outras.
177 palavras
Texto 4- (A4)
O Povo Brasileiro
O Povo Brasileiro não quer ter em seu salário apenas a garantia de uma cesta básica.
Somos seres humanos e sociais e também queremos cultura e lazer.
cada trabalhador tem direito a uma renda mensal apta a proporcionar não só
alimento e condições básicas de sobrevivência mas também lazer, transporte, saúde e
educação.
Nossa sociedade deve sim entender que é preciso repensar as Políticas salárias, de
forma que o salário não só garanta o que é a necessidade básica do cidadão, mas tambem
deve ser incluído no novo salário aspectos como cultura e lazer. O povo tem direito de ter
direito.
104 palavras
Texto 5- (A5)
Povo sofrido, mas com o sorriso no rosto.
O povo brasileiro passa por muitas dificuldades tanto econômicas como sociais
(saúde, educação, segurança, desemprego, seca, etc), mas tem expresso no seu rosto a
alegria e a esperança e são essas qualidades que caracteriza bem esse povo que contagia a
todos.
Hoje a nossa sociedade sofre com a falta de estrutura em vários setores onde o
governo é o responsável, pois não disponibiliza recursos para serem investidos.
Nos hospitais pessoas já morreram por causa que necessitavam ir para a UTI e na
mesma não havia mais vagas, também, pessoas já faleceram por falta de remédio, e
atendimento, leitos super-lotados, entre outras causas.
O desemprego também está presente como mais um problema que afeta nossa
população. Este gera muito sofrimento já que sem emprego não há consequentemente
dinheiro para suprir as nossas necessidades, mas apesar dessas dificuldades continuamos
com um sorriso no rosto e como somos brasileiros damos um jeitinho para não desanimar e
não deixa que o sorriso se perca no meio de tanto sofrimento.
Assim, mesmo tendo de enfrentar muitos problemas o povo brasileiro não
desanima, acredita que algum dia essa situação irá mudar para melhor e enquanto isso tem
no rosto um sorrisso que expressa a nossa esperança por dias melhores.
211 palavras

