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“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. 

Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do 

riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e 

torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água 

com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, 

torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas 

dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever 

devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso: a 

palavra foi feita para dizer” (GRACILIANO RAMOS). 



RESUMO 

 

Enquanto professora do Curso de Licenciatura em Letras, do Campus Avançado 

“Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), na cidade de Pau dos Ferros, RN, tivemos a oportunidade de 

encaminhar diversas atividades de produção de texto, bem como orientar atividades de 

reescritura para os textos produzidos. A partir dessa experiência, despertamos para a 

necessidade de refletir sobre a produção de texto no ensino superior. Assim, pretendemos 

analisar, nesta pesquisa, a metodologia adotada na orientação de atividades de produção de 

texto no ensino superior, buscando investigar, particularmente, o trabalho com a reescritura, 

no que se refere às operações utilizadas para a realização dessa atividade, bem como aos 

sentidos produzidos a partir das alterações executadas nos textos. Nossa discussão teórica está 

fundamentada em uma concepção de produção de texto enquanto “atividade verbal”, o que 

revela uma visão sociointeracional da linguagem (MARCUSCHI, 2008; SAUTCHUK, 2003). 

Quanto à produção de textos escritos, nosso foco de pesquisa, partimos do pressuposto de que, 

para esta atividade, lidamos com duas figuras distintas (Escritor Ativo e Leitor Interno), para 

que possamos, além de escrever, refletir sobre nossa escrita e, assim, decidir sobre as 

operações que serão realizadas para promover as alterações necessárias à reescritura de nossos 

textos (SAUTCHUK, 2003). Ainda no que diz respeito aos conceitos teóricos abordados nesta 

pesquisa, recorremos aos postulados da Análise Textual dos Discursos (ATD) que discute a 

crença na evidência da existência dos textos, sendo, pois, contra a visão fixista da textualidade 

que acredita que o texto existe em si mesmo (ADAM, 2008; [2005]2010). Nesta perspectiva, 

adotamos, também, os conceitos advindos da Crítica Genética que se ocupa da relação entre 

texto e gênese, tomando por objeto os documentos que trazem o traço do texto em progresso, 

uma vez que considera o texto como resultado de um trabalho de elaboração progressiva, e a 

escrita, por sua vez, como uma atividade em constante movimento (HAY, [1975]2002; DE 

BIASI, [2000]2010; GRÉSILLON, 1989; [1990]2008; [1992]2002; SALLES, 2008a). A 

metodologia desta pesquisa é de natureza etnográfica, uma abordagem que enfatiza o 

processo, como também se preocupa com o significado. Para atender aos objetivos propostos 

por nossa pesquisa, fizemos uso de diferentes procedimentos de coleta de dados que 

contemplam um estudo de tipo etnográfico, tais como: observação, anotações de campo e 

análise de documentos. Os dados analisados foram coletados no decorrer do semestre 2008.2, 

em uma sala de aula do 1º período do curso Letras, do CAMEAM/UERN, oportunidade na 

qual pudemos coletar vinte e um textos escritos, sendo que todos foram reelaborados a partir 



de atividades de reescritura, o que constitui um corpus de quarenta e dois textos que serão 

analisados a partir das operações linguísticas identificadas pela gramática gerativa e 

retomadas por Lebrave e Grésillon (2009). A partir da análise, podemos confirmar que a 

escrita é um processo, e a reescritura vem mostrar-se como uma atividade de extrema 

importância para esse processo. Ainda em decorrência da análise, observamos que a 

substituição foi a operação mais utilizada pelos autores dos textos. Acreditamos que esse 

resultado justifica-se pelo fato de a substituição, de acordo com o que propõe a Crítica 

Genética, constituir a origem de toda rasura, a partir da qual se pode facilmente efetuar uma 

mudança na escrita.  Quanto às operações de acréscimo e supressão, verificamos que foram 

empregadas, em termos quantitativos, quase de forma equivalente, o que pode ser explicado 

quando verificamos que as duas operações exigem, por parte do autor do texto, estratégias 

distintas daquelas usadas para a substituição, pois implicam, respectivamente, a inclusão ou 

eliminação de um segmento. Por fim, constatamos que a operação de deslocamento foi a 

menos utilizada, uma vez que trabalha com um segmento que não será substituído, acrescido 

nem eliminado, mas transferido para outro lugar do texto, o que requer uma maior habilidade 

do autor em realizar essa operação e não comprometer o sentido de sua escrita. Com isso, 

esperamos contribuir para a reflexão sobre o ensino da escrita, considerando-se, de maneira 

particular, a formação do licenciado em Letras. Nossa análise trará contribuições ao ensino de 

Língua Portuguesa, especificamente, para as atividades que encaminham a produção textual, 

no sentido de explorar, junto aos alunos, a capacidade de reescrever seus próprios textos. 

 

Palavras-chave: Produção de Texto. Ensino Superior. Crítica Genética. 

  



ABSTRACT 

 

As a professor in Curso de Licenciatura em Letras, from Campus Avançado  “Profa  

Maria Eliza Albuquerque Maia” (CAMEAM),do Estado do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), in the town of Pau do Ferros, in the state of Rio Grande do Norte, we had the 

chance to carry out  several writing activities , as well as guiding  re-writing activities  for the 

texts produced. From this experience, we started looking at the need of reflecting upon the 

writing process in higher education. Thus, we aim at analyzing, in this research, the 

methodology used  in the moment of carrying out the writing practices activities in higher 

education, investigating, in particular, the rewriting practices, concerning the operations used  

for carrying out such activities, as well as the sense effects produced  from the alterations  

which were made in the texts. Our theoretical foundation is grounded on a conception of text 

as a “verbal action”, what reveals a socio-interactional view of the language (MARCUSCHI, 

2008; SAUTCHUK, 2003).  As the production of written texts, our research focus, we assume 

that, for this activity, we deal with distinct figures (active writer and internal reader), so that 

we can, apart from writing, reflecting upon our writing and, this way, deciding about 

operations which are carried out to make the alterations which are necessary to the rewriting 

of our texts (SAUTCHUK, 2003).  Still about the theoretical foundations used in this 

research, we made use of the theories from the Textual Analysis of Discourse (TAD) which 

discusses the belief on the evidence on the existence of the texts, which is opposite to the 

fixist view of textuality which believes that the texts exist by themselves. (ADAM, 2008; 

[2005]2010). Under this perspective, we have also adopted, the concepts which come from 

genetics criticism which is concerned about the relation between text and genesis, using as 

objects documents which bring traits of the text in progress, on the ground that the text is the 

result of work in progress, and the writing practice, on the other hand, as an activity in a 

continuous movement (HAY, [1975]2002; DE BIASI, [2000]2010; GRÉSILLON, 1989; 

[1990]2008; [1992]2002; SALLES, 2008a). The methodology in this research is an 

ethnography-based one, an approach which focuses on the process, as well as is meaning-

based. To understand the objectives proposed in our research, we made use of different 

procedures of collecting data which include an ethnographic study, such as: observation, note-

taking, document analysis. The data which were analyzed were collected during the semester 

of 2008.2, in a first term classroom of Curso de Letras from CAMEAM, when we were able 

to collect twenty-one written texts and all of them were rewritten based on rewriting activities, 

what provides a corpus of forty-two texts which will be analyzed based on the linguistics 



operations identified by Generative Grammar and adopted by Lebrave and Grésillon (2009). 

From these analyses, we were able to confirm that writing is a process, and rewriting has 

become an extremely important activity for this process. Still due to these data, we observed 

that substitution was the most used operation by text authors. We believe that this result is 

justified by the fact that the substitution, according to what proposes the Genetic Criticism, 

constitutes the source of all erasure, from which one can easily make a change in writing. 

Regarding the operations of addition and deletion, we found that they were used in 

quantitative terms, almost equivalently, which can be explained when we see that the two 

operations require, by the author of the text, different strategies from those used for the 

replacement, what includes , respectively, adding or removing a segment. Finally, we found 

out   that the shift operation was the least used, since it works with a segment that will not be 

replaced, added or deleted, but transferred to another place of text, which requires a greater 

ability of the author to perform this operation and not compromising the meaning of his/her 

writing. As a result, we hope to contribute to the reflection on the teaching of writing, 

considering, in a particular way, those with a Bachelor in Arts. Our analysis will contribute to 

the teaching of Portuguese language, specifically for activities that guide the production of 

texts in order to explore with students the ability to rewrite their own text. 

 

Key-words: Writing. Higher Education. Genetic Criticism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

Como profesora del Curso de Licenciatura en Letras, del Campus Avanzado “Profa. 

Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), de la Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), en la ciudad de Pau dos Ferros, RN, tuvimos la oportunidad de 

enderezar diversas actividades de producción de texto, así como de orientar actividades de 

reescritura para los textos producidos. A partir de esa experiencia, despertamos para la 

necesidad de reflexionar sobre la producción de textos en la enseñanza superior. Así, 

pretendemos analizar, en esta pesquisa, la metodología adoptada en la orientación de 

actividades de producción de textos en la enseñanza superior, buscando investigar, 

particularmente, el trabajo con la reescritura, en lo que se refiere a las operaciones utilizadas 

para la realización de esta actividad, así como a los sentidos producidos a partir de las 

alteraciones ejecutadas en los textos. Nuestra discusión teórica está basada en una concepción 

de producción de texto como “actividad verbal”, lo que revela una visión sociointeraccionista 

del lenguaje (MARCUSCHI, 2008; SAUTCHUK, 2003). Cuanto a la producción de textos 

escritos, nuestro punto de pesquisa, partimos del presupuesto de que, para esta actividad, 

lidiamos con dos figuras distintas (Escritor Activo y Lector Interno), para que podamos, 

además de escribir, reflejar sobre nuestra escrita y, así, decidir sobre las operaciones que serán 

realizadas para promover las alteraciones necesarias a la reescritura de nuestros textos 

(SUATCHUK, 2003).  Aún con relación a los conceptos teóricos abordados en esta pesquisa, 

recorremos a los postulados del Análisis Textual de los Discursos (ATD) que discute la 

creencia en la evidencia de la existencia de los textos, siendo, pues, contra la visión fijista de 

la textualidad que creer que el texto existe en sí mismo (ADAM, 2008; [2005]2010). En esta 

perspectiva, adoptamos, también, los conceptos advenidos de la Crítica Genética que se ocupa 

de la relación entre texto y génesis, tomando por objeto los documentos que traen los rasgos 

del texto en progreso, una vez que considera el texto como resultado de un trabajo de 

elaboración progresiva, y la escritura, por su vez, como una actividad en constante 

movimiento (HAY, [1975]2002; DE BIASI, [2000]2010; GRÉSILION, 1989; [1990]2002; 

SALLES, 2008a). La metodología de esta pesquisa es de naturaleza etnográfica, un abordaje 

que enfatiza el proceso, así como el significado. Para atender a los objetivos propuestos por 

nuestra pesquisa, hicimos uso de diferentes procedimientos de colecta de datos que 

contemplan un estudio de tipo etnográfico, tales como: observación, apuntamientos de campo 

y análisis de documentos. Los dados analizados fueron colectados en el transcurso del 

semestre 2008.2, en una aula de 1º período del curso de Letras, del CAMEAM/UERN, 



oportunidad en la cual pudimos colectar veintiún textos escritos, dónde todos fueron 

reelaborados a partir de actividad de reescritura, lo que constituye un corpus de cuarenta y dos 

textos que serán analizados a partir de las operaciones lingüísticas identificadas por la 

gramática generativa y retomadas por Lebrave y Grésillon (2009). A partir del análisis, 

podemos confirmar que la escritura es un proceso, y la reescritura viene mostrarse como una 

actividad de extrema importancia para ese proceso. Aún como resultado del análisis, 

observamos que la sustitución fue la operación más utilizada por los autores de los textos. 

Creemos que ese resultado se justifica por el hecho de la sustitución, en consonancia con lo 

que propone la Crítica Genética, constituir el origen de toda tachadura, a partir de la cual se 

puede fácilmente efectuar un cambio en la escritura. Cuanto a las operaciones de añadidura y 

supresión, verificamos que fueron empleadas, en términos cuantitativos, casi de forma 

equivalente, lo que puede ser explicado cuando verificamos que las dos operaciones exigen, 

por parte del autor del texto, estrategias distintas de aquellas usadas para la sustitución, pues 

implican, respectivamente, la inclusión o eliminación de un segmento. Por fin, constatamos 

que la operación de desplazamiento fue la menos utilizada, una vez que trabaja con un 

segmento que no será sustituido, añadido ni suprimido, pero transferido por otro lugar del 

texto, lo que requiere una mayor habilidad del autor en realizar esa operación y no 

comprometer el sentido de su escritura. Con eso, esperamos contribuir para la reflexión sobre 

la enseñanza de la escritura, llevando en consideración, de manera particular, la formación del 

licenciado en Letras. Nuestro análisis traerá contribuciones a la enseñanza de Lengua 

Portuguesa, específicamente, para las actividades que encaminan a la producción textual, en el 

sentido de explotar, junto a los alumnos, la capacidad de reescribir sus propios textos. 

 

Palabras clave: Producción de Texto. Enseñanza Superior. Crítica Genética. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Enquanto professora do Curso de Licenciatura em Letras, do Campus Avançado 

“Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), na cidade de Pau dos Ferros, RN, particularmente, nos períodos em 

que ministramos a disciplina Produção Textual, no 1º período do curso Letras, tivemos a 

oportunidade de encaminhar diversas atividades de produção de texto, bem como orientar 

atividades de reescritura para os textos produzidos. A partir dessa experiência, despertamos 

para a necessidade de refletir sobre a produção de texto no ensino superior, mais 

especificamente no CAMEAM, e ainda o lugar dado à atividade de reescritura no âmbito 

acadêmico daquele contexto. 

O nosso interesse pelo estudo de textos escritos foi se evidenciando ao longo das 

diversas fases que levaram a esta pesquisa e originou-se durante o estudo de uma temática 

diferente, quando elaboramos uma dissertação (DIÓGENES, 2006), orientada pelo Prof. Dr. 

Luís Álvaro Sgadari Passeggi, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da 

Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e defendida 

em julho de 2006. Nesse trabalho, analisamos o funcionamento da referenciação anafórica em 

textos escritos do livro didático de Língua Portuguesa do ensino fundamental. Mais 

especificamente, examinamos a frequência das anáforas não-correferenciais, seus tipos e 

formas de manifestação, considerando o gênero textual no qual foram empregadas. Foi esse 

trabalho que despertou nossa atenção para a importância dos diversos procedimentos de 

organização do texto escrito e, especialmente, para a referenciação anafórica. 

Posteriormente, durante o curso de doutorado, a partir de leituras sobre a teoria da 

Análise Textual dos Discursos (ATD), postulada por Adam (2008; [2005]2010), chegamos à 

Crítica Genética, mais precisamente às operações de reescritura. Estas operações revelavam-

se pertinentes à análise dos dados coletados, tendo em vista serem textos escritos em duas 

versões, possibilitando-nos focalizar, assim, as transformações ocorridas nesses textos, 

utilizando, como categorias de análise, as operações linguísticas identificadas pela gramática 

gerativa e retomadas por Lebrave e Grésillon (2009), para as quais propomos uma ampliação, 

criando subcategorias, conforme veremos adiante. 

No que se refere à temática estudada, verificamos a existência de um número 

significativo de publicações, internacionais e nacionais, que aprofundam a discussão sobre a 

Crítica Genética as quais passamos a mencionar brevemente. 
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No âmbito internacional, ressaltamos a obra de Hay ([1985]2002), que questiona a 

estabilidade atribuída à noção de texto, partindo da utilização do termo “texto” na Idade 

Média e de sua estabilização nos séculos XVIII e seguintes. O autor menciona a importância 

do papel desempenhado pela Crítica Genética, ao enfatizar a passagem do escrito à escritura
1
, 

desestabilizando a unicidade do texto. 

Ainda no cenário internacional, destacamos o trabalho de Grésillon ([1994]2007), que 

trata da definição da Crítica Genética, do manuscrito moderno, do dossiê genético e de sua 

interpretação, das edições genéticas e de uma possível teoria nesse campo. 

Também no contexto internacional, ressaltamos o trabalho de De Biasi ([2000]2010) 

que discute, entre outras questões, os processos de escritura, a análise de manuscritos e as 

edições genéticas. Apresenta, também, um exemplo de análise microgenética sobre a primeira 

frase de La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, um dos Trois contes de Gustave Flaubert, 

escrito em 1875. 

No Brasil, os trabalhos sobre Crítica Genética foram introduzidos por Philippe 

Willemart, professor e pesquisador da Universidade de São Paulo (USP). Destacamos o 

trabalho de Willemart (1993), que se apresenta como uma tentativa de construir uma teoria da 

gênese da escritura. 