115

Texto 6- (A6)
Dificuldades do povo brasileiro
Hoje os brasileiros estão cada vez mas passando por dificuldades, uma dessas
dificuldades é em relação a renda familiar. Apenas, o Povo Blasileiro não quer ter em seu
salario a garantia de uma cesta básica ao mês.
A maioria dos trabalhadores tem direito a uma renda 380,00, mais tambem a maioria
“desses trabalhadores” não quer essa renda mensal apenas para proporcionar não só
alimento e condições basicas de sobrevivência, mas tambem lazer, transporte, saúde e
educação.
Se o governo, dando melhor educação dará conseguentemente mas acesso a cultura,
assim poderá formar profissionais mais qualificados capazes de exercer melhor sua função.
Nossa sociedade deve sim! entender que é preciso repensar a políticas salarias de
forma que o salario não só garanta que é necessidade básica do cidadão mas tambem deve
ser incluído no novo salário aspectos como cultura e lazer.
O povo tem direito de ter direito.
150 palavras
Texto 7- (A7 )
Diversidades de raça e o preconceito
No Brasil tem uma grande diversidade de raças, mas muitas vezes somos
desrespeitado, pois existe muito preconceito contra índios e negros principalmente, a leis
que empede que isso acontesa, não são compridas muitas vezes.
Os negros vive hoje, ainda uma grande perseguição.
Podemos até muitas vezes pensar que o negro nunca vai se livre totalmente, no
passado eram escravos hoje eles são pelo racismo e pela desigualdade social, onde o negro
sempre tem que ser um pobre o branco fica com o poder.
Os indígenas são perseguidos por maiorias das vezes por madeireiros, que invadem
suas propriedades para desmatar deixando tribos indígenas se lugar para morar.
Na nossa sociedade as pessoas são julgadas pelo o que aparentam ser e pela classe
social, não podendo ser o que realmente é, muitos negros não se assumi e tem vergonha da
sua raça. Muitos não querem dar empregos a negros, onde isso ira para...
Não podemos deixar que pessoas como nós seja feita de diferentes por sua raça.
Temos que ensinar aos nossos semelhantes que ser de uma raça diferente não quer dizer
que a pessoa seja um marginal, devemos aprender a viver com uma melhor convivência.
200 palavras
Texto 8-( A8)
O povo brasileiro
O povo brasileiro, sofre varias conseqüências. Essas conseqüências são causadas por
desemprego, condições financeiras, etc.
O povo de hoje em dia passam necessidades, passam por problemas muito sérios. A
maioria desses problemas são causados pelos filhos. Durante alguns anos alguns passam
fome e pedem esmolas, para não passarem fome. Essas pessoas que necessita de algo
devemos ajudá-las para que possamos ser ajudados também.
Eu penso que esse povo são mesmo necessitados, por isso que devemos ajuda-los,
não só com dinheiro mais sim com gestos de amor, fraternidade e solidariedade. Se fosse a
gente eles também ajudaria do mesmo jeito que ajudarmos ao próximo.
Esse povo brasileiro, nunca pensou que fosse passar por isso. Esse povo por enfrentar
grandes problemas, alguns são descriminados por aqueles que tem mais condições de vida.
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Mas para concluir o texto veremos que um dia o povo brasileiro ainda vão ter Tudo
de bom do jeito que quer e pretende ter. E não vão ser omilhados aqueles que tem mais
condições.
SALVE O POVO BRASILEIRO!!!
172 palavras
Texto 9- (A9 )
O Povo brasileiro
A nação brasileira parece ser diferente de todo o resto do mundo. É um povo capaz
de rir mesmo diante de situações que o levariam muito mais ao choro.
Um exemplo bem claro disso é a situação da miséria que grande parte da população
é submetida, muitos não tem se quer condições de arcar com a cesta básica, vivendo a
margem da sociedade.
Presenciamos também no cenário político uma sessão de roubos envolvendo nosso
dinheiro seguida de promessas de punição, mas que no final só termina em pizza.
O povo porém consegue driblar todas essas situações sem perder a alegria, a
esperança ou melhor o amor.
109 palavras
Texto 10 – (A10)
Tema: O povo brasileiro
O povo brasileiro está sendo bem representado e mal representado ao mesmo tempo
no nosso brasil, por que eles tem suas características de preservar bem o meio ambiente,
mais tem outras que nem ligam com este tipo de colaboração com o meio.
Eles e ao mesmo tempo nós, estamos passando por problemas muitos complicados,
entre eles é falta de participação com o ambiente. As suas participações são poucas com o
mundo, com os humanos e os moradores das cidades que estão sofrendo as consequências
com a poluição.
Suas formas de pensamentos e de preservar e ajudar a diminuir a distruiçao da
natureza, mas há outras que não se preocupam, só ligam com o jeito de viver expondo suas
formulas ou mesmo características do costume que é distruir o nosso planeta. Assim
estamos enfrentando o problema do aquecimento global que está distruindo as nossas vidas.
As vidas das arvores e dos seres, devido a poluição que está, no momento aumentando nos
destruindo.
Eles deveriam terem mais entensões melhores para o mundo, participação, com os
projetos do meio-ambiente, forma de pensar como fazer a melhor colabaraçao com o nosso
meio de sobrevivência e enfrentar os problemas com coragem, ajudando o brasil crescer
mais.
204 palavras
Texto 11-( A11)
A linguagem do povo brasileiro
Uma das curiosidades mais interessantes do povo brasileiro se refere a língua que
ele fala. Embora sua origem seja de Portugal, o português aqui falado tem características
especificas, inerentes a cada região do Brasil.
Para mostrar uma dessas características atamos as gírias, variante lingüística
popular criada por um grupo social. A palavra merreca por exemplo, na linguagem do
carioca significa pouca quantidade, dizer que alguém é animal em São Paulo é dizer que a
pessoa é muito legal como também o vocábulo macaxeira que se transforma em aipim
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dependendo da região que for citado.
Dessa forma o brasileiro faz o uso dessas variantes e dá uma característica que faz
do português aqui falado diferente do resto do mundo.
123 palavras
Texto 12 (A 12)
Tema: O Povo brasileiro
O Povo brasileiro é uma etnia (raça) mistificada de índios, brancos e negros. Os
índios foram os primeiros habitantes brasileiros e os brancos que chegaram de caravelas
tornando-se colonizadores desta nação, e os negros que vieram como escravos trazidos pelo
o povo branco.
A cultura e os costumes indígenas, como também, os seus rituais foram suplantados
com a chegada dos portugueses que tentaram emplantar suas lides e costumes nos povos
indígenas. Os portugueses encontraram os índios locados em comunidades diversas com
idiomas diversos, crenças diversas e costumes diferentes uns dos outros, mas os
portugueses não sabiam disso, mesmo assim eles implantaram no povo indígena seus
costumes, sua fé e sua língua do qual nós falamos até hoje. Em contrapartida adqueriram
costumes com os índios como: a caça, a pesca, os remédios de raízes, a mandioca e etc.
Com a vinda dos portugueses trouxeram consigo os negros que também tinham seus
costumes, suas crenças e o seu trabalho campal, no cultivo da terra na plantação do açúcar e
as mulheres negras trabalhavam na casa grande como mucamas de suas senhoras.
Com essas misturas foi formada a Etnia Brasileira, com a mistura do branco com a
negra, do branco com a índia, do índio com a negra e do negro com a índia é que foi
formada essa raça com suas deficuldades e de ordem social, política e econômica.
Caracteriza-se assim um pais em desenvolvimento que formado sob a égide de um modo de
produção capitalista vindo da Europa falida pelas guerras e conflitos constantes assim
fomos formados.
259 palavras
Texto 13- (A13)
O povo brasileiro
Os grupos humanos se diferenciam pela cor da pele. O povo brasileiro formou-se a
partir da mistura de três grupos humanos representados pelo índio, pelo branco e pelo
negro.
Os índios já habitavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram, os brancos
vieram de Portugal- com as expedições que colonizaram a nossa terra- e de outras partes do
mundo- quando imigraram para cá, o negro veio da África, trazido á força pelo branco, para
trabalhar como escravo nas lavouras.
Do cruzamento desses grupos humanos, originaram-se os mestiços; branco mais
índio surgiu o caboclo; branco com o negro surgiu o mulato; do negro com índio surgiu o
cafuzo.
Essa mistura de povos, de cor de pele diferente, chama-se miscigenação. No Brasil
existe uma grande mistura de tipos humanos e de costumes herdados do índio, do branco e
do negro.
Do índio herdamos o uso de instrumentos musicais como o maracá, a gaita, etc;
comidas como a mandioca, o milho, a batata doce, etc; frutos como o abacaxi, a pitanga, a
banana, etc; ervas medicinais; rede.
Do branco, representando pelos portuguese e pelos imigrantes; herdamos alguns
costumes, etc. Dos portugueses também herdamos a língua portuguesa, que falamos até
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hoje. Do negro herdamos música, como o batuque; comidas, como o vatapá, o caruru, a
farofa, a feijoada; crenças e muitas festas populares; danças, como o samba, o cateretê; a
luta de capoeira.
Finalmente, aprendemos com eles algumas coisas que marcam a maneira de ser do
povo brasileiro.
247 palavras
Solicitação textual 2- texto produzido no dia dos namorados