Ainda no contexto nacional, ressaltamos também os trabalhos desenvolvidos por 

Cecília Salles, especialmente, no Centro de Estudos de Crítica Genética, do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP). Nessa direção, Salles (2008a) apresenta a gênese da Crítica Genética, 

com a demarcação de seu campo de estudo e, ainda, algumas implicações dos estudos 

genéticos. Igualmente, Salles (2008b) trata dos processos que envolvem a criação da obra de 

arte, utilizando a abordagem da “criação como rede”. Da mesma forma, Salles (2010) discute 

processos de criação de obras literárias, visuais, de dança, de montagens de cinema, a partir de 

diários, projetos, making of, blogs e sites, com o objetivo de possibilitar novos caminhos à 

crítica, à abordagem da arte e ao conceito de autoria. 

Também no cenário nacional, citamos os trabalhos produzidos por Eduardo Calil, da 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), cuja contribuição vai muito além do Nordeste. 

Como exemplo, citamos Calil (2008) que procura entender o processo de produção escrita no 

âmbito escolar, tomando por base os estudos da Crítica Genética. 

                                                        
1 Discutiremos essa abordagem no capítulo dedicado à Crítica Genética. 
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É importante ressaltar, ainda que, a partir de um levantamento feito no Banco de Teses 

da CAPES
2
, observamos que os trabalhos que discutem a Crítica Genética tratam, em sua 

maioria, de obras literárias. Como exemplos, podemos citar: Grando (2003), que apresenta um 

estudo analítico de processos criativos da poesia e da prosa hilstianas; Jorge (2003), que 

analisa, a partir da Crítica Genética, as cenas alucionatórias em dois dos Três contos de 

Flaubert: "Hérodias" e "Un Couer Simple", revelando os bastidores da construção dessas 

cenas através do estudo dos manuscritos; Cunha (2005), que estuda o início da vida literária 

de Fernando Pessoa, analisando o seu primeiro texto crítico e o primeiro texto literário, escrito 

para o “Livro do Desassossego”, como elo de ligação para o conhecimento da edição material 

do livro; Camargo (2006), que apresenta uma análise do processo de criação literária da obra 

“O cemitério dos vivos”, de Lima Barreto; Pacheco (2007), que acompanha o percurso 

criativo de Rachel de Queiroz na/para a elaboração da obra “Memorial de Maria Moura”, em 

especial, no que concerne à construção da personagem Padre José Maria, o Beato Romano; 

Passos (2008), que realiza um estudo genético do prototexto do conto inédito de Caio 

Fernando Abreu: “Anotações para uma estória de amor”, analisando o processo escritural do 

autor; Marques (2009), que compreende o estudo e a organização dos dossiês dos manuscritos 

literários da série Manuscritos do Arquivo Mário de Andrade; entre outros. 

Ademais, no Centro de Estudos de Crítica Genética, do Programa de Estudos Pós-

Graduados em Comunicação e Semiótica, da PUC-SP, já citado anteriormente, há 

investigações focalizando outros tipos de linguagem, além da linguagem verbal, como, por 

exemplo, Gauna (2002), que estuda os processos de criação em situação de ensino 

aprendizagem no atelier de fotografia; Martins (2002), que analisa o processo de criação de 

documentários com caráter jornalístico, no caso, o programa de televisão Terra da Gente, da 

EPTV da cidade de Campinas-SP-Brasil e o programa Vídeo-Repórter, da TV Nova Regional 

UHF, canal 40, da cidade de Tietê-SP-Brasil, utilizando o instrumental teórico da Crítica 

Genética; Vieira e Silva (2002), que trata de processos de comunicação em arquitetura: a 

comunicação intrapessoal do arquiteto, ao conceber a ideia direcionadora do processo; a 

comunicação interpessoal entre o arquiteto e todos os profissionais envolvidos na realização 

da obra, através de diferentes formas de linguagem responsáveis por traduzir a ideia em 

códigos executáveis; a comunicação entre as intenções do arquiteto, figuradas na obra 

arquitetônica, e os possíveis usuários; Moraes (2003), que investiga a gênese de alguns 

slogans publicitários que têm os índices de sua criação acessíveis somente àqueles que têm 

                                                        
2 Os dados referentes a esse levantamento podem ser encontrados no site: http://www.capes.gov.br. 
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contato com a memória dos bastidores do processo; Pereira (2003), que objetiva, por 

intermédio da Crítica Genética, compreender o processo de criação do website da empresa 

Netmart, especificamente como se estrutura sua navegação por meio do projeto gráfico; Ro 

(2003), que conduz o olhar para a criação de moda enquanto processo coletivo, em que o 

desenho faz o papel comunicativo fundamental e direcionador dos rumos de uma construção 

de coleção, desde a sua concepção estética até a produção do vestuário para o mercado; Cirilo 

(2004), que analisa o processo de criação e as marcas da construção comunicativa do discurso 

das artes visuais que têm a memória como núcleo; Fiorentino (2004), que busca compreender 

e interpretar questões relacionadas às escolhas no decorrer do processo criativo do design da 

vinheta, sobretudo no que diz respeito às escolhas feitas pelo designer para esta construção; 

Marinho (2004), que estuda os rascunhos, diários e anotações dos artistas com o propósito de 

conhecer seu processo de criação, propondo uma leitura dos lugares onde o artista trabalha ou 

que, de algum modo, servem de referência para a produção da obra, como signos que revelam 

aspectos do fazer criativo; Rodrigues (2004), que estuda o projeto poético de artistas 

ceramistas, refazendo a gênese das obras das artistas selecionadas e descrevendo alguns 

mecanismos que sustentam essa produção, a partir de documentos de processo, adquiridos em 

rascunhos, anotações, diários, ideias e dúvidas; Guaraldo (2007), que analisa os fatores que 

singularizam o processo de criação de ilustrações de jornais e revistas e sua contextualização 

no universo editorial; Luderer (2007), que analisa o processo de comunicação na criação do 

carnavalesco Raul Diniz e aponta o quanto os limites e restrições, oriundos da mídia e da rede 

de comunicação das Escolas de Samba de São Paulo, interferiram nos procedimentos e 

escolhas deste profissional para a criação e montagem do espetáculo do desfile de uma Escola 

de Samba; Bertomeu (2008), que estuda o processo de criação de filmes publicitários para 

identificar e conhecer suas especificidades, como processo coletivo envolvendo o cliente, a 

agência e a produtora; Denser (2008), que procura identificar os parâmetros da estética gráfica 

na representação da imagem do cinema, como resultado do pensamento do cineasta que se 

serve das formas simplificadas da expressão gráfica para atender a seu objetivo de criação; 

Favaro (2009), que analisa o processo criativo do fotojornalista Evandro Teixeira, entre 1964 

e 1969, como forma de interação, e o papel que ele desempenhou na época da ditadura militar 

brasileira; entre outros. 

Entretanto, com base nesse levantamento, verificamos que, apesar do número 

significativo de trabalhos na área, não foi possível identificar trabalhos ancorados na Crítica 

Genética, a partir de textos escritos produzidos por alunos do ensino superior.  As pesquisas 

observadas focalizam, especialmente, o estudo da produção escrita no ensino médio, como 
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Melo (2000), que procura olhar para a produção escrita como resultado de um processo de 

construção, operado em uma dimensão que inclui esboço, plano da obra, elaboração, até 

chegar às correções finais; Nascimento (2004), que descreve e interpreta indícios de processos 

de escrita em textos produzidos no primeiro ano do ensino médio e Vita (2006), que tem 

como objetivo o estudo de revisões de textos escritos dentro de um contexto escolar e das 

relações que os sujeitos escritores estabelecem com seus textos, a partir de três vias: a análise 

de textos provenientes de um movimento de auto-revisão, a análise de textos onde a revisão 

foi feita pelo colega e, por último, a análise de textos onde a revisão foi feita pelo professor. 

Dada a relevância das atividades de produção de texto para o ensino de Língua 

Portuguesa, e a importância do ato de desenvolver a capacidade de reescritura dos alunos, 

também do ensino superior, considerando, especialmente, a formação do licenciado em 

Letras, entendemos que o estudo da produção de texto no ensino superior configura-se como 

um tema de pesquisa relevante, com consequências para a melhoria do ensino-aprendizagem 

de Língua Portuguesa. 

Nesse contexto, ressaltamos que nossa discussão teórica está fundamentada em uma 

concepção de texto enquanto evento comunicativo, resultante de um processo para o qual 

cooperam fatores linguísticos e extralinguísticos, considerando o produtor e o receptor como 

participantes ativos na construção do sentido, juntamente com as condições que envolvem 

tanto o contexto de produção quanto de recepção (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981; 

MARCUSCHI, [1983]2009; 2008; KOCH, 2004). Apoiamo-nos em uma concepção de 

produção de texto enquanto “atividade verbal”, reiterando uma visão sociointeracional da 

linguagem, conforme os autores ora citados, uma vez que admitem como fundamental a 

relação dinâmica dos indivíduos (produtor e receptor) entre si e com a situação discursiva 

durante o processo interlocutivo, o que pressupõe, por parte dos falantes ou escritores, uma 

preocupação anterior com seus possíveis interlocutores (MARCUSCHI, 2008). Quanto à 

produção de textos escritos, nosso foco de pesquisa, partimos do pressuposto de que, nessa 

atividade, lidamos com duas figuras distintas (Escritor Ativo e Leitor Interno), para que 

possamos, além de escrever, refletir sobre nossa escrita e, assim, decidir sobre as operações 

que serão realizadas para promover as alterações necessárias à reescritura de nossos textos 

(SAUTCHUK, 2003). 

Ainda no que diz respeito aos conceitos teóricos abordados nesta pesquisa, recorremos 

aos postulados da Análise Textual dos Discursos (ATD), que discutem a crença na evidência 

da existência dos textos, sendo, pois, contra a visão fixista da textualidade que acredita que o 

texto existe em si mesmo. Dessa forma, atribui ao texto uma dimensão histórica que o 
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considera como uma estrutura em estado nascente organizada pelo tempo, o que lhe confere a 

noção de processo, corroborando, assim, para uma genética dos textos que se opõe às 

ideologias da evidência natural do texto (ADAM, 2008; [2005]2010). 

Nesta perspectiva, adotamos, também, os conceitos advindos da Crítica Genética, que 

se ocupa da relação entre texto e gênese, tomando por objeto os documentos que trazem o 

traço do texto em progresso, o que lhe confere uma dimensão temporal, uma vez que 

considera o texto como resultado de um trabalho de elaboração progressiva, e a escrita, por 

sua vez, como uma atividade em constante movimento (HAY, [1975]2002; DE BIASI, 

[2000]2010; GRÉSILLON, [1992]2002; [1990]2008; SALLES, 2008a). Em decorrência dessa 

abordagem, assumimos, como categorias de análise, as operações linguísticas identificadas 

pela gramática gerativa e retomadas por Lebrave e Grésillon (2009): operação de substituição, 

operação de supressão, operação de acréscimo e operação de deslocamento, as quais 

ampliamos, através de subcategorias, tendo em vista que elas se apresentam muito genéricas. 

Nesse sentido, temos como questões para esta pesquisa:  

1. Como são encaminhadas as atividades de produção de texto no ensino superior? 

2. Existe o trabalho com a reescritura? Como se dá essa atividade? 

3. Há mudanças na escrita entre a primeira e a segunda versões dos textos? 

4. Que operações caracterizam essas mudanças? 

5. Quais os sentidos produzidos nos textos a partir das mudanças efetuadas? 

A partir destas questões, temos como objetivo analisar a metodologia adotada na 

orientação de atividades de produção de texto no ensino superior, buscando investigar, 

particularmente, o trabalho com a reescritura, no que se refere às operações utilizadas para a 

realização desta atividade, bem como aos sentidos produzidos a partir das alterações 

executadas nos textos.  

A metodologia desta pesquisa é qualitativa e utiliza procedimentos etnográficos, uma 

abordagem que dá ênfase ao processo para compreender e atribuir sentido ao produto, a partir 

das experiências dos participantes e do mundo que os cerca. Para atender aos objetivos que 

nos propusemos com esta pesquisa, os quais já foram explicitados anteriormente, fizemos uso 

de diferentes procedimentos de coleta de dados que contemplam um estudo de tipo 

etnográfico, tais como: observação, anotações de campo e análise de documentos. Mediante 

tais procedimentos, foi obtido um corpus constituído de: anotações de campo e produções de 

textos dos alunos. 

Os dados analisados foram coletados no decorrer do semestre 2008.2, durante uma 

atividade realizada em uma sala de aula do 1º período do curso Letras, do CAMEAM/UERN, 
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a partir da qual pudemos coletar vinte e um textos escritos, sendo que todos foram 

reelaborados a partir de atividades de reescritura, o que constitui um corpus de quarenta e dois 

textos. 

O presente trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. Na Fundamentação 

Teórica, discutimos a produção de texto como um processo, que pressupõe a cooperação entre 

aquele que escreve, aquele que lê, e todo o contexto que envolve a produção, como também, 

tratamos das abordagens assumidas pela ATD, a partir da qual apresentamos a Crítica 

Genética, alguns dos seus principais conceitos, como também as operações de reescritura. Na 

Metodologia, destacamos como se deu a investigação, descrevendo os procedimentos 

adotados, como também a constituição do corpus e a coleta de dados. Na Análise dos Dados, 

descrevemos, analisamos e interpretamos os encaminhamentos para as atividades de produção 

de texto no ensino superior, bem como as operações que ocorrem durante o momento da 

reescritura, e buscamos fazer uma ampliação das categorias utilizadas, como forma de 

classificar melhor as mudanças observadas nos textos. Por fim, nas Considerações Finais, 

sintetizamos os resultados obtidos e mencionamos algumas contribuições e perspectivas de 

aplicação do estudo. 
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CAPÍTULO 2 – PERCURSO TEÓRICO 

 

Neste capítulo, discutiremos a Linguística Textual (LT), abordando sua origem e seu 

objeto de estudo, a partir do qual debateremos alguns conceitos de texto, para chegarmos 

àquele que adotaremos como princípio norteador dessa pesquisa. Na sequência, discutiremos 

alguns postulados defendidos pela Análise Textual dos Discursos (ATD), como também pela 

Crítica Genética e, ainda, abordaremos as operações linguísticas identificadas pela gramática 

gerativa e retomadas por Lebrave e Grésillon (2009), para analisarem as mudanças ocorridas 

durante o processo da escrita. 

 

2.1 A Linguística Textual: origem, conceitos e objeto de estudo 

 

Inicialmente, a LT se desenvolve na Europa, em especial, na Alemanha, na década de 

60, quando Weinrich (1973) empregou o termo pela primeira vez, com uma proposta de que 

todos os problemas linguísticos, dentre eles, o fonema, o morfema e o sintagma, deveriam ser 

estudados no interior do texto, postulando, assim, que toda linguística seria, necessariamente, 

Linguística de Texto. 

Ainda no que diz respeito à origem da LT, de acordo com o que se tem na literatura, 

seu desenvolvimento não se deu de forma homogênea. No entanto, de acordo com Conte 

(1977)
3
, é possível distinguir três momentos na passagem da teoria da frase à teoria do texto, 

o que não constitui uma distinção de ordem cronológica, mas tipológica, pois não há entre 

eles uma sucessão temporal. 

No primeiro momento – análise transfrástica, constatou-se que o limite da frase 

(sintaxe chomskyana) não era suficiente para explicar todas as sentenças da língua e, assim, 

confirmou-se a necessidade de uma teoria que ultrapassasse o limite da frase e pudesse 

esclarecer fenômenos que não conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas e/ou 

semânticas que ficassem limitadas a esse nível. Dessa forma, parte-se da frase para o texto, e 

admite-se a existência de fenômenos que só podem ser explicados no interior do texto. De 

acordo com Costa Val (2000, p. 34), essa vertente da LT interessou-se por questões como “a 

correferência, o emprego do artigo, a correlação entre os tempos e modos verbais” que, 

atualmente, se identificam como relacionadas à coesão textual. Também nesse momento, o 

pronome é tido como elemento determinante da textualidade. 

                                                        
3 Conte (1977) é citado em Fávero e Koch (2008). 
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No segundo momento – construção das gramáticas textuais, verificamos que, 

influenciadas pela gramática de frases de Chomsky, as gramáticas textuais surgiram com a 

finalidade de refletir sobre fenômenos linguísticos que não conseguiam ser explicados por 

meio de uma gramática do enunciado. A coerência aparece, aqui, como fator decisivo da 

textualidade. O conceito chomskyano de competência linguística é ampliado para 

competência textual que, de acordo com Costa Val (2000, p. 35), seria: 

 

 
[...] a capacidade que habilitaria os falantes a produzir, interpretar e 

reconhecer textos coerentes, a resumir e parafrasear textos, a perceber os 
limites e a completude ou a incompletude de um texto, a atribuir título a um 

texto, identificando seu tópico central, bem como a produzir textos a partir 

de um título ou tema dado. 