Texto 14-(S1- A1, A2)
Amor
Hoje é dia dos namorados
Vamos todos comemorar
Pois é um dia de amor.
E também de namorar
O amor e passiente
O amor e bondoso
O amor não inveja
E não é orgulhoso
O amor é uma coisa forte
E um símbolo da paixão
Por que ele sempre esta
Dentro do nosso coração.
O amor mesmo
Eu vou dizer como é que é
Porquê ele foi feito
Para o homem e pra mulher.
E agora para finalizar
Que um pouco do amor
eu acabo de passar
88 palavras
Texto 15- (S1- A3, A4)
Amor doentil
Tudo comesou quando clara e Paulo se coneceram, foi amor a primeira vista, os
dois achavam tudo perfeito. Eles faziam tudo juntos, mais escondido dos pais de clara, eles
não queriam o namoro porque Paulo era 9 anos mais velho que clara.
Os dois se amavam muito, eles não se desgrudavam nem um segundo, tudo o que
Paulo fazia clara tinha que fazer tambên, era bom no inicio, mais depois de um tempo
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Paulo foi enjuando de tudo aquilo e não a amava mais, clara não aceitava a idéia de Paulo
não ama-la mais, ela passou a seguir Paulo em todo lugar que ele estava.
clara estava sofrendo muito vendo sua vida com outras mulheres, ela não aguentava
mais, clara desidiu da um fim em tudo aquilo.
Numa madrugada quando Paulo voltava da balada, clara chamou Paulo e disse que
nunca tinha amado ninguem como amava ele e que Paulo não merecia ela.
clara apontou o revouver e atirou em seu coração. E depois não aguentou tanto
sofrimento de ter matado o amor de sua vida e resolveu se matar.
182 palavras

Texto 16- (S1-A5, A6 e A7)
Romance
Um amor para a vida
Cláudio morava em uma cidade grande com seus avós, ele era um rapaz muito triste
e solitário que vivia a procura de um grande amor para compartilhar com ele os momentos
de tristezas e de alegrias.
Certo dia Cláudio estava trabalhando em sua clínica, uma paciente grávida chegou
ao seu consultório para receber assistência a sua gravidez, ao ve-la ele ficou encantado. Ela
era como ele, uma mulher muito triste, pois o pai de seu filho tinha os abandonados e sem
falar que seu pai tinha a colocado para fora de casa, então naquele momento ela estava
aflita sem ter o que fazer.
Foi nesse momento que Cláudio se prontificou a ajuda-la, ele a deu abrigo levandoa para morar na casa dos seus avós. Cláudio conversava com Fabiana é tão sofrida quanto a
sua. Ele revelou os seus sentimentos, contando que havia se apaixonado por ela assim que a
viu como num conto de fadas onde existe amor a primeira vista, depois dessa declaração
Fabiana começou a sentir as dores do parto e é levada para clínica.
O parto é feito por Cláudio, o menino nasceu saudável. Assim que o parto
aconteceu, Fabiana agradeceu a Cláudio por tudo que ele havia feito por ela e pelo seu filho
e disse que iria sair da casa dos avós de Cláudio para trabalhar e sustenta o seu filho, mas
Cláudio a impediu e disse que assumiria o filho dela como fosse seu.
Fabiana e Cláudio cassaram-se e suas vidas deixaram de ser triste e solitária. Hoje
eles ensinam para o seu filho que o amor é capaz de mudar a vida de uma pessoa sendo eles
o próprio exemplo.
283 palavras
Texto 17- (S1-A8, A9 e A 10)
Poema do Amor
Amor
Amor é vida
Amor é paixão
Amor é tudo
Que temos no
O amor não é uma cilada
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Mas e mais que a verdade
Pois é tão bom vencer
Que nunca vamos perder
As faces do amor
É a felicidade
E mais que beijar
Assim e tudo para compartilhar
Para o amor não tem idade
Não tem tempo
Não tem nada que empate
E aquilo que nós fazemos parte.
73 palavras
Mensagens
Nós somos felizes, com a verdade, a dignidade e vontade, pois o amor sempre será
aquela felicidade sem fim, pondo na vida de nós mais questões para viver, com paginas e
paginas explicando formulas conrrespondentes do amor.
Este símbolo não é só a solução do amor, a paixão, é aquela parte que sentimos no
coração explodindo a vontade de dizer “te amo”
O amor não é tudo que queremos sentir, mas sim o que sentimos sem querer.
78 palavras
Texto 18-(S1- A11)
AMOR ALÉM DE OBSTÁCULOS
Daniel era um homem muito amargo, o mesmo vivia como nômade, vivendo de um
local para outro, em uma dessas viagens ele encontrou Júlia uma moça que estudava num
colégio para ser freira, a mesma vivia só para Deus. Entretanto, ao se conhecerem algum
sentimento rolou entre os dois, mais eles desfaçaram. Após esse encontro à vida dos dois
estava traçada para viver uma linda história de amor.
Então, sem conseguir dormir Daniel sai a procura de seu grande amor. Ele a
procurou em ruas, casas, hotéis e praças, para vê se encontrava aquela moça que tinha
mexido tanto com seu coração; mais foi inútil.
Ao voltar para casa ele passou perto de um convento, onde a mesma estava a
observar estrelas. Então ele começou admirar sua beleza que era enorme, uma moça de pele
branquinha como as nuvens que cobrem o universo e os olhos azuis como o brilho
explandecente da lua. Vendo isso imaginou como uma moça tão bela poderia ter vocação
para ser freira, daí foi embora com a decepção de achar que Júlia não poderia interessar-se
por ele, sem saber que ela também o amava.
No dia seguinte ele resolveu ir falar com Júlia lá no convento mais, descobriu que a
mesma tinha abandonado aquele local para ir morar com seus pais. Como eles estavam
marcados para viver essa linda paixão, Daniel descobriu que o endereço dela era na mesma
rua onde ele morava, com isso foi a procura de sua amada, mas quando chegou lá descobriu
que ela estava doente.
Ao falar com Júlia, Daniel contou toda sua historia de vida e disse que estava

121

apaixonado por ela, nesse momento então ela começa a chorar. Vendo isso ele pergunta o
que à aflíngia e ela diz que também o ama, mais, que não poderia viver esse amor pois
estava com os dias contados, Júlia tinha câncer, e isso a deixava muito arrasada. Como o
amor deles dois era verdadeiro ele superava todos os obstáculos, então os dois se casam e
vivem até hoje esperando esse dia chegar, mais sabendo que o amor deles é além de todos
os empécilios da vida. Por isso devemos aproveitar o tempo ao lado de pessoas que nos
amam, pois a vida é curta e deve ser cultivada com amor.
384 palavras

Texto 19 (A 12 e A 17)
O amor
Em uma tarde de sol passeava pelas ruas do Rio de Janeiro uma linda moça
chamada Juliana. Ela era muito formosa e chamava a atenção de todos quando passava.
Mas derrepente ela passa enfrente a casa de um belo jovem que lhe cobre de elogios e nesse
mesmo instante ele o para e pergunta qual é o seu nome.
Oi tudo bem, qual é o seu nome? – Meu nome é Juliana! e o seu?
- O meu nome é Victor, prazer. Mas me diga você vem sempre por aqui? – Sim toda
tarde eu fico passeando pelas ruas iluminadas e cheia de natureza, há ta.
Juliana posso caminhar com você, minha linda?
- Sim, porque não você é uma bela compania.
Desse dia pra cá ele começou a olhar ela com olhar diferente e com o passar do
tempo ele pediu pra namorar com ela, foi ai que ela respirou profundo e aceitou. Depois
desse acontecimento eles só tiveram tempo pra eles.
O amor deles era lindo e contaminava a todos que rodeava eles. O amor deles foi a
primeira vista e da amizade deles nasceu um grande amor.
190 palavras
Texto 20 (A 13 e A15) Amor eterno
Gabryelle foi a praia com alguns amigos e viu um lindo rapaz que se chamava
Rodrigo, eles se conheceram, e ficaram muito amigos, o que eles não sabia era que estavam
apaixonados um pelo outro, um dia eles estavam conversando e sem querer Gabryelle caiu
em cima de Rodrigo, eles se beijaram se, os dois ficaram surpresos mas na quela hora
descobriu que estavam apaixonados; dias depois Rodrigo foi a casa dela, e pediu a sua mãe
Maria para namora-la. Eles começaram passaram-se 5 anos, e esse amor durava muito,
Rodrigo não conseguia, mas namora-la queria se casar com ela, convidou-lhe para sair a
um restaurante, para esse dia ficar marcado para sempre, ele comprou uma limosine e um
anel de brilhante que só de ver duia na vista. No momento ia pedi-lhe em casamento mas
tinha esquecido o anel ligou imediatamente para seu pai traze-lo urgente, Rodrigo contava
os minutos, e finalmente seu pai chegou na mesa e o entregou Gabryelle observando
atentamente, vendo Rodrigo pedindo-a em casamento ela começou a chorar sem fim e é
claro que ela aceitou.
No dia do casamento ela esperou esperou e nada de Rodrigo chegar, ela coitada
achando que Rodrigo tinha desistido, ela estava arasada não sabia mais o que fazer morta
de vergonha na frente de todo mundo, ela sendo deixada no altar mas o que ela não sabia
era que o pior ainda tava para acontecer, os convidados começaram a sair de pouco a
pouco, mas derrepente chegou um homem avisando que tinha encontrado uma limosine
igual a de Rodrigo, Gabryelle foi até lá e encontra Rodrigo morto ele tinha batido numa
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arvore e deu reumatismo craniano e ele morreu na hora, Gabryelle desmaiou.
Passou anos, e ela sofrendo ainda não tinha se conformado com tudo aquilo, mas
parou, o seu amor era como o vento que o trazia toda hora, e quando vinha o vento ela se
lembrava os momentos felizes que ela passou juntos ao lado de Rodrigo.
Ela morreu de velhice e o encontrou no paraíso.
E no mundo só á uma alma gêmea: que é o seu verdadeiro amor.
355 palavras
Solicitação de texto III – retextualização de uma notícia de jornal
Texto 21- (S3- A1)
Texto
Certo dia três irmãos chamados, Jose, pedro, Marcos viajaram para sua terra natal
para se encontrar com sua família, chegando lá foram acistir a uma partida de futebol.
Quando terminou a partida, eles saíram devouta para sua casa, no caminho eles
foram seguidos por um carro, quando parou no sinal os dois homens saíram do carro e
foram ate eles.
Um dos homens foram com ele até o local, que eles tinham combinado de levar os
rapazes, chegando lá robaram os pertence deles, depois trancaram eles em um quarto.
Passou alguns dias, a familia dos rapazes ficaram muitos preocupadas e ressuverram
ligar para a policia ai a policia procurar...e nada dos rapazes aparecer, aí um dos meninos
conseguiram passar pelo um buraco que tinha no telhado do quarto e saiu sem que niguem
o vise e procurou logo a policia.
Contol tudo a policia se voltaram ate lá, abrindo a porta da casa os bandidos
estavam dormindo na sala, aí a policia pegou logo os bandidos e e libertaram os meninos.
172 palavras
Texto 22 (S3- A2)
Certo dia, dois irmãos chamado Pedro e José viajaram para a sua terra Natal, para
passar as férias com sua familia, chegando lá eles resolveram ir para o shopping.
Quando eles saíram do shopping, eles foram perseguidos por dois homens, quando
chegou em uma vila os homens mandaram ele parar, quando eles pararam os homens
saíram do carro e foram ate eles.
Chegando lá os homens mandaram eles seguir em frente, até que eles chegaram no
local onde eles queriam. Os homens levaram todos os pertences dos dois irmãos, até o carro
e trancou os rapazes em um quarto escuro.
Quando passou alguns dias, a família ficou preocupada porque eles não tinha
voltada pra casa, e resolveu ligar para a PM, a família falou tudo o que tinha acontecido e a
policia foi procurar os dois irmãos. Chegando ao local onde os homens tinha trancados os
rapazes, a policia prendeu os bandidos e soltaram os rapazes e a família ficou muito feliz de
ter Pedro e José de volta.
169 palavras
Texto 23 (S3 – A3, A4)
Drogas
A causa da morte
A causa da violência,
Um horro entre as pessoas.
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Mais uma vitima
Das dorgas!
Jovem que já era investigado
Pela policia por te
Uma boca fumo morreu.