 

 

A partir dessas habilidades, Fávero e Koch (2008, p. 14) justificam a construção de 

uma gramática textual que tinha como objetivo descrever a competência textual e trazia como 

tarefas básicas: 

a) verificar o que faz com que um texto seja um texto, isto é, determinar os seus princípios de 

constituição, os fatores responsáveis pela sua coerência, as condições em que se manifesta a 

textualidade; 

b) levantar critérios para a delimitação de textos, já que a completude é uma das 

características essenciais do texto; 

c) diferenciar as várias espécies de textos. 

Estas tarefas definiriam, assim, as atividades a serem desenvolvidas pelos usuários da 

língua no tocante à sua competência textual, especificamente quanto ao ato de produzir textos, 

explorando suas características constituintes, bem como os fatores responsáveis pela 

compreensão desses textos. 

Ainda de acordo com Fávero e Koch (2008), a gramática textual constitui, segundo 

Petöfi (1972)
4
, “[...] apenas um dos componentes da teoria de texto por ele projetada”, o que 

constitui o terceiro momento, o qual passamos a comentar na sequência. 

No terceiro momento – elaboração de uma teoria do texto, o texto passa a ser 

estudado dentro de seu contexto de produção e a ser compreendido como um processo, 

resultado de operações comunicativas e processos linguísticos em situações 

sociocomunicativas, que considera todos os aspectos envolvidos na constituição, 

                                                        
4 Petöfi (1972) é citado em Fávero e Koch (2008, p. 15). 
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funcionamento, produção e compreensão dos textos em uso, o que, por sua vez, incorpora a 

pragmática aos estudos linguísticos, indo, assim, do texto ao contexto. 

Nessa vertente, uma teoria do texto, segundo Costa Val (2000, p. 36): “[...] buscaria 

explicar não mais [...] a competência textual, mas sim a competência comunicativa, que diz 

respeito à capacidade de atuar com eficiência e eficácia em situações sociais de 

comunicação”; o que implicaria realizar ações ao se utilizar da linguagem. 

A partir desse panorama proposto por Conte (1977)
5
, percebe-se uma variação no foco 

de interesse nos estudos da LT: “dos componentes sintáticos do texto, [...], na primeira 

vertente, para a estruturação semântica, [...], na segunda vertente, e para o funcionamento 

sociocomunicativo e pragmático, na terceira vertente”; o que nos faz reafirmar que, 

atualmente, se considera que a LT desenvolveu-se de forma interdisciplinar. 

É com base nas concepções veiculadas no terceiro momento que Beaugrande e 

Dressler (1997) apresentam sete critérios de textualidade, aos quais um texto deve satisfazer 

para que seja considerado enquanto acontecimento comunicativo. São eles: coesão, coerência, 

intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, situacionalidade e intertextualidade, os 

quais passamos a descrever brevemente, tendo como base os autores já citados: 

- coesão: “[...] estabelece as diferentes possibilidades em que podem se conectar entre si 

dentro de uma sequência os componentes da SUPERFÍCIE TEXTUAL, isto é, as palavras 

que realmente se escutam ou se leem” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 35, grifos dos 

autores, tradução nossa)
6
, ou seja, a coesão fundamenta-se nas relações de natureza semântica 

que são estabelecidas entre os elementos da superfície textual que, por sua vez, promovem a 

continuidade do texto; 

- coerência: “[...] regula a possibilidade de que sejam acessíveis entre si e interajam de um 

modo relevante os componentes do MUNDO TEXTUAL, isto é, a configuração dos 

CONCEITOS e das RELAÇÕES que subjazem a superfície do texto” (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1997, p. 37, grifos dos autores, tradução nossa)
7
. Diferentemente da coesão, a 

coerência refere-se à construção do sentido, pois é estabelecida por operações de inferência, 

como produto de processos cognitivos realizados pelos usuários dos textos; o que lhes confere 

interpretabilidade, uma vez que se constrói em uma colaboração entre o conhecimento que 

                                                        
5 Conte (1977) é citado em Costa Val (2000, p. 36). 
6 “[…] establece las diferentes posibilidades em que pueden conectarse entre sí dentro de uma 

secuencia los componentes de la SUPÉRFICIE TEXTUAL, es dicer, las palabras que realmente se 
escuchan o se leen [...]” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 35, grifos dos autores).   
7 “[…] regula la posibilidad de que sean accesibles entre sí e interactúen de um modo relevante lós componentes 

del MUNDO TEXTUAL, es dicer, la configuración de los CONCEITOS y de lãs RELACIONES que subyacen 

bajo la superficie del texto (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 37, grifos dos autores).    
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apresenta e o conhecimento de mundo de seus usuários, ou seja, não decorre só de traços 

linguísticos, mas também de outros elementos que constituem a situação comunicativa, como 

o contexto, por exemplo; 

- intencionalidade: “[...] refere-se à atitude do produtor textual: que uma série de sequências 

oracionais constitua um texto coeso e coerente como uma consequência do cumprimento das 

intenções do produtor (transmitir conhecimento ou alcançar uma META específica dentro de 

um PLANO) (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 40-41, grifos dos autores, tradução 

nossa)
8
, ou seja, esse fator refere-se ao esforço, por parte do produtor, em ter seus objetivos 

alcançados, na expectativa do trabalho de inferência por parte do recebedor; 

- aceitabilidade: “[...] refere-se à atitude do recebedor: uma série de sequências que 

constituam um texto coeso e coerente é aceitável para um determinado recebedor se este 

percebe que tem alguma relevância, por exemplo, porque lhe serve para adquirir 

conhecimentos novos ou porque lhe permite cooperar com seu interlocutor na consecução de 

uma meta discursiva determinada” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 41, grifo dos 

autores, tradução nossa)
9
, isto é, esse fator corresponde ao trabalho de colaboração na 

construção da coesão e da coerência do texto do outro; 

- informatividade: “[...] serve para avaliar até que ponto as sequências de um texto são 

previsíveis ou inesperadas, se transmitem informação conhecida ou nova [...]”. 

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 43, tradução nossa)
10

. Para os autores, a 

informatividade diz respeito ao grau de novidade e previsibilidade do texto: quanto mais 

previsível, menos informativo e vice-versa. Faz-se importante ressaltar que essa característica 

não é inerente ao texto, ou seja, o teor de novidade mais alto ou mais baixo de um texto é 

definido em função dos usuários e do contexto comunicativo em que o texto ocorre; 

- situacionalidade: “[...] refere-se aos fatores que fazem com que um texto seja RELEVANTE 

na SITUAÇÃO em que aparece” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 44, grifos dos 

                                                        
8 “[…] se refiere a la actitud del productor textual: que una serie de secuencias oracionales constituya 

un texto cohesionado y coerente es una consecuencia del cumplimiento de las intenciones del 
productor (transmitir conocimiento o alcanzar uma META específica dentro de um PLAN) [...]” 

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 41, grifos dos autores).  
9 “[…] se refiere a la actitud del receptor: una serie de secuencias que constituyan un texto 

cohesionado y coerente es aceptable para un determinado receptor si éste percibe que tiene alguna 
relevancia, por ejemplo, porque le sirve para adquirir conocimientos nuevos o porque le permite 

cooperar com su interlocutor em la consecución de una meta discursiva determinada [...]”     

(BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 41, grifo dos autores). 
10

 “[…] sirve para evaluar hasta qué punto lãs secuencias de un texto son predecibles o inesperadas, si 

transmiten información conocida o novedosa [...]” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 43).  
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autores, tradução nossa)
11

. A situacionalidade refere-se à adequação do texto ao contexto em 

que ocorre. Segundo os autores, esse processo envolve um acompanhamento contínuo da 

interação comunicativa, tanto por parte do produtor quanto do recebedor; 

- intertextualidade: “[...] refere-se aos fatores que fazem depender a utilização adequada de 

um texto do conhecimento que se tenha de outros textos anteriores [...]” (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1997, p. 45, tradução nossa)
12

.  A intertextualidade é considerada por muitos 

autores como um fator decisivo no processamento de qualquer texto. 

Ainda em referência às propriedades de textualidade, Antunes (2010, p. 34) apresenta 

uma proposta de reordenação para os critérios elencados por Beaugrande e Dressler (1997) 

organizada em: “propriedades do texto” – coesão, coerência, informatividade e 

intertextualidade; e “condições de efetivação do texto” – intencionalidade, aceitabilidade e 

situacionalidade. Segundo a autora, esses últimos critérios não remetem exatamente ao texto, 

mas aos interlocutores que irão se dispor, cada um com no seu momento, a contribuírem para 

a realização do texto. 

Por sua vez, Marcuschi (2008) observa, também de acordo com Beaugrande e Dressler 

(1997), que os critérios de textualidade são assim organizados: a coesão e a coerência são 

orientadas pelo texto; a intencionalidade e a aceitabilidade, pelo aspecto psicológico; a 

informatividade, pelo aspecto computacional; a situacionalidade e a intertextualidade, pelo 

aspecto sociodiscursivo. Dessa forma, o texto seria observado sob quatro aspectos centrais: 

“língua, cognição, processamento e sociedade”, os quais, segundo Marcuschi (2008, p. 133), 

“[...] não podem ser transformados em regras constitutivas de texto, tornando-os eficientes e 

adequados. Eles não são princípios de boa formação textual [...]. O importante é observá-los 

como princípios de acesso ao sentido textual [...]”, o que é determinado pela forma como 

trabalhamos com os princípios enquanto critérios. O autor aponta, ainda, para o fato de que 

para que um texto seja texto, não é necessário que atenda a todos os critérios de textualidade, 

uma vez que um determinado texto pode ser coerente, sem apresentar elementos de coesão. 

Ao final dessa explanação sobre os critérios de textualidade, na visão dos autores 

citados, dizemos que compartilhamos do entendimento de que os referidos critérios se 

apresentam enquanto princípios constitutivos da comunicação textual, haja vista que deles 

                                                        
11

 “[…] se refiere a los factores que hacen que um texto sea RELEVANTE en la SITUACIÓN en la 

que aparece [...]” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 44, grifos dos autores).  
12 “[…] se refiere a los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del 
conocimiento que se tenga de otros textos anteriores [...]” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 1997, p. 

45).  
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depende o cumprimento dos objetivos comunicativos por parte do produtor em relação ao seu 

receptor. 

Na sequência dessa discussão, retomamos Costa Val (2000, p. 41), quando coloca que 

Beaugrande e Dressler (1997) pensam a textualidade como “modo de processamento e não 

como conjunto de propriedades inerentes ao texto enquanto produto”, o que implica uma 

“abordagem processual”, que considera o contexto de produção e recepção dos textos. 

Ainda de acordo com Beaugrande e Dressler (1981, s. p., tradução nossa)
13

, no que diz 

respeito ao estudo do texto, “a forma mais antiga de preocupação com textos pode ser 

encontrada na Retórica”, que teve sua perspectiva tradicional influenciada pela tarefa de 

formar oradores públicos. 

Dessa forma, podemos afirmar que, em um primeiro momento, o objeto de 

investigação da LT é o texto, visto como forma específica de manifestação da linguagem. 

Assim, a LT procura introduzir em seu campo teórico o sujeito e a situação de comunicação e, 

dessa forma, coloca-se em oposição à Linguística Estrutural que, por sua vez, considerava a 

língua como um sistema e como um código, com função puramente informativa, sem 

considerar o contexto de produção. 

Ainda sobre a definição da LT, van Dijk (1979a apud BEAUGRANDE; DRESSLER, 

1981, s. p., tradução nossa)
14

 acrescenta que: “a ‘linguística do texto’ não pode ser na verdade 

uma designação para uma única teoria ou método. Em vez disso, ela designa qualquer 

trabalho na ciência da linguagem dedicado ao texto como o principal objeto de investigação”. 

Assim, estaria definido o objeto de estudo da LT. 

Nesse sentido, Coseriu (2007), a partir de uma concepção de linguagem enquanto 

atividade humana universal, realizada de forma individual, seguindo normas históricas 

previamente definidas, distingue três níveis linguísticos: o nível universal, anterior a toda 

distinção de línguas; o nível histórico, das línguas determinadas com adjetivos próprios que as 

identificam; o nível dos textos, dos atos linguísticos realizados por um determinado falante em 

uma situação concreta que, naturalmente, podem ser produzidos de forma falada ou escrita.  

Em consequência disso, o autor coloca que haveria três formas de se fazer LT: 

 

 

                                                        
13 “[…] The oldest form of preoccupation with texts can be found in rhetoric […]” (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1981, s. p.). 
14

 “[…] text linguistics” cannot in fact be a designation for a single theory or method. Instead, it 
designates any work in language science devoted to the text as the primary object of inquiry […]” 

(VAN DIJK, 1979a apud BEAUGRANDE; DRESSLER, 1981, s. p.). 
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O objetivo da primeira são os textos como um nível autônomo de linguagem, 

independente da língua na qual se expressam. [...] O segundo tipo de 

linguística de texto tem seu objetivo no texto enquanto nível da estruturação 
da linguagem. […] terceira orientação da linguística de texto provém 

principalmente de sua única abordagem: toda a ciência da linguagem deve 

ser desenvolvida a partir do texto (COSERIU, 2007, p. 35, tradução nossa).
15

 

 

 

No que diz respeito a essa distinção, podemos dizer, com base em Marcuschi 

([1983]2009, p. 34), que o primeiro tipo de LT teria como objetivo os “textos numa esfera 

autônoma da linguagem, mesmo antes da distinção entre várias línguas”, tratando, assim, da 

“constituição de textos nas diversas línguas”; o segundo tipo, por sua vez, veria o “texto como 

o nível de estruturação de cada língua”, o que resultaria em “algo como uma ‘gramática de 

texto’ ou ‘gramática transfrástica’ montada para cada língua como tal”; finalmente, para o 

terceiro tipo de LT, toda a linguística seria “nada mais do que uma LT”, uma vez que “todas 

as manifestações linguísticas se dão apenas como textos concretos”, o que implicaria afirmar 

que a gramática do texto seria o mesmo que a gramática da língua. 

Destas três formas de se fazer LT, podemos depreender também três formas diferentes 

de se conceber o texto: a primeira vê o texto como uma “categoria universal”, tratando da 

constituição de textos nas diversas línguas, cuja concepção revela a necessidade da busca por 

regras gerais para uma competência ampla; a segunda considera o texto como “o nível de 

estruturação de cada língua”, como se houvesse uma “gramática de texto” diferente para cada 

língua; e a terceira trata o texto como “toda manifestação linguística”, chegando a propor uma 

equivalência entre a “gramática do texto” e a “gramática da língua”, quando considera que a 

descrição da estrutura e funcionamento do texto seria a descrição da estrutura e 

funcionamento da língua. 

Por sua vez, Marcuschi ([1983]2009, p. 35) apresenta sua definição para a LT – 

mesmo que provisória e genérica, como o próprio autor expressa; qual seja: “o estudo das 

operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da produção, construção, 

funcionamento e recepção de textos escritos ou orais”; o que abrangeria, assim, questões de 

coesão, coerência e pressuposição nos níveis linguístico, semântico, cognitivo e pragmático. 

Em consonância com essa definição, Marcuschi (2008, p. 73) coloca que a Linguística 

de Texto do século XX “[...] trata tanto da produção como da compreensão de textos orais e 

                                                        
15 “[…] El objeto de la primera son los textos como un nivel autónomo del lenguaje, independiente de 

la lengua en la que se expresen. […] La segunda clase de lingüística del texto tiene su objeto en el 

texto en tanto que nivel de la estructuración idiomática. […] tercera orientación de la lingüística del 
texto fundamentalmente se origina en su particular planteamiento: toda la ciencia del lenguaje debería 

desarrollarse desde el texto […]” (COSERIU, 2007, p. 35). 
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escritos”, diferentemente do que se praticou inicialmente, quando os estudos privilegiavam os 

textos escritos e o processo de produção. Ainda de acordo com Marcuschi (2008, p. 75), “as 

diversas vertentes da LT hoje aceitam as seguintes posições”: 

 A LT é uma perspectiva de trabalho que observa o funcionamento da língua em uso e 

não in vitro. Trata-se de uma perspectiva orientada por dados autênticos e não pela 

introspecção, mas, apesar disso, sua preocupação não é descritivista; 

 A LT se funda numa concepção de língua em que a preocupação maior recai nos 

processos (sociocognitivos) e não no produto; 

 A LT não se dedica ao estudo das propriedades gerais da língua, como o faz a 

linguística clássica, que se dedica aos subdomínios estáveis do sistema, tais como a 

fonologia, a morfologia e a sintaxe, reduzindo, assim, o campo de análise e descrição; 

 A LT dedica-se a domínios mais flutuantes ou dinâmicos, tais como a concatenação de 

enunciados, a produção de sentido, a pragmática, os processos de compreensão, as 

operações cognitivas, a diferença entre os gêneros textuais, a inserção da linguagem 

em contextos, o aspecto social e o funcionamento discursivo da língua. Trata-se de 

uma linguística da enunciação em oposição a uma linguística do enunciado ou do 

significante; 

 A LT tem como ponto central de suas preocupações atuais as relações dinâmicas entre 

a teoria e a prática, entre o processamento e o uso do texto. 

Em resumo, de acordo com o que propõe Marcuschi (2008), podemos dizer que a LT 

considera todos os aspectos relacionados à produção e compreensão dos textos (sintáticos, 

semânticos, etc), passando a considerar também a pragmática em seus estudos, uma vez que 

se preocupa com a língua em uso e considera o texto como decorrente de processos 

sociocognitivos. 

Dessa forma, a LT busca investigar o texto a partir do seu próprio processo de 

constituição, o que implica considerar todas as relações estabelecidas no momento da 

produção, do funcionamento e da recepção desse texto. A partir dessa concepção, a LT não 

concebe o texto como um produto pré-definido, pronto para ser analisado, admitindo que boa 

parte do sentido desse texto é construída em cooperação com a situação comunicativa na qual 

ele se encontra, como também com o seu receptor que, por sua vez, irá esforçar-se para 

contribuir com a realização do objetivo proposto pelo produtor. 

Nesse sentido, a LT destaca-se pelos numerosos campos aos quais pode ser aplicada, 

conforme apontam Blühdorn e Andrade ([2005] 2009, p. 19): “[...] a produção de textos, a 
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recepção e a compreensão de textos, a otimização de textos, a didática do texto e a análise da 

língua em uso na mídia e na comunicação de massa [...]”, para os quais os autores também 

citam trabalhos representativos de cada campo, em específico. 

Para finalizar a discussão sobre a definição da Linguística de Texto, podemos 

observar, de acordo com Fávero e Koch (2008, p. 12), que as denominações empregadas à 

disciplina se apresentam muito variadas: “Textologia (Harseg), Teoria de Texto (Schimdt), 

Translinguística (Barthes), Hipersintaxe (Palek) e Teoria da Estrutura do Texto – Estrutura do 

Mundo (Petöfi)”. Ainda segundo as autoras, essa variação justifica-se pela diversidade das 

concepções de texto na Linguística Textual, algumas das quais passamos a discutir na 

sequência. 

 

2.1.1 Conceito de texto: do produto ao processo 

 

Antes de partirmos para uma definição de texto, é importante ressaltar que 

reconhecemos que os conceitos são resultados de processos de reflexões sobre um certo 

objeto em um determinado campo do conhecimento e que, por isso, passamos a mencionar, na 

sequência, alguns pontos relevantes da história da construção do conceito de texto. 

Baseados em Beaugrande e Dressler (1981), dizemos que a primeira investigação em 

grande escala sobre a organização do texto foi desenvolvida por Roland Harweg (1968), que 

destacou a relevância do mecanismo de “substituição” para a constituição dos textos, 

incluindo, em sua noção de “substituição”, relações de recorrência, sinonímia, causa/efeito, 

parte/todo, o que a torna uma noção ampla e complexa. 

A partir dessa abordagem, postula-se uma perspectiva diferente sobre os textos, a qual 

os considera não apenas como uma unidade acima da frase, mas como “[...] uma cadeia de 

caracteres composta de frases bem formadas em sequência” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 

1981, s. p., tradução nossa)
16

, passando a ser construída por períodos. 

Por sua vez, Marcuschi ([1983]2009, p. 22) apresenta “duas alternativas básicas para 

definir o texto”: uma que parte de critérios internos ao texto (ponto de vista imanente ao 

sistema linguístico) e outra que parte de critérios temáticos ou transcendentes ao sistema 

(texto como uma unidade de uso ou unidade comunicativa). 

No tocante à primeira posição, o autor apresenta uma definição geral de texto como 

“uma sequência coerente de sentenças” (MARCUSCHI, [1983]2009, p. 22) e, com isso, 

                                                        
16 “[…] a string composed of well-formed sentences in sequence […]” (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1981, s. p.). 
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admite a necessidade de especificar três termos: “sequência”, “sentença” e “coerência”. Em 

seguida, o autor aponta, entre outras definições de texto, aquela apresentada por Weinrich 

(1976) como sendo representativa dessa posição: “Texto é uma sequência ordenada de signos 

linguísticos entre duas interrupções comunicativas importantes” (WEINRICH, 1976, p. 13, 

tradução nossa)
17

. Sobre esta definição, Marcuschi ([1983]2009, p. 26) a considera como 

“uma inovação metodológica na análise de texto”, ao nível do sistema linguístico. 

Quanto às definições de texto relativas à segunda posição proposta por Marcuschi 

([1983]2009), aquela que parte de “critérios temáticos ou transcendentes ao texto”, o autor 

ressalta que o texto é tomado como “unidade comunicativa” e que, por isso, considera a 

“correlação entre a produção, a constituição e a recepção de textos” (MARCUSCHI, 

[1983]2009, p. 26). Como uma das definições que representam essa posição, o autor cita 

aquela apresentada por Halliday e Hasan (1976, p. 1-2, grifo dos autores, tradução nossa)
18

: 

“[...] Um texto é uma unidade em uso. Não é uma unidade gramatical, tal como uma frase ou 

uma sentença; e não é definido por sua extensão [...] Um texto é, melhor dizendo, uma 

unidade SEMÂNTICA: não uma unidade de forma e sim de sentido”. De acordo com 

Marcuschi ([1983]2009, p. 28), esta definição expressa que o texto “se realiza nas sentenças”, 

e o que o distingue de um não-texto é a textura, “formada pela relação semântica da coesão”, 

passando, assim, o texto a ser “uma unidade semântica e não gramatical”. 

Ao final desse panorama e das diversas reflexões suscitadas por ele, Marcuschi 

([1983]2009, p. 30) apresenta sua própria definição de texto, como sendo: “o resultado de 

operações comunicativas e processos linguísticos em situações comunicativas”, o que implica 

outros fatores para sua produção e funcionamento, além da estrutura linguística. 

Ainda no que diz respeito à definição de texto, Koch (2002) afirma que tal definição 

depende das concepções que se adota sobre a língua e o sujeito; o que resulta em três 

diferentes definições, apresentadas da seguinte forma: 

a) “[...] na concepção de língua como representação do pensamento e de sujeito como senhor 

absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é visto como um produto do pensamento do 

autor [...]” (KOCH, 2002, p. 16); o que atribuiria ao leitor/ouvinte um papel essencialmente 

passivo, no momento em que lhe caberia apenas captar o produto enviado pelo autor; 

                                                        
17

 “[...] texte est une succession signifiante de signes linguistiques entre deux ruptures manifestes de 

communication [...]” (WEINRICH, 1976, p. 13). 
18 “[...] A text is a unit of language in use. It not a grammatical unit, like a clause or a sentence; and it 
is not defined by its size. […] A text is best regarded as a SEMANTIC unit: a unit not of form but of 

meaning […]” (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 1-2, grifo dos autores). 
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b) “[...] na concepção de língua como código e de sujeito como (pré)determinado pelo 

sistema, o texto é visto como simples produto da codificação de um emissor a ser codificado 

pelo leitor/ouvinte [...]” (KOCH, 2002, p. 16), ou seja, aqui também o leitor/ouvinte se 

comportaria como um decodificador passivo diante do produto recebido; 

c) “[...] na concepção interacional da língua, na qual os sujeitos são vistos como 

atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado como o próprio lugar da interação 

entre os interlocutores, como sujeitos ativos que nele se constroem e são construídos [...]” 

(KOCH, 2002, p. 16), ou seja, a compreensão, aqui, é a de que o texto passa a ser entendido 

como uma atividade interativa complexa que depende, além dos elementos linguísticos, dos 

elementos extralinguísticos para sua realização. 

Em decorrência dessa variação apresentada por Koch (2002) sobre a definição de 

texto, Cavalcante (2012) aponta, também, três definições que se correlacionam diretamente 

com a proposta exposta acima, conforme podemos observar na sequência: 1. Artefato lógico 

do pensamento, a partir da qual o leitor apenas capta as intenções do produtor; 2. 

Decodificação das ideias, para essa definição, a principal função do texto é a transmissão de 

informações a um interlocutor passivo; 3. Processo de interação, nessa perspectiva, a 

construção dos sentidos dos textos compreende a necessidade de que os sujeitos passem a 

considerar o contexto sociocomunicativo no qual estão inseridos. 

Dessa discussão decorre o entendimento de que os sentidos dos textos são construídos 

tendo como base não só os elementos linguísticos, como também os “visuais e sonoros, os 

fatores cognitivos e vários aspectos” (CAVALCANTE, 2012, p. 20); o que implica, ainda, 

uma interação constante entre locutor e interlocutor. 

Semelhante aos levantamentos expostos até o momento, apresentamos, abaixo, a 

descrição feita por Koch (2004, xii), que destaca algumas definições de texto, as quais 

fundamentaram os estudos em Linguística Textual, sendo que cada uma corresponde a um 

determinado momento do estudo do texto: 

1. texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema 

linguístico (concepção de base gramatical); 

2.  texto como signo complexo (concepção de base semiótica); 

3. texto como expressão tematicamente centrada de macroestruturas (concepção de base 

semântica); 

4.  texto como ato de fala complexo (concepção de base pragmática); 

5. texto como discurso “congelado”, como produto acabado de uma ação discursiva 

(concepção de base discursiva); 
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6. texto como meio específico de realização da comunicação verbal (concepção de base 

comunicativa); 

7. texto como processo que mobiliza operações e processos cognitivos (concepção de base 

cognitivista); 

8. texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos 

(concepção de base sociocognitiva-interacional). 

Ainda de acordo com Koch (2004), a partir dessa descrição, verificamos que, em 

função do conceito de texto predominante na época do surgimento da Linguística Textual 

(segunda metade da década de 1960 e primeira metade da década de 1970), os estudos 

estavam voltados para a análise transfrástica e/ou a construção de gramáticas textuais, que 

privilegiavam a coesão enquanto objeto de estudo, muitas vezes equiparada à coerência. 

Posteriormente (década de 1980), o conceito de coerência foi ampliado, passando a constituir 

um fenômeno que se constrói na interação entre o texto, seus usuários e a situação de 

comunicação, o que resultou em uma abordagem pragmático-enunciativa. Nesse momento 

também, cresce o interesse pelo processamento cognitivo do texto, cujo pensamento domina o 

cenário no início da década de 1990, com forte tendência sociocognitivista e, na sequência, 

desperta o interesse dos estudiosos para questões de referenciação e inferenciação. 

Também para discutir o conceito de texto, Bentes (2001) apresenta diferentes 

definições de texto predominantes nos três momentos de constituição da Linguística Textual, 

já descritos por nós na seção anterior. Assim, a autora afirma que: 

 

 
[...] em uma primeira fase dos estudos sobre textos, fase esta que engloba os 

trabalhos dos períodos da ‘análise transfrástica’ e da ‘elaboração de 

gramáticas textuais’, acreditava-se que as propriedades definidoras de um 
texto estariam expressas principalmente na forma de organização do material 

linguístico (BENTES, 2001, p. 253). 

 

 

Desta forma, ainda de acordo com a autora, existiriam “textos” e “não-textos” e, 

consequentemente, a concepção relacionada a esta abordagem era a de texto enquanto produto 

pronto e acabado, sem considerar suas condições de produção, funcionamento e recepção. 

Também para representar as concepções postuladas nessa primeira fase, Fávero e 

Koch (2008) apresentam o conceito de texto de Stammerjohann (1975)
19

: 

 

 

                                                        
19 Stammerjohann (1975) é citado em Fávero e Koch (2008, p. 19). 
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O termo texto abrange tanto textos orais, como textos escritos que tenham 

como extensão mínima dois signos linguísticos, um dos quais, porém, pode 

ser suprido pela situação, no caso de textos de uma só palavra, como 
“Socorro!”, sendo sua extensão máxima indeterminada. 

 

 

A partir desta definição, podemos perceber uma ênfase no aspecto material do texto: 

sua extensão e seus constituintes, ou seja, o texto é visto como uma unidade delimitada com 

um início e um fim mais ou menos explícito, mas ainda sem considerar suas condições de 

produção e de recepção. 

Assim, em uma segunda fase, que abrange a elaboração de uma teoria do texto 

(terceiro momento de constituição da Linguística Textual), passou-se a considerar o texto não 

mais como um produto acabado, mas como “[...] resultado parcial de nossa atividade 

comunicativa, que se realiza por meio de processos, operações e estratégias que têm lugar na 

mente humana e são postos em ação em situações concretas de interação social [...]” 

(VILELA; KOCH, 2001, p. 453). Dessa forma, ainda segundo os autores, a definição de texto 

deveria levar em conta que: 

a) “[...] a produção textual é uma atividade verbal, a serviço de fins sociais e portanto, 

inserida em contextos mais complexos de atividades [...]” (VILELA; KOCH, 2001, p. 453, 

grifo dos autores); ou seja, ao produzirem um texto, os locutores praticam ações, produzem 

enunciados que irão acarretar determinado(s) efeito(s) no interlocutor; 

b) “[...] a produção textual é uma atividade consciente, criativa, que compreende o 

desenvolvimento de estratégias concretas de ação e a escolha de meios adequados à realização 

dos objetivos [...]” (VILELA; KOCH, 2001, p. 453, grifo dos autores); isto é, na produção de 

um texto, os locutores expõem seus objetivos, considerando o contexto dessa produção, o que 

a caracteriza como uma atividade intencional, uma vez que visa à realização dos propósitos 

dos locutores; 

c) “[...] a produção textual é uma atividade interacional, orientada para os parceiros da 

comunicação, que, de maneiras diversas, se acham envolvidos na atividade de produção 

textual [...]” (VILELA; KOCH, 2001, p. 453, grifo dos autores); ou seja, ao produzirem um 

texto, os interlocutores estariam obrigatoriamente “envolvidos nos processos de construção e 

compreensão” desse texto (BENTES, 2001, p. 255). Esse aspecto da produção textual 

remonta à noção de interação verbal, proposta por Bakhtin ([1995]2009), segundo a qual, 

inevitavelmente, a palavra dirige-se a um interlocutor, não podendo haver interlocutor 

abstrato. 
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Ainda no que se refere à conceituação de texto, Costa Val ([1991]2006, p. 3) o 

considera como: “[...] ocorrência linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de 

unidade sociocomunicativa, semântica e formal [...]”; o que resulta em três concepções que se 

complementam: texto como uma unidade de linguagem em uso, na medida em que considera 

uma série de fatores pragmáticos para a sua produção e recepção; texto enquanto unidade 

semântica, pois necessita ser reconhecido pelo receptor como um todo significativo; texto 

enquanto unidade formal que deve ser apresentado ao seu receptor como um todo coeso. 

Dessa forma, o texto constrói-se sob três aspectos: aspecto sociocomunicativo, através dos 

fatores pragmáticos; aspecto semântico, através da coerência; e aspecto formal, através da 

coesão. 

Em uma tentativa de finalizar a discussão sobre a unidade “texto”, corroboramos com 

o pensamento de Bentes (2001), quando admite que dificilmente chegaremos a uma única 

definição do que seja “texto”; e, assim, apresenta um dos conceitos apresentados por Koch 

([1997]2008), como forma de ilustrar essa diversidade de definições: 

 

 
Poder-se-ia, assim, conceituar o texto, como uma manifestação verbal 
constituída de elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos falantes 

durante a atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros, na interação, 

não apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da 

ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como também a 
interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais (KOCH, 

[1997]2008, p. 27). 

 

 

A partir deste conceito, podemos perceber a referência a algumas noções apresentadas 

até o momento, como, por exemplo, a menção que se faz ao conceito de interação verbal e, 

consequentemente, ao contexto de produção e recepção dos textos, uma vez que se 

consideram as condições socioculturais inerentes a esse contexto. 

Após essas discussões sobre a definição de texto, chegamos à proposta de Antunes 

(2010, p. 30), que afirma: “um conjunto aleatório de palavras ou frases não constitui um 

texto”. Segundo a autora, não é muito difícil chegar a essa definição, porque, inevitavelmente, 

estamos sempre em contato com textos, seja no momento em que os produzimos, seja quando 

os recebemos, nas mais diferentes circunstâncias da vida cotidiana. Sempre que temos a 

pretensão de comunicar algo para alguém, falando ou escrevendo, estamos fazendo uso de 

textos. 