Ele foi alojado
Em sua própria
Casa, quando dormia
na varanda.
Um dos mandantes
Do crime foi
Morto a 200 metros
Do local do crime.
57 palavras
Texto 24 (S3- A5 e A7)
No dia 18 de agosto o jovem Hesemkliver Peterson vez sua mãe sentir uma grande
decepção, ele preso. Eles moravam sozinhos na favela, pois seus pai os haviam
abandonados quando era pequenos.
A mãe era um simples empregada domestica, o seu tempo era voltado para o
trabalho e o filho se envolvia com maus companhias que o levou para o mundo do crime.
O jovem drogado, foi preso pela policia por porte de drogas, foi abandonado pelos
“ amigos” a única pessoa que ficou a seu lado foi a sua mãe, que mesmo sabendo que ele
estava preso.
Ela decidiu a apoiar e tira-lo desse mundo do crime.
108 palavras
Texto 25 (S3- A6 e A11)
A vida em troca de uma lâmpada
Certo dia a dona-de casa Iraci Soares da Silva
De 31 anos vive aterrorizada. Desde que sua irmã foi
Morta a facadas por um policial militar no bairro de
Felipe Camarão em 7 de outubro de 2006. O crime
Ganhou repercussão pelo motivo que levou o acusado a
Matar uma pessoa e tentar assasinar outras duas,.
Tudo isso por causa de 2 sobrinhos que gostam de mexer
Nas coisas alheias. A mesma nem morava aqui veio
Só para visitar a família
O acusado por apelido de neno, bombeiro reformado e dono de um salão de
beleza localizado nesse mesmo Bairro.
Ele ao perceber que tinha sido roubado saiu em busca
De dois suspeitos os mesmo erão sobrinhos de dona Iracema,
Chegando na casa dela armado de uma faca, ele deferiu
Um golpe de faca nas costas do feirante Erivaldo Soares da Silva, aove seu irmão
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ferido,Ivaneide foi ate o local
E pediu para que ele não matasse Erivaldo e ela acabou
Sendo morta com uma facada no pescoço. A mesma
Era casada com o portador de deficiência visual.
Esse crime não terminou por ai, ele também
Matou o pedreiro, José Marino Soares da Silva. Enfim
Vemos quem troca de uma lâmpada perde-se uma vida.
211 palavras
Texto 26 (S3- A10)
Cirurgião morto
O Biesmearchi cortado
Foi morto por empregado
Na sua grande casa
Que era emprestada

Ele ficou conhecido por modilar.
Ao esculpir sua mulher
Pois olhando, ela tem
Muita coisa a falar

Sendo morta com dois tiros
Não reagia a milhares
Chorava sua mulher
Lagrimas a lagrimas
Que triste
Ontem ele tava vivo
Hoje esta morto
Voando simplesmente
Santo!

Vou finalizar está noticia
Que ficou muito conhecida
Pelo homem que morreu
Deixando sua mulher esculpida.
76 palavras
Texto 27 (S3- A8)
Acari
Vou falar aqui agora
Da igreja de Nossa Senhora Daguia
Por que quando entro nela
Me da logo uma alegria
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Acari os conservou
E o seu povo adorou
Pra falar da boca pra fora
Poemas pra Nossa Senhora

Aqui é so um poema
Ligue bem os anteriores
Pra ficar tudo do jeito
E guardar dentro do peito
O povo de Acari
Gostam sempre de ir nela
Quando chegam na igreja
Abrem logo as janelas.
O padre rezar devagar
Manda o povo sentar
Reze logo ave-maria
Pra Nossa Senhora Daguia.
O poema terminou
E todo mundo gostou
Pra falar de mim aqui,
Gostei de Acari
Onde fiz muita amizade
E construi de verdade
Um lindo gesto de amor.
118 palavras
Texto 28 (S3- A9)
Maconha na farmácia
A Holanda é o primeiro
País do mundo a autorizar
A venda de maconha para
Fins terapeutícos
Chegam as farmácias
E hospitais por determinação
Do ministro da saúde
Holandes
Autorizado pelo governo
A comercializar a droga
Porque a maconha de
Farmácia é fornecida por
Produtores de qualidade do
Governo holandeses.
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53 palavras

Texto 29 (A 12)
O acidente do ônibus
Numa viaduta em São Paulo acontece um grave acidente de ônibus o motorista
perde o controle curva e bate no prédio da TAM. Os passageiros do ônibus tentam quebrar
a janela mais o fogo tomam conta de todo o ônibus e só 7 se feriram e 10 morreram lá no
incendio.
Mas até que os bombeiros chegam no local para tentar apagar o fogo mais o fogo e
muito tenso e dificiu de apagar. Os bombeiros tentam apagar o fogo do ônibus e não
conseguiu.
Até que ônibus explodi e o motorista que estava ainda dentro do ônibus morre e 3
bombeiros que estava no local se ferem gravente. Ao final da noite eles conseguiram
apagar o fogo e retiram 7 pessoas 10 pessoas carborizado e 7 que já tinham saído pela
janela.
137 palavras
Texto 30 (A13)
O acidente
Um jovem rapaz de uma família de classe média, chamado Gustavo, que tem como
apelido Guga. Ele era um ótimo rapaz, que tratava a todos com uma boa educação.
Ele praticava MotoCross, participou de uma competição desse esporte, pois ele era
um ótimo praticante de MotoCross.
Na sua vez de apresentar suas manobras, todos adoraram, mas no final aconteceu
um acidente, um erro grave ele cometeu, caiu dentro de um buraco muito profundo.
Os salva vidas tentaram salvar Guga, mais nada já era tarde demais, ele não
sobreviveu, ficaram chocados, pois ele era o melhor. Sua família e amigos sofreram muito
com sua morte.
Meses e meses a família pensando que a vida não tinha mais sentido sem Gustavo.
O mundo perdeu um grande homem.
127 palavras
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Números de matrizes e tipos de repetições lexicais recorrentes nos textos da primeira
solicitação
Código
do
texto
T1
T2

T3

T4

T5

T6

T7

Tipos de repetições
Matrizes

Litera
lN

Com variação

Estrutural literal

M1- brasileiro
M2- natureza
M1- o povo brasileiro
M2- problema

4x
2x
2x

M3-violência
M1- Brasil
M2- pessoas
M3- cor
M4- negros
M5- branca
M6- portugueses
M7- escravos
M8- índios
M9- O povo brasileiro
são pessoas diferentes
uma da outra
M1- 0 povo
M2-salário
M3- básica
M4-cultura e lazer
M5- direito
M1- povo
M2-brasileiro

4x
11x
3x
4x
4x
2x
2x
-

8x (Brasil/brasileiro)
4x
(problema/problemas)
2x (violência/violento)
7x(Brasil/ brasileiro)
5x (negra/negros)
2x (branca/brancos)
-

2x (povo brasileiro)
5x
2x (por um problema
muito grave)
3x (o povo brasileiro)
2x (pessoas morenas)
2x

2X
2x
-

M3-dificuldades
M4-desemprego
M5-rosto
M6-pessoas
M7-necessitavam

2x
2x
3x
2x
-

M8- problema

-

M9-sofrimento
M10-sorriso
M1- brasileiros

2x
2x
-

M2-dificuldades
M3-renda
M4-salário
M5- trabalhadores
M6-lazer
M7-educação
M8- cultura
M9-o povo
M10-direito
M1- raça
M2- muitas vezes
M3-indígenas
M4- negros
M5-pessoas

2x
3x
3x
2x
2x
2x
2x
2x
3x
2x
4x
2x

4x(salário/salariais)
2x (básica/básicas)
4x
(brasileiro/brasileiros)
2x(Necessitavam/necess
idades)
2x (
problema/problemas)
2x
(brasileiro/brasileiros)
4x(salário/salariais)
4x (raça/raças)
3x(índios/indígenas)
6x(negro/negros)
3x (pessoa/pessoas)

3x
3x
3x
3x
3x

Estrutur
al com
variação
-

2x (o povo brasileiro)