Nesse sentido, de acordo com Antunes (2010, pp. 30-42), os textos apresentam 

algumas propriedades específicas: 
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a) “recorremos a um texto quando temos alguma pretensão comunicativa e a queremos 

expressar”, ou seja, o texto é visto como uma atividade funcional, uma vez que sempre 

recorremos a ele com alguma finalidade. Dessa forma, tudo que dizemos está povoado por 

alguma intenção, e o sucesso da nossa comunicação é determinado pelo interlocutor com 

quem interagimos que deve, também, construir o sentido do texto. Nesse sentido, todo texto é 

expressão de uma atividade social, enquanto evento comunicativo, pois abrange uma 

relevância sociocomunicativa, considerando tanto o contexto de produção quanto o de 

recepção; 

b) “o texto envolve sempre um interlocutor”, isto é, nossa expressão verbal é construída com 

o outro e, nesse momento, nos esforçamos para dizer aquilo que imaginamos ser do interesse 

do outro, como se estivéssemos respondendo a uma pergunta do nosso interlocutor. A 

exemplo de outros autores já citados aqui, Antunes (2010) também retoma Bakhtin 

([1995]2009) como forma de reafirmar o dialogismo como característica fundamental da 

linguagem, uma vez que, de acordo com o autor, somente no instante do ato fisiológico da 

materialização da palavra, o locutor é o único dono da palavra; após esse momento, Bakhtin 

([1995]2009) considera o par locutor-ouvinte como condição necessária da linguagem; 

c) “o texto é caracterizado por uma orientação temática”, ou seja, todo texto é construído a 

partir de um tema que deve orientar toda sua organização, de forma a manter uma unidade de 

sentido; 

d) quanto à “modalidade (falada ou escrita)” e à “extensão em que ele se realiza”, ao contrário 

da impressão que se tem de que a fala não é textual, devemos entender que tanto a fala quanto 

a escrita são modalidades usadas pelos interlocutores, que se expressam através de textos e 

que, independente de sua extensão, no momento em que constitui um todo unificado e cumpre 

uma função comunicativa, deve ser considerado texto; 

e) a diferenciação entre “tipos e gêneros textuais”: de acordo com a autora, os gêneros 

“correspondem a modelos convencionais de comunicação, socialmente estabelecidos, os quais 

regulam nossa atividade social de uso da linguagem”, enquanto os tipos de texto “são 

marcados por características linguísticas e estruturais”, distribuídos em cinco categorias: 

“narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo”. (ANTUNES, 2010, p. 42), o que 

não implica uma dicotomia, mas uma relação de complementaridade. 

Dessa forma, assumimos a noção de texto adotada por Marcuschi (2008, p. 72) e 

postulada por Beaugrande (1997): “O texto é um evento comunicativo em que convergem 

ações linguísticas, sociais e cognitivas”. De acordo com Marcuschi (2008, p. 80), é possível 

destacar algumas implicações dessa posição: 
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1. o texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, tais como: sons, 

palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, ações, etc. 

2. o texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto aspectos 

linguísticos como não linguísticos no seu processamento (imagem, música) e o texto se torna 

em geral multimodal; 

3. o texto é um evento interativo e não se dá como uma artefato monológico e solitário, sendo 

sempre um processo e uma co-produção (co-autoria em vários níveis); 

4. o texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários aspectos, tais como: um 

som, uma palavra, uma significação, uma instrução, etc. e deve ser processado com essa 

multifuncionalidade. 

A partir dessas implicações, adotamos, para o desenvolvimento da análise proposta 

neste trabalho, o entendimento de que o texto, oral ou escrito, é um objeto complexo, 

construído por um processo de cooperação entre fatores linguísticos e extralinguísticos, que 

considera o produtor e o receptor como participantes ativos na construção do sentido, 

juntamente com todos os aspectos que envolvem tanto o contexto de produção quanto de 

recepção, o que o caracteriza como um processo e não como um produto pronto e acabado. 

A seguir, iremos explorar a atividade de produção de textos escritos, a partir da qual 

discutiremos nossos dados, como forma de buscar explicações para as mudanças efetuadas 

entre duas versões de um mesmo texto. 

 

2.1.2 A produção de textos escritos: uma atividade verbal 

 

Sobre a atividade de produzir textos, não podemos deixar de reproduzir, aqui, a 

associação imagética que Marcuschi (2008, p. 77) faz entre a produção textual e um jogo: 

 

 
Antes de um jogo, temos um conjunto de regras, um espaço de manobra, 

cada qual com seus papéis e funções. Mas o jogo só se dá no decorrer do 

jogo. Para que o jogo ocorra, todos devem colaborar. Se são dois times ou 
dois indivíduos, cada um terá sua posição particular. Embora cada qual 

queira vencer, todos devem jogar o mesmo jogo, pois, do contrário, não 

haverá jogo algum. Para que um vença, devem ser respeitadas as mesmas 
regras. Não adianta reunir dois times num campo e um querer jogar vôlei e o 

outro querer basquete. Ambos devem jogar ou basquete ou vôlei. Assim se 

dá com os textos. Produtores e receptores de texto todos devem colaborar 

para um mesmo fim e dentro de um conjunto de normas iguais. Os 
falantes/escritores da língua, ao produzirem textos, estão enunciando 

conteúdos e sugerindo sentidos que devem ser construídos, inferidos, 
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determinados mutuamente. A produção textual, assim como um jogo 

coletivo, não é uma atividade unilateral. Envolve decisões conjuntas. 

 

 

Essa associação descrita por Marcuschi (2008) revela uma visão sociointerativa no que 

diz respeito à produção de texto, pois admite como fundamental a relação dos indivíduos entre 

si e com a situação discursiva durante o processo interlocutivo, o que pressupõe, por parte dos 

falantes ou escritores, uma preocupação anterior com seus possíveis interlocutores. 

Nesse sentido, Sautchuk (2003, p. 10) concebe a produção de texto como uma 

“atividade verbal”, em uma perspectiva teórica que considera o caráter sociointeracional da 

linguagem, na qual “o processo da realização textual [...] pressupõe, portanto, a existência de 

dois indivíduos: um primeiro que, no ato verbal, produz um texto, tentando operar 

determinados resultados num segundo – o indivíduo que recebe o produto desta atividade”, 

isso sem deixar de considerar os aspectos externos e internos inerentes a essa atividade. 

Ainda segundo a autora, no momento em que consideramos o texto como produto de 

um ato verbal, damos a este processo um caráter dinâmico de interação constante entre os dois 

interlocutores envolvidos e, assim, ampliamos o conceito de texto para além do 

essencialmente linguístico (SAUTCHUK, 2003), uma vez que levamos em conta as condições 

de produção e recepção dos textos. 

Após definirmos o conceito de texto, delimitamos nosso foco de interesse, elegendo o 

texto escrito, uma vez que este constitui o nosso objeto de análise. Inicialmente, dizemos que, 

na atualidade, não há como negar que a escrita faz parte da nossa vida, quer seja quando 

somos chamados a produzir ou a ler textos escritos em diversas circunstâncias do nosso dia a 

dia. Talvez essa inegável necessidade da escrita em nosso cotidiano explique o fato de sua 

generalização. 

Mas o que é a escrita? De acordo com Koch e Elias (2009, p. 32), podemos encontrar, 

na sala de aula ou em algumas situações do dia a dia, algumas definições, tais como: “escrita é 

inspiração”; “escrita é uma atividade para alguns poucos privilegiados”; “escrita é expressão 

do pensamento”; “escrita é domínio de regras da língua”; “escrita é trabalho”. Ainda de 

acordo com as autoras, independente de qual seja o conceito, este estará associado ao modo 

pelo qual entendemos a linguagem, o texto e o sujeito que escreve. 

Nesse sentido, faz-se importante afirmar que consideramos a escrita não como simples 

transcrição da oralidade, mas como “[...] um código completo e independente, que 

desenvolveu funções distintas e características de estruturação e de elaboração muito 

próprias” (SAUTCHUK, 2003, p. 18); e ainda que a competência textual escrita é adquirida 
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posteriormente à competência comunicativa oral. O desenvolvimento dessa competência 

textual depende de “um variado e extenso conjunto de conhecimentos e de habilidades por 

parte do escritor” (SAUTCHUK, 2003, p. 18), o qual será determinante para a realização dos 

objetivos por parte dos produtores de texto. 

Numa perspectiva sociointeracional da linguagem, já assumida anteriormente, 

afirmamos que a atividade de escrita pressupõe a existência de duas figuras de receptor: “[...] 

leitor externo, destinatário ausente no momento da produção do texto, e aquele leitor co-autor, 

presente, [...] leitor interno, cuja função é a de satisfazer as expectativas de sentido do texto 

antes que o leitor externo o faça” (SAUTCHUK, 2003, p. 18, grifos da autora). Nesse sentido, 

ainda de acordo com a autora, o ato de escrever caracteriza-se como um ato pragmático, uma 

vez que envolve dois interlocutores no momento da produção: escritor e leitor. 

Dessa forma, Koch e Elias (2009) apresentam três focos distintos para caracterizar a 

escrita, conforme apresentamos a seguir: 

1º) foco na língua: a concepção de escrita estaria relacionada ao correto uso das regras 

gramaticais, o que implica uma concepção de linguagem como um sistema pronto e acabado. 

O texto, por sua vez, é considerado “como simples produto de uma codificação realizada pelo 

escritor a ser decodificado pelo leitor, bastando a ambos, para tanto, o conhecimento do 

código utilizado” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 33), não havendo, portanto, possibilidade de 

inferências ou pressuposições; 

2º) foco no escritor: supõe uma concepção de escrita como representação do pensamento, o 

que acarreta na concepção de um sujeito “psicológico, individual, dono e controlador de sua 

vontade e de suas ações” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 33), sendo, pois, dono de seu dizer. Nessa 

concepção, o texto é visto como um produto do pensamento do escritor, e a escrita, por sua 

vez, “[...] é entendida como uma atividade por meio da qual aquele que escreve expressa seu 

pensamento, suas intenções, sem levar em conta as experiências e os conhecimentos do leitor 

ou a interação que envolve esse processo [...]” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 33) e, dessa forma, 

não considera o outro no momento da produção do texto escrito; 

3º) foco na interação: propõe uma concepção de escrita como produção textual, “[...] cuja 

realização exige do produtor a ativação de conhecimentos e a mobilização de várias 

estratégias [...]” (KOCH; ELIAS, 2009, p. 34), o que implica dizer que: 

 

 
[...] o produtor, de forma não linear, pensa no que vai escrever e em seu 
leitor, depois escreve, lê o que escreveu, revê ou reescreve o que julgar 

necessário em um movimento constante e on-line guiado pelo princípio 

interacional (KOCH; ELIAS, 2009, p. 34). 
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Diferentemente das concepções anteriores, esta compreende a escrita na interação 

escritor-leitor, uma vez que considera o leitor como parte constitutiva desse processo. Nesse 

sentido, postula-se uma concepção dialógica da língua, concebida por Bakhtin (1995/2009), 

admitindo que tanto o escritor quanto o leitor são atores sociais que se constroem e são 

construídos no texto. 

Ainda segundo Koch e Elias (2009, p. 34), nessa perspectiva, a escrita demanda a 

utilização das seguintes estratégias: 

 ativação de conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa 

(interlocutores, tópico a ser desenvolvido e configuração textual adequada à interação 

em foco); 

 seleção, organização e desenvolvimento de ideias, de modo a garantir a continuidade 

do tema e sua progressão; 

 “balanceamento” entre informações explícitas e implícitas; entre informações 

“novas” e “dadas”, levando em conta o compartilhamento de informações com o 

leitor e com o objetivo da escrita; 

 revisão da escrita, ao longo de todo o processo, guiada pelo objetivo da produção e 

pela interação que o escritor pretende estabelecer com o leitor. 

Dessa forma, reafirmamos a concepção de escrita enquanto produto dessa interação, 

que tem seu sentido construído e não previamente determinado. Assim, somente a utilização 

do código ou a intenção do produtor não seriam suficientes para a realização eficiente dos 

objetivos de uma produção escrita. 

Nesse momento, assumimos, pois, a posição que vê a escrita como “produção textual”, 

no momento em que entendemos que esta passa a ser um processo de cooperação, no qual o 

sujeito tem algo a dizer, e o faz pensando no outro, no objetivo pretendido, no espaço-tempo e 

no suporte de veiculação e que, durante esse processo, o sujeito vê e revê a sua produção, para 

verificar se o que está escrito faz ou não faz sentido. 

Ainda sobre a produção de textos escritos, Antunes (2003, p. 54) afirma que: 

 

 
Elaborar um texto escrito é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 

simplesmente, pela codificação das idéias ou das informações, através de 

sinais gráficos. Ou seja, produzir um texto escrito não é uma tarefa que 
implica apenas o ato de escrever: Não começa, portanto, quando tomamos 

nas mãos papel e lápis. Supõe, ao contrário, várias etapas, interdependentes e 

intercomplementares, que vão desde o planejamento, passando pela escrita 
propriamente, até o momento posterior da revisão e da reescrita [...]. 
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Destacamos, aqui, a última etapa citada pela autora (revisão e reescrita), como sendo 

aquela em que o autor analisa o que escreveu para confirmar se os objetivos foram cumpridos. 

É a hora de decidir o que fica e o que sai do texto. 

Assim, dizemos que o texto escrito “exige uma articulação entre a capacidade de o 

escritor ativo oferecer instruções de leitura e a de o leitor interno reconhecer essas instruções e 

confirmá-las como adequadas e eficientes para o objetivo que é a comunicação” 

(SAUTCHUK, 2003, p. 20). Isso caracteriza a atividade de escrever como relação bilateral e 

reversível, no instante em que o indivíduo-escritor torna-se, ao mesmo tempo, um escritor-

ativo e um leitor-interno (SAUTCHUK, 2003). Sendo assim, o indivíduo escritor passa a agir 

sob dois pontos de vista diferentes: o daquele que realmente escreve (Escritor Ativo) e o 

daquele que lê e dirige o que deve ser reescrito (Leitor Interno). 

Para o desenvolvimento de nossa pesquisa, corroboramos com o pensamento de 

Sautchuk (2003), partindo do pressuposto de que, no momento da produção de textos escritos, 

lidamos com essas duas figuras distintas (Escritor Ativo e Leitor Interno), para que possamos 

não só escrever, mas refletir sobre nossa escrita, e ainda decidir sobre as operações que serão 

realizadas para promover as alterações necessárias à reescritura de nossos textos. 

Nessa perspectiva, iremos discutir, a seguir, os estudos da Análise Textual dos 

Discursos (ATD) (ADAM, 2008; [2005]2010), a partir dos quais chegamos à Crítica 

Genética, mais especificamente às operações linguísticas identificadas pela gramática gerativa 

e retomadas por Lebrave e Grésillon (2009), as quais serão utilizadas na investigação das 

mudanças efetuadas nos textos analisados nesta pesquisa. 

 

2.2 A contribuição da Análise Textual dos Discursos 

 

Para discutir a Análise Textual dos Discursos (ATD), convém mencionar as duas 

correntes teóricas relacionadas a esta abordagem. De acordo com Adam (2008), a Análise do 

Discurso e a Linguística Textual desenvolveram-se de modo autônomo. Mas, ao mesmo 

tempo em que o autor separa as duas correntes, também sugere uma relação de 

complementaridade entre elas e considera a “[...] linguística textual como um subdomínio do 

campo mais vasto da análise das práticas discursivas [...]” (ADAM, 2008, p. 43), o que o faz 

refletir sobre seus objetos de estudo e apresentar o texto enquanto objeto de estudo da 

linguística textual e as situações de interação como objeto de estudo da análise do discurso. 

Na exploração de tais objetos, Adam (2008, p. 52) ressalta que é preciso desconsiderar 

a fórmula que “deixa supor uma oposição e uma complementaridade entre os conceitos de 
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texto e de discurso”, a qual se apresenta da seguinte forma: “Discurso = Texto + 

Contexto/condições de produção e recepção-interpretação” e “Texto = Discurso – 

Contexto/condições de produção” (ADAM, 2008, pp. 51-52), e sugere que se coloque em 

polos distintos e separados os dois conceitos. 

Nesse sentido, o autor alerta para a importância de se distinguir os conceitos de 

contexto e co-texto, sendo que o primeiro refere-se aos dados da situação extralinguística, 

enquanto que o segundo diz respeito aos dados do ambiente linguístico imediato. Dessa 

forma, Adam (2008) propõe a noção de co(n)texto que reúne tanto as informações advindas 

do co-texto verbal quanto do contexto situacional de interação, noção com a qual 

corroboramos para a discussão teórica desta pesquisa. 

Ainda no tocante à discussão sobre contexto, Adam (2008) retoma os pressupostos de 

Bally (1951)
20

 para reafirmar a indissociabilidade entre linguagem e ação, fazendo uso da 

seguinte citação: 

 

 
Quando dizemos que está quente, que está frio ou que chove, não se trata 
quase nunca de uma simples constatação, mas de uma impressão afetiva, ou 

melhor, de um julgamento prático, suscetível de determinar uma ação. [...] A 

linguagem reflete ainda, desnecessário dizê-lo, a face positiva da vida, essa 
aspiração, essa tensão, essa necessidade perpétua de realizar um objetivo. É a 

razão de ser de outro traço da linguagem espontânea, seu caráter ativo, quer 

dizer, essa tendência que leva a fala a servir à ação. A linguagem torna-se, 
então, uma arma de combate: trata-se de impor seu pensamento aos outros. 