-

-

-

-

-

-

-

2x
2x (sua raça)
3x
-

-
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T8

T9
T10

T11

T12

M1- povo
M2- consequências
M3-passam

7x
2x
3x

M4- problemas
M5- fome
M6- ajudados

3x
2x
-

M1- povo
M2- situações
M1- Brasil
M2- representado
M3- característi-cas
M4- preservar
M5- meio
M6- colaboração
M7- problema

2x
2x
2x
2x
2x
2x
4x
2x
3x

M8- participação

2x

M9- o mundo
M10- a poluição
M11- pensar

-

M12- destruindo

2x

M1- brasileiro
M2- língua

2x
-

M3-falado
M4- português

2x

M5-características

2x

M6- região
M7- variante
M1- brasileiro

2x
-

M2- etnia
M3- raça
M4- índios

2x
2x
4x

M5- branco
M6-negros

3x
3x

M7- povo
M8- costumes
M9- os portugueses

6x
-

5x
(passam/passar/passare
m)
5x (ajudados/ajudálas/ajudálos/ajudaria/ajudamos)
3x (situação/situações)
3x (Brasil/brasileiro)
5x
(problema/problemas)
3x
(participação/participa
ções)
2x (pensar/
pensamentos)
4x
(destruição/destruindo/
destruir)
3x (Brasil/brasileiro)
3x
(língua/linguística/lingu
agem)
3x (fala/falado)
3x (Portugal/
português)
3x
(característica/caracterí
sticas)
2x (variante/variantes)
3x(brasileiro/brasileiros
/brasileira)
9x (índios/índio/índia/
indígenas)
5x (branco/brancos)
7x (negro/
negra/negras)
3x (povo/povos)
-

4x (povo brasileiro)
-

-

-

-

2x (o meio ambiente)
-

-

-

-

2x
2x
-

-

-

-

-

-

2x (aqui falado)
-

-

-

-

-

-

3x (os índios)

-

2x (do branco)
2x (negra)

-

2x (o povo)
2x (seus costumes)
2x

4x (os
portugue
ses/ dos
portugue
ses)
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T13

M10- crenças
M11-trabalho

2x
-

M12- misturas
M13- foi formada

-

M1- humanos
M2- diferente

4x
-

M3- cor da pele
M4- brasileiro
M5- mistura
M6- índio
M7- portugueses

2x
3x
5x
3x

M8-herdamos
M9- música
M10- surgiu

4x
3x

2x
(trabalho/trabalhavam)
2x (mistura/misturas)
-

2x
(diferente/diferenciam)
4x (Brasil/ brasileiro)
6x (índio/índios)
4x (Portugal/
portugueses)
5x (herdamos/herdado)
2x (música/ musicais)
-

-

-

2x

3x (grupos humanos)
-

3x (foi
formada/
fomos
formado
s)
-

2x
2x (do índio)
-

-

-

-

Número de matrizes e tipos de repetições lexicais recorrentes na segunda solicitação textual
Código
do texto
T14
(poema)

T15

T16

Tipos de repetições
Matrizes

Literal

Com variação

-

2x
(namorados/nam
orar)
-

M1namorado
s
M2- amor

7x

M1- Clara
M2- Paulo
M3-amor

9x
9x
2x

M4- fazer
M5sofriment
o
M6- sua
vida
M7- não
aguentou
M8matar
M1Cláudio
M2Fabiana
M3momento
M4clínica
M5- casa
M6- amor
M7- avós

-

Estrutural literal

Estrutural com variação

-

-

5x ( o amor)
3x ( o amor é)
-

-

-

6x(
amor/amava/am
á-la/amado)
2x( fazer/fazia)
2x (
sofrimento/sofre
ndo)
-

-

-

-

-

-

-

9x

2x (
matar/matado)
-

2x( não aguentou/ não
agüentava)
-

-

-

4x

-

-

-

2x

-

-

-

2x

-

-

-

3x
3x
3x

-

2x ( seus avós)

-

-

-

2x

-
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T17 25poema

T17Mensagem

T18

T19

T20

25

M8- parto
M9grávida

3x
-

M10-filho
M11triste
M1- amor

5x
3x
6x

2x (
grávida/gravidez
)
4x( triste/
tristeza)
-

-

3x ( o parto/ do parto)
-

4x ( seu filho)
2x( muito triste)

2x( triste e solitário/ triste
e solitária)
-

M2- não
tem
M1- o
amor
M2sentimos
M3querer

-

-

3x( o amor é)
2x ( o amor não)
3x

-

-

2x

4x ( o amor/do amor)

2x

-

-

-

-

-

-

-

M1Daniel
M2- Júlia
M3convento
M4- dois
M5- falar
M6descobriu
M7- amor

4x

3x(
sentimos/sentir)
2x (
querer/queremos
)
-

5x
2x

-

-

-

4x
2x
2x

-

-

3x( os dois/ dos dois)
-

5x

2x ( o amor)

-

M8- para
ser freira
M9paixão

-

9x (
amor/amava/
amada/ama/ama
m)
-

2x

-

-

-

M10moça
M11- vida

4x

2x
(paixão/apaixona
do)
-

3x (uma moça)

-

-

-

M12- casa
M13- rua
M14- dia
M1passeava

-

-

-

M2passar
M3Juliana
M4- linda
M5- amor
M1amigos

-

-

-

3x

10x
(vida/viver/vivia/
vivendo)
2x (casa/casas)
2x (rua/ruas)
2x (dia/dias)
2x
(passeava/passea
ndo)
3x (passa/
passar/passava)
-