 

 

Dessa forma, apresenta como papel da linguística textual na análise do discurso: 

“teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da unidade de 

grande complexidade que constitui um texto” (ADAM, 2008, p. 63), correspondendo, assim, 

tanto às unidades que compõem o texto, ou seja, à sua estrutura linguística, quanto às 

operações responsáveis por sua realização, isto é, às condições de produção e de recepção. 

Com base nesta abordagem, Adam (2008) discute a crença ingênua na evidência da 

existência dos textos, o que o autor caracteriza como um “preconceito crítico”, no momento 

em que se contrapõe a essa concepção de que os textos existem de forma pré-concebida. Para 

ilustrar sua crítica, Adam (2008) apresenta dois exemplos: o primeiro mostra as variações 

ocorridas entre as diferentes edições de um mesmo texto (Fragmento 128 dos “Caractères” 

de La Bruyère <1>), e o segundo traz a instabilidade entre a versão escrita e a versão 

                                                        
20 Bally (1951) é citado em Adam (2008, p. 60). 
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audiovisual de um mesmo texto (A peroração do elogio fúnebre de Georges Braque por 

Malraux), aos quais não nos deteremos neste trabalho. 

A partir destes exemplos, o autor chega à conclusão de que o texto é uma unidade 

construída pela análise, e retoma Rastier (2001) para afirmar que: “a filologia lembra que os 

textos não são dados, mas construções problemáticas decorrentes de diversos procedimentos” 

(RASTIER, 2001)
21

; o que implica dizer que a análise textual dos discursos é contra a visão 

fixista da textualidade, questionando suas próprias fronteiras, por acreditar que o texto é 

construído a partir de um processo que considera todas as condições inerentes ao contexto de 

produção/recepção e que, por isso, não se apresenta de forma pré-existente, como algo dado, 

pronto e acabado. 

Nesse sentido, Adam ([2005]2010) questiona o “equívoco da evidência natural do 

texto” que acredita que o texto existe em si mesmo, e retoma Kuentz (1981)
22

, que lamenta “o 

esquecimento das condições de distribuição e de consumo dos textos, bem como do papel da 

história do livro e da imprensa”; o que, ainda segundo o autor, negligencia “uma parte 

essencial das condições de produção e recepção dos discursos”, uma vez que desconsidera as 

operações pelas quais o texto passa até que se torne texto, como também as especificidades 

dos receptores desses textos, como o público ao qual se destina. 

Esse questionamento, de acordo com Adam ([2005]2010), levou ao desenvolvimento 

do estudo dos diferentes estados dos manuscritos dos autores (Crítica Genética) e dos 

escribas-copistas (crítica textual dos filólogos medievalistas), no qual o autor aponta sua 

definição de texto: 

 

 
[...] os textos não são dados, mas construções decorrentes de procedimentos 

mediadores complexos, que vão da supressão e da reescrita pelos autores ou 

copistas até as variações editoriais, passando pelas traduções e pela 

complexidade do estabelecimento filológico dos textos (ADAM, 
[2005]2010, p. 18). 

 

 

Dessa forma, o autor enfatiza a ideia de que o texto não existe em si mesmo, mas é 

construído em um processo de complexas operações. 

Na tentativa de explicar esse processo, Adam ([2005]2010) apresenta dois eixos que 

fundamentam sua proposta para o estabelecimento do texto e de suas variações: no eixo 

horizontal, encontram-se as duas grandes possibilidades de variação de um texto no tempo – 

                                                        
21 Rastier (2001) é citado em Adam (2008, p. 73). 
22

 Kuentz (1981) é citado em Adam ([2005]2010, p. 16).  
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no tempo autoral de sua escritura, ou reescritura, que pode ser autoral (genética), ou não 

(copistas, editores), e no tempo editorial de sua difusão (história do livro e da leitura); no eixo 

vertical, encontram-se dois tipos de relações de um texto com a língua – o estabelecimento do 

texto sobre a língua de origem (filologia e crítica textual) e o estabelecimento do texto por 

passagem de uma língua para outra (tradução), conforme podemos observar no esquema 

abaixo: 

Domínios do estabelecimento do texto e de suas variações (ADAM , [2005]2010, p. 18) 

 

Estabelecimento filológico 

dos diferentes estados do texto 

 

Variações autorais  

(genética textual) 

 

TE 

TE   X   TO 

TO 

 

 

Variações editoriais 

(comparação das edições) 

 Tradução de trabalho 

(e comparação das traduções) 

 

 

As discussões atuais, ainda segundo Adam ([2005]2010), parecem levar a uma 

redefinição do conceito de texto, que o considerariam não apenas como um objeto espacial de 

três dimensões (a da esquerda e direita da linha, a parte superior e inferior da página e a 

espessura do volume), mas que possui uma quarta dimensão que dá ao texto um caráter de 

“objeto temporalmente mutável, que percorre o tempo e o espaço sociocultural, antes de 

chegar ao leitor e ao analista” (ADAM, [2005]2010, p. 20), em outras palavras, atribui ao 

texto uma dimensão histórica que o considera como uma estrutura em estado nascente 

organizada pelo tempo, enfim, que lhe confere a noção de processo. 

Com base nesse novo conceito, Adam ([2005]2010) apresenta a genética dos textos 

como uma teoria que se opõe às ideologias da evidência natural do texto. Quanto à origem 

dessa teoria, o autor retoma Hay (1979), segundo o qual a Crítica Genética teria se 

desenvolvido a partir de iniciativas editoriais, na Alemanha e, em menor escala, nos Estados 

Unidos. 

A partir dessa teoria, segundo Grésillon (1989), o linguista procura inicialmente 

construir seu objeto de estudo, ao invés de trabalhar com dados que esperam apenas ser 

interpretados, é o que a autora chama de “construção dos elementos observáveis”, ou seja, no 
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desenvolvimento do seu trabalho, o geneticista não dispõe de um objeto pré-construído, ao 

contrário, ele o constrói no momento mesmo da análise. 

Nesse sentido, Adam ([2005]2010) faz referência à fórmula de Jacques Petit utilizada 

por Hay (1985) - “O texto não existe”, como forma de reafirmar que o objeto não existiria 

fora de seu próprio processo de construção. 

Para ilustrar a teoria da Crítica Genética, Adam ([2005]2010) toma como exemplo o 

conto A bela adormecida, de Perrault, dizendo que o texto tem uma tripla existência genética: 

 

 
[...] a do manuscrito da edição de luxo dos Contes de ma mère Loye, de 

1695; a da primeira aparição do conto, no Mercure Galant, em fevereiro de 

1696 e, por fim, a da primeira edição das Histories ou contes du temps passe, 

feita por Barbin, em 1697 (ADAM, [2005]2010, p. 21). 

 

 

Segundo Adam ([2005]2010), em uma comparação dos três estados desse texto, a 

edição de 1697 é mais próxima do manuscrito de 1695 que a versão publicada no Mercure 

Galant, uma vez que apresenta dois episódios significativos: um diálogo entre o príncipe e a 

princesa, no despertar desta última, e um monólogo da princesa. 

A partir da análise desses exemplos, Adam ([2005]2010, p. 28) apresenta três 

indicações metodológicas importantes: 

 
 

(a) as variações observáveis em um dossiê genético ganham ao serem 

tratadas de forma comparativa; (b) convém substituir a idéia de progresso e 
de melhoria estética, que valoriza, geralmente, o último estado do texto, pela 

de variação; (c) essas variações formais afetam em profundidade o sentido 

de cada um dos textos considerados. 

 

 

Essas indicações nos fazem concluir que o estudo comparativo entre diferentes estados 

de uma mesma obra contribui, de forma positiva, na busca pelas operações ocorridas no 

percurso de criação desta obra, mas que não se deve considerar uma versão melhor que a 

outra, pois, para a Crítica Genética, a obra permanece em constante processo criativo, o que 

implica um questionamento sobre a versão tida como “final” e, consequentemente, sobre os 

progressos que esta teria em relação às demais versões. 

Para a análise das operações ocorridas no processo da escrita, Adam ([2005]2010) 

lembra as operações retomadas por Grésillon (1989)
23

, das quais trataremos de forma mais 

detalhada na seção seguinte, quando abordaremos a Crítica Genética e as operações 

                                                        
23 Focalizaremos a origem dessas operações na seção seguinte. 
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linguísticas identificadas pela gramática gerativa, que tomaremos como categorias de análise 

para explorarmos a produção de texto no ensino superior. 

 

2.3 A Crítica Genética: “o texto não existe” 

 

Na seção anterior, fizemos referência à fórmula de Jacques Petit (1975) – “O texto não 

existe”, utilizada em um debate dedicado à produção de texto e aos manuscritos literários, 

para reafirmar que o objeto da Crítica Genética não existe fora de seu próprio processo de 

construção, uma vez que o geneticista o constrói no momento mesmo da análise. É a partir 

desta constatação, que Hay ([1975]2002, p. 29) introduz a discussão sobre o que ele mesmo 

chamou de um “novo questionamento para o texto”, como forma de alertar para uma mudança 

do olhar sobre o texto. 

Ainda de acordo com Hay ([1975]2002), as iniciativas editorias na Alemanha e nos 

Estados Unidos desviaram a atenção para o texto e os problemas da gênese, com foco no texto 

“[...] situado entre ‘as palavras do autor’ e o olhar do leitor [...]” (HAY, [1975]2002, p. 33), o 

que trazia para a cena a figura do receptor que passaria a colaborar, também, com a 

construção do sentido do texto. 

Em consequência disso, também segundo Hay ([1975]2002), no início dos anos 

setenta, foi proposta uma teoria do texto que procurava articular o texto com a sociedade e 

com a personalidade, e daí postula-se que “[...] a realidade mais profunda do texto se encontra 

na produtividade [...]”  (HAY, [1975]2002, p. 34), concepção essa que privilegia o processo 

de produção de texto para entender o produto, e não mais o texto como um produto, como 

algo considerado pronto e acabado. 

Em resposta a essas reflexões, nessa mesma época, surge a Crítica Genética que, de 

acordo com Hay ([1975]2002, p. 34), ocupa-se “[...] com a relação entre texto e gênese, com 

os mecanismos da produção textual, com a atividade do sujeito da escritura [...]”, o que vem 

reafirmar o interesse pelo texto enquanto processo que considera todas as condições 

envolvidas em seus contextos de produção e de recepção. 

Nessa mesma direção, De Biasi ([2000]2010, p. 13) afirma que “[...] a Crítica Genética 

toma por objeto a dimensão temporal do devir-texto, colocando como hipótese que a obra [...] 

conserva o efeito de suas metamorfoses e contém a memória de sua própria gênese [...]”, o 

que leva a considerar o texto definitivo de uma obra literária como resultado de um trabalho 

de elaboração progressiva, a partir do qual são efetivadas inúmeras operações. 
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Nesse sentido, Grésillon ([1992]2002, p. 147) afirma que seu objeto de estudo são 

“[...] os manuscritos literários, na medida em que trazem o traço de uma dinâmica, a do texto 

em progresso [...]”, seu método é “[...] o desnudamento do corpo e do curso da escrita e a 

construção de uma série de hipóteses sobre as operações de escrita [...]”, o que a caracteriza 

como uma disciplina que considera a escrita como uma atividade em constante movimento, 

que se realiza através de um processo no qual operam diferentes estratégias que convergem 

para a construção do sentido que se pretende veicular nos textos. 

Também sobre o objeto de estudo da Crítica Genética, De Biasi ([2000]2010) observa 

que o manuscrito ganha uma nova significação, a partir do século XIX: 

 

 
[...] escrito “pela mão do autor”, ele se torna rastro de uma criação 
individual, a testemunha material e a assinatura de um pensamento que está 

na origem do texto impresso. Por meio dos papeis autógrafos, o que se 

começa a sentir como verdadeiro alvo do manuscrito é a pessoa do escritor, 
seu trabalho, seu procedimento, sua individualidade (DE BIASI, 

[2000]2010, p. 16, grifo do autor). 

 

 

Essa nova valorização atribuída ao manuscrito faz emergir, no final do século XVIII e 

meados do século XIX, uma atitude inédita por parte dos escritores com relação aos seus 

próprios manuscritos: os autores passam a não descartar mais os rascunhos relativos à sua 

produção escrita e começam a conservar seus papeis, tudo o que antes era jogado fora por eles 

mesmos, logo após a publicação da obra (DE BIASI, [2000]2010). 

Esses rascunhos são, de acordo com Lebrave e Grésillon (2009), constituídos de 

unidades “in statu nascendi”, sendo que essa imagem do nascimento resultou nos termos de 

“gênese, genética, geneticista”. Ainda de acordo com os autores, o rascunho é “[...] um 

documento escrito de natureza heterogênea, frequentemente lacunar, inacabado e coberto de 

rasuras e de reescrituras cuja característica principal é de ser parte integrante de um canal de 

produção textual que chamamos também de ‘gênese da obra’ [...]”
24

 (LEBRAVE; 

GRÉSILLON, 2009, s. p.). Dessa forma, o rascunho deve apresentar uma matéria verbal 

dinâmica que permita mudanças, até o instante em que o escritor decida finalizar suas 

reescrituras. 

Ainda no que diz respeito aos rascunhos, Mahrer (2009) afirma que não se deve 

considerá-los como textos, mas como um processo que vem antes do texto e, em 

                                                        
24 “[…] document écrit de nature hétérogène, souvent lacunaire, inachevé et couvert de ratures et de 
réécritures dont la caractéristique principale est d’être partie intégrante d’une chaîne de production 

textuelle qu’on appelle aussi ‘genèse de l’œuvre’ [...]” (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
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consequência disso, propõe uma diferenciação entre texto e rascunho, no momento em que 

compara aquilo que chama de “textos produzidos” aos “textos em produção”, o que passaria a 

integrar os rascunhos aos textos. 

Nessa relação, ainda de acordo com o autor, nos anos 1970, chegou-se a excluir os 

rascunhos do estudo dos textos, por razões de agramaticalidade, mas, atualmente, essa 

exclusão mostra-se “[...] senão impossível, ao menos, teoricamente insuficiente”
25

 

(MAHRER, 2009, p. 55), uma vez que tal relação seria necessária para que se reconhecesse o 

texto, a partir de uma interpretação adequada. A relevância dos rascunhos para o estudo dos 

textos estaria atestada também ao se considerar que os traços da atividade de produção de 

sentido, disponíveis nos rascunhos, assinalam o texto enquanto tal. 

Assim, podemos dizer que a Crítica Genética propõe uma mudança de foco, ao 

transferir a atenção “[...] do autor ao escritor, do escrito à escritura, da estrutura ao processo, 

da obra à gênese [...]” (PLATERO, 2008a, p. 10, tradução nossa)
26

; o que caracteriza a escrita 

como um processo, e a obra como resultado de sua própria gênese. 

Ainda no que diz respeito à origem da Crítica Genética, segundo Salles (2008a), o 

início dos estudos genéticos é localizado na França, em 1968, quando, por iniciativa de Louis 

Hay e Almuth Grésillon, o Centre National de La Recherche Scientifique (CNRS), fundado 

por Louis Hay, em 1974, criou uma pequena equipe de pesquisadores, de origem alemã, 

encarregados de organizar os manuscritos do poeta alemão Heinrich Heine, que tinham 

acabado de chegar à Biblioteca Nacional da França (BNF); vislumbrando, assim, a 

possibilidade de um estudo autônomo do processo de criação, com base nesses documentos. 

Alguns anos depois, em 1982, criou-se o Instituto dos Textos e Manuscritos Modernos 

(ITEM), como um laboratório do CNRS, que abriga vários pesquisadores interessados em 

aprofundar a análise dos grandes corpora literários dos séculos XIX e XX e criar novos polos 

de pesquisa, como a codicologia, edição genética, histórias das escritas, gênese e ciências 

cognitivas, arquivos da criação (DE BIASI, [2000]2010). 

Quanto à obra que representa o ponto de partida da Crítica Genética, Platero (2008a) 

aponta o livro “Le texte et l’avant-texte”, de Jean Bellemin-Noël, publicado em 1972, como 

sendo um trabalho que, diferente dos anteriores produzidos nos anos 50 e 60, enfoca a 

dinâmica da escritura, e não somente as intenções do autor. 

                                                        
25 “[...] sinon impossible, du moins théoriquement insuffisante” (MAHRER, 2009, p. 55).   
26 “[...] del autor al escritor, de lo escrito a la escritura, de la estructura al proceso, de la obra a la 

génesis [...]” (PLATERO, 20081, p. 10) 
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Por sua vez, Grésillon ([1990]2008) aponta, com o surgimento da Crítica Genética, um 

“redescobrimento do manuscrito”, uma vez que este se constitui em um “[...] objeto científico 

que permitia reconstruir [...] as etapas sucessivas da gênese de um texto e os mecanismos que 

subjazem na produção literária” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 154, tradução nossa)
27

. Assim, 

ainda de acordo com a autora, passava-se da noção de unicidade do texto para o conjunto dos 

prototextos, como sendo “[...] todo documento que precede materialmente uma obra” 

(PLATERO, 2008a, p. 20, tradução nossa)
28

, ou seja, todas as possíveis versões pelas quais 

um texto passa até que se chegue àquela tida como “produto final”. 