-

-

2x
3x
2x

3x (linda/lindo)
-

2x ( o amor)
-

-

-

-

4x

O grupo fez dois textos em uma mesma solicitação, o primeiro um poema e o segundo uma
mensagem.
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M2Gabriely
M3Rodrigo
M4namorá-la
M5- amor
M6- que
estavam
apaixonad
os
M7casamento
M8- seu
pai
M9morreu
M10- anel
M11- uma
limusine
M12- o
vento
M13esperou
M14pouco

5x

-

-

-

10x

-

-

-

2x

-

-

-

3x
-

-

2x

-

3x

4x
(casar/casamento
)
-

-

-

2x

-

2x

-

-

2x
-

4x
(morreu/morta/
morto)
-

2x

-

-

-

2x

-

2x (r contigua)
2x

-

-

-

-

-

-

Número de matrizes e tipos de repetições lexicais recorrentes na terceira solicitação textual
Códig
o do
texto

T21

T22

Tipos de repetições
Matrizes

Literal

Com variação

Estrutural literal

Estrutural com
variação

M1- família
M2- partida
M3- carro
M4- homens
M5- foram
M6- quarto
M7- os bandidos
M8- os rapazes

2x
2x
2x
2x
3x
2x
-

-

2x
2x

M9- a policia

-

-

2x

M10- os meninos

-

-

-

M1- dois irmãos
M2- Pedro e José
M3- família
M4- o shopping

4x
-

-

3x
2x
3x (a família)
-

M5- homens
M6- o carro

6x
-

-

4x (os homens)
-

3x (os rapazes/
dos rapazes)
4x (a polícia/ aí a
polícia)
2x (os meninos/
dos meninos)
2x (shopping/ do
shopping)
2x (o carro/ do
carro)
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M7- a polícia
M8- os rapazes
M9- chegando ao
local

2x
2x
-

-

-

T23
(poem
a)

M1-a causa da
M2- do crime
M3- morte

-

2x
2x
-

T24

M1- mãe
M2- o jovem
M3- preso
M4- mundo do
crime
M5- drogas

3x
3x
-

3x (morte/ morreu/
morto)
-

2x (chegando ao
local/ chegaram
ao local)
-

2x (sua mãe)
2x
2x

-

-

-

M1- matar

-

-

-

M2- morta
M3- faca

2x
2x

-

-

M4- o acusado
M5- bairro
M6- crime
M7- sobrinhos
M8- Erivaldo
M9- sobrinhos
M1- morto

2x
2x
2x
2x
2x
2x

2x
-

-

M2- esculpir

-

-

-

M3- sua mulher
M4- lágrimas

2x

2x ( drogas/
drogado)
3x( matar/
matasse/matou)
4x (faca/ facada/
facadas)
4x (morto/morta/
morreu)
2x (esculpir/
esculpida)
-

3x
-

-

M1- falar
M2- Nossa
Senhora

3x
-

-

-

M3- igreja
M4- poema
M5- povo
M6- Acari
M7- rezar
M1- Holanda

2x
2x
3x
3x
-

M2- autorizar

-

-

-

M3- governo
M4- maconha
M5- farmácia

2x
2x
-

-

-

M1- ônibus
M2- o motorista
M3-janela
M4- bombeiros
M5- o fogo

5x
2x
3x
-

3x (poema/poemas)
2x (rezar/ reze)
3x (Holanda/
holandês/
holandeses)
2x
(autorizar/autorizad
o)
2x( farmácia/
farmácias)
-

2x (pra falar)
3x (Nossa Senhora)
2x ( Nossa Senhora
Daguia)
2x (o povo)
-

2x (do ônibus)
2x
2x (os bombeiros)
5x

-

T25

T26
(poem
a)

T27
(poem
a)

T28
(poem
a)

T29

-

-
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T 30

M6- apagar
M7- pessoas
M8- morre

3x
2x
-

M1- rapaz
M2- Gustavo
M3- Guga
M4- família
M5- meses
M6- praticava
MotoCross

2x
2x
2x
2x
2x
-

2x
(morre/morreram)
-

2x (apagar o fogo)
-

-

-

2x(praticava
MotoCross/
praticante de
MotoCross)

-

Incidência26 dos tipos de anáforas presentes nos textos da primeira solicitação
Código
do texto
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
Total

Anáforas pronominais
PesPossesOblíquos
soais
sivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
9
2

Demonstrativas

Resumidora

Associativa

x
x
x
x
x
x
x
7

x
1

x
x
x
x
x
x
x
x
8

Definidas
SinôHipônimos nimos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
6

Incidência dos tipos de anáforas presentes nos textos da segunda solicitação
Código
do texto
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
Total

26

Anáforas pronominais
PesPossesOblíquos
soais
sivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
5
5

Demonstrativas

Resumidora

Associativa

x
x
x
x
x
5

x
1

x
x
x
3

Definidas
SinôHipônimos nimos
x
x
2

O termo incidência é utilizado para a identificação da presença das anáforas nos textos, portanto, como
trabalhamos com 30 textos ocorrerão no máximo 30 incidências.
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Incidência dos tipos de anáforas presentes nos textos da terceira solicitação
Código
do texto
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
Total

Anáforas pronominais
PesPossesOblíquos
soais
sivos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9
8
1

Demonstrativas

Resumidora

Associativa

x
x
2

x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
8

1

Definidas
SinôHipônimos nimos
x
1