Também com relação ao manuscrito, a autora afirma que, em um primeiro momento, o 

trabalho com esse material foi visto de forma negativa, até o instante em que se passou a um 

enfoque que buscava “[...] descrever, decifrar, transcrever e interpretar todos os dados 

materiais reunidos em um manuscrito” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 155, tradução nossa)
29

, 

mostrando-se, assim, mais objetivo e mais científico. É importante ressaltar ainda que, no 

trabalho com manuscritos, deve-se proceder a uma reprodução fiel do material, o que 

Grésillon ([1990]2008, p. 163, tradução nossa)
30

 chamou de “transcrição diplomática”. 

Portanto, em um primeiro momento, o manuscrito constitui o objeto de estudo da 

Crítica Genética, uma vez que busca compreender os indícios materiais de uma determinada 

obra. No entanto, é importante ressaltar que os manuscritos 

 

 
[...] são variáveis em quantidade e em tipos segundo as épocas, os autores e 
as obras, mas contém uma história específica e surpreendente: o que se passa 

entre o momento em que o autor começa a inventar a primeira ideia de seu 

projeto e o momento em que o texto aparece como obra impressa 

(PLATERO, 2008a, p. 11, tradução nossa)
31

. 

 

 

Dessa forma, o geneticista tem como principal interesse as operações pelas quais a 

obra passa, desde a sua concepção até o momento em que é publicada como produto “final” e, 

para alcançar seu objetivo, ele “[...] reúne, classifica, decifra, transcreve e edita dossiês 

                                                        
27 “[...] objeto científico que permitía reconstruir [...] las etapas sucesivas de la génesis de un texto y 

los mecanismos que subyacen em la producción literária [...]” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 154). 
28 “[...] todo documento que precede materialmente a una obra [...]” (PLATERO, 2008a, p. 20). 
29 “[...] describir, descifrar, transcribir, fechar e interpretar todos los datos materiales reunidos en un 

manuscrito [...]” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 155). 
30

 “[...] transcripción diplomatica [...]” (GRÉSILLON, ([1990]2008, p. 163). 
31 “[...] son variables en cantidad y en tipos según las épocas, los autores y las obras, pero que 

contienen una historia específica y sorprendente: lo que pasa entre el momento em que el autor há 
comenzado a pergeñar la primera idea de su proyecto y el momento em que el texto aparece como 

obra impresa [...] (PLATERO, 2008a, p. 11). 
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manuscritos [...], como também “[...] constrói hipóteses sobre os caminhos percorridos pela 

escrita e sobre as significações possíveis desse processo de criação [...]” (GRÉSILLON, 

[1992]2002, p. 160); o que o leva do ato isolado de escrever até as operações da escrita. 

Enquanto uma disciplina que está nascendo, Grésillon ([1992]2002, p. 150) afirma que 

o discurso da Crítica Genética encontra-se atravessado por duas séries metafóricas: uma de 

tipo organicista e outra de tipo construtivista. Segundo a autora, a primeira estaria relacionada 

“[...] à imagem de Deus e da Criação do mundo, o escritor procede à gênese, ao nascimento 

do texto [...]” e daí, produz uma série de novas metáforas que passarão a compor o 

vocabulário dos geneticistas: “gestação, parto, geração, concepção, embrião, aborto”. A 

segunda metáfora surge da “[...] reação contra a imagem do poeta inspirado, contra a poesia 

como dom dos deuses [...]”, (GRÉSILLON, [1992]2002, p. 151) e, desta vez, os estudiosos da 

genética adotam termos relacionados à “oficina, fábrica, indústria, máquina” que lembram o 

“saber-fazer”. No entanto, a autora ressalta que o discurso da Crítica Genética encontra-se 

atravessado pelas duas metáforas ao mesmo tempo, o que resulta em uma conjunção das duas 

abordagens e confere à escrita, de forma simultânea, a pulsão do desejo de escrever, relativa à 

metáfora organicista, e o cálculo, necessário à organização do manuscrito, e relacionado à 

metáfora construtivista. 

Quanto à evolução dos estudos da Crítica Genética, Salles (2008a) aponta uma divisão 

em três momentos: o primeiro momento é chamado de “momento germânico-ascético”, que 

vai de 1968 a 1975; o segundo momento, intitulado “momento associativo expansivo”, vai de 

1975 a 1985; e o terceiro momento, chamado de “momento justificativo-reflexivo”, que se 

iniciou em 1975. Ainda segundo a autora, foi entre o primeiro e o segundo momentos, que 

aconteceu o “I Colóquio de Crítica Textual: o Manuscrito Moderno e as Edições”, na 

Universidade de São Paulo. Neste evento, foi fundada a Associação de Pesquisadores do 

Manuscrito Literário (APML), que criou a revista Manuscrítica (1990), totalmente dedicada à 

divulgação dos estudos em Crítica Genética. 

Nesse momento, faz-se importante ressaltar os limites que os manuscritos impõem aos 

estudos genéticos: o limite material, pois só se pode estudar um determinado documento se 

este existir, e o limite quanto às operações mentais executadas durante a produção de um texto 

que não são reveladas pelos documentos. Assim, Hay ([1975]2002, p. 35) afirma que: “[...] o 

traço da escritura não é a escritura mesma [...]”, ou seja, por mais pistas que um escritor deixe 

na escritura de seu texto, elas não serão capazes de revelar todas as operações por ele 

efetuadas no momento da produção. 
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Em consonância com esse pensamento, Grésillon ([1990]2008) aponta alguns 

obstáculos que o geneticista pode enfrentar no trabalho com os manuscritos: 1) o projeto 

mental precedente à escritura é inacessível, para sempre, como tal, isto é, o que temos em 

mãos, com os manuscritos, é apenas a parte visível de um processo cognitivo muito mais 

complexo, ao qual nunca teremos acesso; 2) não dispomos de instrumentos suficientes para 

integrar em nossas análises as restrições referentes ao contexto histórico do sujeito que 

escreve, ou seja, a Crítica Genética não disponibiliza ferramentas que permitam o acesso ao 

universo histórico-discursivo do qual surgiu a obra; 3) quando nos limitamos a estudar 

documentos autógrafos de uma obra, nunca estamos seguros de que temos em mãos o 

verdadeiro conjunto dos traços genéticos, em outras palavras, o pesquisador nunca terá 

certeza de que detém a exaustividade dos traços escritos de uma gênese. Dessa forma, a autora 

conclui que, no trabalho com o manuscrito, não podemos pretender chegar à origem primeira 

de determinada obra e que, portanto, “[...] a reconstrução genética é uma questão de 

probabilidade, não de certeza [...]” (GRÉSILLON, [1994]2007, p. 42), pois apenas 

especulamos sobre os possíveis prototextos de uma determinada obra, sem a certeza de que 

temos em mãos as verdadeiras pistas sobre o seu processo de composição. 

Além dos limites, Grésillon ([1994]2007) cita, ainda, cinco paradoxos relacionados ao 

estudo dos manuscritos: 1º) Por que e para quem os escritores conservaram seus manuscritos, 

se, em princípio, eles foram escritos para não serem lidos por ninguém? Independente da 

resposta, é certo que os manuscritos são o motivo de existência da Crítica Genética. 2º) 

Apesar do rascunho ser considerado como um “escrito-para-si”, alguns escritores defenderam 

que seria impossível escrever sem uma certa imagem do leitor, e até dedicaram seus 

manuscritos a determinadas pessoas, vislumbrando uma possível publicação. 3º) Algumas 

obras existem sem que jamais tivessem prototexto visível e legível, o que dificulta o estudo 

genético, já que, diante de uma obra sem manuscrito, ou de um manuscrito sem rasura, não há 

trabalho para o geneticista; 4º) A qualidade de um geneticista mede-se pela sua capacidade de 

analisar, compreender e de avaliar os mecanismos de produção literária em geral, mas a 

maioria deles são especialistas da obra de um autor, ou pior, de um único texto; 5º) A Crítica 

Genética é, ao mesmo tempo, filologia e crítica, uma delas é um meio, a outra, um fim. 

Com todos esses limites e paradoxos, Grésillon ([1992]2002) desperta para o seguinte 

questionamento: o que atrai os geneticistas para os manuscritos? Em resposta a essa pergunta, 

a autora aponta “[...] uma curiosidade particular, estranhamente contraditória, em que são 

igualmente exigidas paixão e paciência” (GRÉSILLON, [1992]2002, p. 155, grifos da 

autora). A paixão estaria relacionada ao fato de assistir à concepção do texto e, assim, ter em 



P á g i n a  | 52 

 

mãos a autenticidade particular da escrita. Por sua vez, a paciência torna-se indispensável na 

busca pelo manuscrito, muitas vezes, desaparecido, como também no trabalho com a 

transcrição e a classificação do conteúdo. 

Nesse sentido, Hay ([1975]2002, p. 35) afirma que, além de limites, os manuscritos 

também carregam poderes, no momento em que permitem, ao geneticista, “[...] observar o 

trabalho do autor [...] em sua verdade material [...]”, o que possibilita ao estudioso analisar um 

conteúdo que vai além daquele trazido pelas páginas do livro em sua versão tida como “final”. 

Em complemento a essa discussão, Salles (2008a, p. 56) coloca que: “[...] poder-se-ia 

dizer que o crítico genético manuseia um objeto que se apresenta limitado em seu caráter 

material e, ao mesmo tempo, ilimitado em sua potencialidade interpretativa”, pois podemos 

fazer diversas interpretações, a partir das pistas deixadas pelo artista no decorrer do processo 

de criação de sua obra, mas não podemos ultrapassar o limite daquilo que o material nos 

permite especular. Dessa forma, consideramos que o geneticista trabalha a partir de uma 

“liberdade condicional” que, ao mesmo tempo em que lhe permite, também restringe a 

construção das interpretações sobre o processo de produção de uma determinada obra. 

Ainda no que diz respeito ao objeto da Crítica Genética, segundo Hay ([1975]2002), 

esse seria composto por uma dualidade entre o dado material e a construção intelectual, o que 

leva a um caminho que, inevitavelmente, parte do manuscrito, passa pela escritura, até chegar 

ao texto. Mas, de acordo com Grésillon ([1990]2008), o trabalho com o manuscrito, que se 

apresenta como um documento privado, não anula, por parte do escritor, a figura do futuro 

público; e isso o constitui enquanto um escritor que relê a sua produção, transformando-se, 

assim, em um leitor crítico. 

Nesse sentido, Hay ([1975]2002) destaca uma relação de muita relevância para os 

estudos genéticos: aquela que se estabelece entre a escritura e o escrito, afirmando que não 

podemos separá-los de maneira absoluta, e nem confundi-los, uma vez que não há 

semelhanças entre os caminhos da gênese e o desdobramento do texto, e atesta que: “[...] a 

escritura permanece atuante no escrito [...]” (HAY, [1975]2002, p. 41), ou seja, o escrito 

carrega as marcas de sua própria produção, o que pode revelar detalhes da intenção por parte 

do autor, como, por exemplo, explicar a escolha deste por determinadas operações no 

momento da produção do texto. 

A partir do instante em que se delimita o texto enquanto objeto, faz-se importante 

ressaltar seu estatuto para determinado estudo. Na Crítica Genética, são considerados dois 

modelos de análise correspondentes aos dois aspectos da escritura: “produção e produto” 
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(HAY, [1975]2002, p. 37). Para o autor, a produção irá mobilizar dois tipos de novas 

abordagens: 

 

 
[...] o primeiro, de ordem propriamente analítica, visa identificar e descrever 

a combinatória de deslocamentos, substituições, expansões e retrações que o 
manuscrito manifesta, a fim de assinalar e sistematizar o conjunto das 

operações genéticas: programação, textualização, transformação. O segundo, 

de ordem indutiva, procura remontar destas operações até a dinâmica que as 
movimenta: pulsões do afetivo, representações do imaginário, efeitos da 

linguagem e do ritmo... (HAY, [1975]2002, pp. 37-38). 

 

 

Isto quer dizer que, inicialmente, procura-se identificar as operações que promovem as 

alterações nos textos para, em seguida, buscar a explicação para a utilização de determinada 

operação e o consequente sentido promovido nos textos. 

Em consequência da evolução dos estudos genéticos, de acordo com Salles (2008a), a 

partir de meados da década de 1990, amplia-se o estudo dos manuscritos, no que diz respeito 

ao número de escritores estudados e às abordagens teóricas utilizadas, o que caracterizou uma 

“ação transdisciplinar da Crítica Genética”. Segundo a autora: 

 

 

A Crítica Genética, que vinha se dedicando ao estudo dos manuscritos 

literários, já trazia consigo, desde seu surgimento, a possibilidade de 
explorar um campo mais extenso, que nos levaria a poder discutir o processo 

criador em outras manifestações artísticas (SALLES, 2008a, p. 14). 

 

 

Dessa forma, a autora sinaliza a possibilidade de estudar diferentes manifestações 

artísticas, tendo como base teórica a Crítica Genética, posição que é refletida em seus 

trabalhos desenvolvidos no Centro de Estudos de Crítica Genética, do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, cujos estudos veem a riqueza semiótica como uma das causas incentivadoras da 

expansão da Crítica Genética, buscando uma aproximação entre os processos criativos das 

outras artes, e postulam que os registros estão presentes em qualquer manifestação artística. 

A esse respeito, Grésillon ([1990]2008) prevê uma aproximação entre a Crítica 

Genética e a semiótica, quando afirma que os manuscritos apresentam espaços semióticos 

complexos e, para ilustrar sua afirmação, apresenta os rascunhos de dois poemas: o primeiro – 

“Été”, de Paul Valéry – que traz desenhos junto à escritura; e o segundo – “Burg Tübingen”, 

de Friedrich Hölderlin – que revela, além da própria escritura, uma composição musical. 
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Indiscutivelmente, Salles (2008a) amplia o campo de abrangência da Crítica Genética, 

ao afirmar que seu objeto de estudo é o trajeto percorrido pelo artista para chegar às obras, 

incluindo, assim, em seu escopo, não só os manuscritos, mas qualquer manifestação artística. 

Dessa forma, uma pesquisa que trabalhe com um objeto de estudo da Crítica Genética será 

baseada no que a autora denomina como “documentos de processo”, expressão que abrange 

outras manifestações artísticas para cuja identificação não caberia utilizar o termo 

“manuscrito”. 

Nessa mesma direção, encontra-se De Biasi ([1993]2002) quando reconhece que os 

estudos genéticos podem se desvencilhar dos manuscritos literários e estender-se a outras 

manifestações da criação. De acordo com o autor, “[...] o processo de concepção e de 

realização de uma obra certamente constitui uma questão central para toda pesquisa acerca 

das produções intelectuais ou artísticas [...]” (DE BIASI, [1993]2002, p. 219), não só aquelas 

destinadas à pesquisa sobre os manuscritos; para isso, devemos confirmar, contudo, se o 

método utilizado nos estudos literários é aplicável a qualquer objeto da cultura. 

Para ilustrar seu pensamento, o autor apresenta exemplos de resultados de pesquisas 

obtidos em meios não-literários, como, por exemplo, estudos genéticos desenvolvidos nas 

áreas de musicologia e artes plásticas (DE BIASI, [1993]2002). Com isso, conclui que “[...] o 

patrimônio dos manuscritos modernos não se resume aos que são autógrafos de escritores 

[...]” (DE BIASI, [1993]2002, p. 220), mas abrange todos os documentos que possam revelar 

os passos do processo de criação de uma determinada obra. 

Nesses documentos, podemos encontrar pistas de diversas linguagens (verbal, visual 

ou sonora) e, segundo Salles (2008a, p. 44): “Ao acompanhar diferentes processos, observa-

se, na intimidade da criação, um contínuo movimento tradutório (tradução intersemiótica)”, 

que ocorre quando transpomos o conteúdo de uma linguagem para outra. Faz-se importante 

ressaltar ainda que, em razão de sua natureza, o objeto de estudo estaria em constante 

processo de criação, o que o torna móvel, uma vez que será construído e desconstruído a todo 

momento, durante o percurso criativo. 

Quanto ao método de estudo, segundo Hay ([1975]2002, p. 34), a Crítica Genética tem 

seu método decorrente de “[...] trabalhos empíricos dedicados aos manuscritos autógrafos, 

para reconstituir a gênese dos escritos [...]”, o qual se realiza através de um procedimento 

indutivo, do qual parte-se de observações para se formular generalizações. 

Ainda sobre o método da Crítica Genética, Salles (2008a, p. 55) afirma que a 

observação “[...] propicia o levantamento de hipóteses que, no decorrer da pesquisa, são 

testadas. Aquelas que são levadas adiante oferecem conhecimento sobre o modo como se 
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desenvolve o processo criativo, sob a forma de generalizações [...]”. Em resumo, podemos 

dizer que a Crítica Genética promove ao pesquisador a possibilidade de investigar o processo 

de criação sob um método de caráter indutivo, uma vez que o próprio objeto analisado orienta 

o pesquisador sobre os aspectos a serem considerados durante a investigação. 

Voltemos agora à fórmula citada no início deste tópico, apresentada, por Hay 

([1975]2002, p. 40), também sob a forma de uma pergunta: “o texto não existe?”, à qual ele 

mesmo responde: “[...] ele não pode ser definido de modo absoluto [...]”, considerando que o 

texto, enquanto objeto de estudo dos geneticistas, é construído no momento da análise, não se 

acha dado, pronto e acabado, o que promove a participação do pesquisador na constituição da 

obra. 

A esse respeito, Salles (2008a) aponta que, ao trabalharmos com os registros que o 

artista faz ao longo do processo de fabricação de sua obra, acompanhamos um trabalho 

contínuo e, por isso, não podemos acreditar no mito da “obra que já nasce pronta”. A autora 

complementa: 

 

 
Ao nos propormos a acompanhar seus processos de construção, narrar suas 
histórias e melhor compreender esses percursos, independentemente da 

abordagem teórica escolhida, estamos tirando a criação artística do ambiente 

do inexplicável, no qual está, muitas vezes, inserida (SALLES, 2008a, p. 

26). 

 

 

Assim, desmitifica-se a visão fixista da textualidade, para a qual o texto encontra-se 

pré-construído, pronto para ser observado e analisado, e reafirma-se o entendimento de que, 

ao contrário, o texto vai se construindo, ao longo de um processo de complexas operações 

que, ao final, podem revelar a intenção por parte do autor da obra. 

Mas, então, como o geneticista poderá delimitar o ponto de partida e o ponto final de 

uma obra que pretende estudar? Para Salles (2008a, p. 60), “Por mais material, relativo ao 

processo estudado, que o crítico genético possa ter em mãos, ele sempre recorrerá a um 

recorte inicial de caráter fictício: o ‘ponto de partida’ daquela obra [...]”, o que, ainda para a 

autora, constitui o “mito do ponto originário”, pois, exatamente, por se tratar de um constante 

processo de criação, é impossível delimitar a origem de determinada obra. Quanto ao ponto 

final, de acordo com Salles (2008a, p. 61), “[...] o crítico genético toma a obra, assim como 

foi entregue ao público, como referência [...]”, aquela que, geralmente, é considerada a versão 

“final”. 
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Nesse sentido, ainda segundo a autora, a Crítica Genética nos faz refletir sobre a noção 

de estética geralmente relacionada à obra entregue ao público, pois, uma vez que a obra 

encontra-se em constante processo de revisão, como atribuir a estética a uma versão tida como 

acabada? Desse modo, Salles (2008a, p. 121) propõe uma “estética em criação”, partindo do 

princípio de que: 

 

 
[...] o estudo genético confronta o que a obra é com o que foi, com o que 
poderia ter sido ou ainda com o que quase foi, ele contribui para, por uma 

lado, forçar a ver em cada fase um possível término – uma possível obra – e, 

por outro lado, contribui para relativizar a noção de conclusão e, assim, ver 
aquela forma, considerada final pelo artista, somente como um ponto final 

suportável. 

 

 

Em decorrência disso, teríamos uma “estética do inacabado” (SALLES, 2008a, p. 

122), considerando que, mesmo para aquela obra tida como produto “final”, sempre haverá, 

por parte do autor, possibilidades de revisão e, consequentemente, de alguma alteração, com o 

objetivo de fazer com que o material atenda aos seus objetivos de uma maneira mais 

satisfatória. 

Ao final dessa explanação, retomamos um questionamento apresentado por Salles 

(2008a): quais seriam as perspectivas de desenvolvimento da Crítica Genética? De acordo 

com a autora, “[...] os estudos genéticos [...] têm caminhado em direção a uma possível teoria 

da criação [...]” (SALLES, 2008a, p. 127), uma vez que podemos observar uma teorização 

sobre o processo criador. Assim, reafirmamos que se trata de uma abordagem que busca o 

entendimento do produto não como algo pré-estabelecido e acabado, mas como algo que se 

efetiva a partir de um complexo processo de construção. 

Nesse sentido, De Biasi ([1993]2002, p. 244) afirma que: 

 

 
[...] o estudo da gênese, ao abrir-se para novas fronteiras intelectuais e 

culturais, parece destinado a recolocar em causa os abismos tradicionais que 
dividiam, mais claramente há um século, os territórios da criação artística e 

do pensamento científico. 

 

 

Essa posição, defendida pelo autor, sinaliza a consolidação do desenvolvimento de 

estudos genéticos sobre as mais diversas manifestações artísticas e culturais, o que, 

consequentemente, implica uma noção de manuscrito que considere esse campo de estudos 

em sua significativa ampliação. 
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Baseados nestas considerações, iremos explorar, na sequência, as operações 

linguísticas identificadas pela gramática gerativa e retomadas por Lebrave e Grésillon (2009), 

as quais utilizaremos como categorias de análise na exploração de nossos dados. 

 

2.3.1 As operações de reescritura e sua origem 

 

Enquanto disciplina que busca explicações sobre o processo de criação de uma obra, a 

partir de documentos que apresentem traços de sua origem, a Crítica Genética encontra, nas 

pesquisas sobre escritura e reescritura de textos, um importante campo para a realização de 

seus estudos. 

No entanto, Grésillon ([1990]2008, p. 166) afirma que os modelos linguísticos são 

“[...] inadequados para dar conta das operações observadas no manuscrito [...]”, ou seja, para 

se chegar aos níveis de organização textual mais importantes, é necessário proceder a uma 

análise mais específica, o que implica, segundo Platero (2008b, p. 52, tradução nossa)
32

, “[...] 

passar de uma linguística do produto a uma linguística da produção [...]” que, por sua vez, 

completaria a teoria dos atos de fala e do dialogismo bakhtiniano, já apontados por nós neste 

trabalho, e caracterizaria o escritor também como leitor de sua própria obra. 

Dessa forma, Grésillon ([1990]2008) começa por questionar sobre a denominação 

mais adequada para as operações ocorridas em um texto escrito e conclui que “reescritura” é o 

termo mais neutro para caracterizar o conjunto dessas operações, uma vez que, ao contrário de 

outros termos como “variante”, “transformação”, “correção”, a expressão “reescritura” não 

evoca a visão fixista da textualidade, excluída pela Crítica Genética, pois faz referência à 

noção de texto em constante processo de criação, o que não permite a busca por um produto 

ideal e definitivo. 

Ainda no que diz respeito à reescritura, a autora apresenta duas restrições que 

caracterizam tal atividade: a primeira diz que a reescritura é independente do tempo, uma vez 

que se pode intervir na produção imediatamente ou alguns anos mais tarde; a segunda aponta 

que o escritor é livre para refletir sobre sua própria escrita e até anular o que havia escrito. 

Em consequência dessa concepção de reescritura, chegamos à noção de substituição o 

que, para Grésillon ([1990]2008), permite tratar a reescritura com as ferramentas da 

linguística e, de forma simultânea, atribuir-lhe o caráter de operação. Segundo a autora, a 

substituição é “[...] necessariamente orientada para uma substituição A/B que representa um 

                                                        
32 “[...] pasar de una lingüística del producto a una linguística de la producción [...]” (PLATERO, 

2008b, p. 52). 
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movimento orientado A→B [...]” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 167, tradução nossa)
33

, o que 

implica dizer que toda reescritura que consista em substituir A por B configura-se em uma 

substituição. 

Em consonância com esse pensamento, De Biasi ([2000]2010, p. 76) afirma que “[...] 

a substituição constitui o modelo primário de toda rasura [...]” e que os cinco mecanismos 

delimitados por ele (substituição, supressão, transferência, gestão e suspensão) constituem 

casos peculiares mais ou menos híbridos do método “substituir”. 

Em decorrência dessas discussões, perguntamo-nos: essa concepção seria aplicável à 

produção escrita em qualquer domínio? Na seção anterior, observamos que a Crítica Genética 

se consolidou no domínio da escrita literária, tendo como campo a produção escrita das obras. 

Para este momento, compartilhamos do pensamento de Grésillon ([1994]2007), quando 

afirma que não devemos desconsiderar as pesquisas sobre a produção escrita em outros 

domínios. 

Nesse sentido, a autora aponta para a relação existente entre pesquisas desenvolvidas 

no campo didático-pedagógico e a análise de manuscritos, como forma de ilustrar uma 

necessidade mútua entre as duas áreas, uma vez que, conforme a autora exemplifica, o 

trabalho com os manuscritos se utiliza de ferramentas fornecidas pelas ciências da linguagem; 

assim também linguistas, psicólogos, especialistas em didática e cognitivistas, cada um no seu 

domínio, já assumiram a necessidade de adquirir conhecimentos sobre a produção escrita. 

Com isso, a autora sinaliza uma convergência harmoniosa entre os geneticistas e os 

outros especialistas da produção escrita, o que culmina no que ela chama de “universais da 

produção escrita”. Segundo Grésillon ([1994]2007, p. 287, grifo da autora), “[...] toda 

escritura, qualquer que seja, de onde quer que venha, quer seja manuscrita, datilografada ou 

eletrônica, conhece somente quatro operações de reescritura: acrescentar, suprimir, substituir, 

permutar [...]”, as quais foram, fielmente, retomadas pelo sistema informático, através dos 

comandos Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, o que vem confirmar a sua validade. 

Por sua vez, as rasuras funcionariam, de acordo com Mahrer (2009, p. 65), como uma 

marca indicativa de que, “[...] de duas sequências presentes, uma está predestinada a 

desaparecer ao ganho da outra, ou que uma sequência enunciada está destinada a ser 

                                                        
33 “[...] necesariamente orientada para que un reemplazo A/B pueda presentar-se como movimento 

orientado A → B [...]” (GRÉSILLON, [1990]2008, p. 167). 
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transformada [...]”
34

, assinalando, assim,  o inacabamento do texto, o que o faz reconhecê-lo 

como um rascunho. 

Nesse sentido, considerar um texto como inacabado implica, ainda de acordo com o 

autor, compreendê-lo como “[...] incompleto e à espera de acréscimos, inacabado e à espera 

de mudanças, redundante e à espera de supressão, com erros e à espera de correções [...]”
35

 

(MAHRER, 2009, p. 67), o que acarreta quatro diferentes funções de reescritura. 

É a essas mesmas funções que De Biasi ([2000]2010) se refere como “funções da 

rasura”, nos seguintes termos: rasura de substituição – “[...] a rasura é um traçado operatório 

que marca a decisão de anular um segmento previamente escrito para substituí-lo por outro 

segmento [...]” (DE BIASI, [2000]2010, p. 71); rasura de supressão – utilizada para eliminar 

um segmento sem substituí-lo; rasura de utilização ou de gestão – rasura para “[...] registrar o 

fato de que um segmento foi objeto de exploração ou de reescritura [...]” (DE BIASI, 

[2000]2010, p. 72); rasura de transferência ou de deslocamento – rasura para “[...] marcar o 

projeto ou o ato de deslocar um segmento escrito no intuito de fazê-lo desaparecer de seu 

lugar primitivo para inseri-lo em outra zona do manuscrito [...]” (DE BIASI, [2000]2010, p. 

72); rasura de suspensão – utilizada para “[...] delimitar o espaço de uma rasura futura, 

marcando um segmento que poderá desencadear uma eventual anulação ou correção ulterior 

[...]” (DE BIASI, [2000]2010, p. 72). 

Neste momento, dizemos que, para a análise de nossos dados, utilizaremos, como 

categorias, as operações linguísticas identificadas pela gramática gerativa e retomadas por 

Lebrave e Grésillon (2009, s. p.), como sendo: “substituição como ‘x  y’; o acréscimo 

como ‘ø  x’; a supressão como ‘x  ø’; o deslocamento como ‘abcd  bcda’ [...]”
36

, o que 

nos leva a resgatar sua origem, conforme veremos na sequência. 

Segundo os autores, foi constatado que os modelos de análise propostos pela 

linguística estrutural, na década de 1970, não eram apropriados para uma abordagem dos 

manuscritos literários, uma vez que se considerava, quase que exclusivamente, a gramática de 

frases e a língua que, por sua vez, era vista como sistema e competência; concepção que 

desprezava a língua realmente produzida, atribuída ao desempenho. 

                                                        
34

 “[…] de deux séquences en présence, l’uue est vouée à disparaître au profit de l’autre, ou qu’une 
séquence énoncée est destinée à être transformée [...]” (MAHRER, 2009, p. 65). 
35 “[...] incomplet et en attente d’ajout(s), inabout et em attente de replacements, redondant et en 

attente de suppression, fautif et attente de corrections […]” (MAHRER, 2009, p. 67).   
36

 “[...] le remplacement comme ‘x  y’; l’ajout comme ‘ø  x’; la suppression comme ‘x  ø’; le 
déplacement comme ‘abcd  bcda’ […]” (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
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Consequentemente, ainda segundo os autores, pelo fato do desempenho não estar 

situado no campo da linguística stricto sensu, qualquer tentativa de utilização da linguística 

chomskyana para distinguir as operações de produção verbal dos manuscritos estaria 

destinada ao fracasso. 

Dessa forma, no final dos anos 1970, a produção escrita, pela qual a linguística se 

interessou muito pouco, foi objeto de trabalhos pioneiros da psicolinguística, o que, de acordo 

com Lebrave e Grésillon (2009), resultou em uma “linguística de rascunhos”, que propunha 

um modelo que constituiu o ponto inicial de uma série de trabalhos experimentais pelos quais 

uma abordagem psicolinguística de produção escrita se afirmou e se aprimorou, no decorrer 

das duas últimas décadas do século XX, sendo que, somente no início dos anos 2000, foi 

possível uma verdadeira convergência entre as duas abordagens. 

Após a constatação, por parte dos estudiosos dos manuscritos literários, de que as 

teorias linguísticas se mostravam inadequadas para a abordagem do objeto manuscrito, foi 

necessário admitir que o método linguístico e alguns de seus conceitos precisavam de 

reformulações, o que levou os pesquisadores a tomarem emprestado algumas ferramentas de 

descrição existentes na linguística, conforme confissão dos próprios autores, a qual podemos 

atestar a seguir: “[...] Foi assim que ‘roubamos’ do estruturalismo os termos como 

‘substituição’, ‘variante’ e ‘paradigma’, lhes dando em parte novas definições [...]”
37

 

(LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.), os quais foram adaptados à teoria da genética dos 

textos. 

Quanto à substituição, os autores apontam que, ao contrário da substituição 

estruturalista, que é simétrica e independente do tempo, as mudanças da escrita são 

necessariamente orientadas e ordenadas no tempo. Além disso, como as reescrituras se 

apresentam sob quatro configurações - substituir, acrescentar, suprimir, mudar -, o conceito de 

substituição permitia tratar esses quatro tipos de reescritura como quatro subclasses de 

substituição, na condição, no entanto, de introduzir outro conceito linguístico: a variável ø. 

Assim, os quatro tipos de reescritura constituiriam as quatro operações de reescritura, já 

descritas acima, possíveis de serem observadas em um determinado texto. 

Por sua vez, no que diz respeito ao conceito de variante, os autores colocam que, para 

o estruturalismo, esse termo estaria ligado ao domínio da fonética, o que implicava dizer que 

se referia a “[...] duas realizações de uma mesma unidade linguística (dois sons, por exemplo, 

                                                        
37 “[...] C’est ainsi que nous avons ‘volé’ au structuralisme des termes comme ‘substitution’, ‘variante’ 
et ‘paradigme’, tout en leur donnant en partie de nouvelles définitions [...]. (LEBRAVE; 

GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
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ou dois morfemas) empregada em um dado contexto, sem que o valor (no sentido de 

Saussure) de unidade em questão seja modificado [...]”
38

 (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. 

p.). Por outro lado, no domínio dos rascunhos, “[...] dois segmentos – palavras, grupos 

sintáticos ou frases – serão considerados como variantes uma da outra se em um contexto 

idêntico elas produzirem uma diferença de sentido [...]”
39

 (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, 

s. p.). Assim, o conceito de variante ilustra aquilo que ocorre quando nos utilizamos das 

operações de reescritura para efetuar mudanças em nossos textos. 

Por fim, quanto ao conceito de paradigma, os autores afirmam que, “[...] Para o 

estruturalismo, ele designa um conjunto de unidades virtualmente substituíveis em um dado 

contexto [...]”
40

 (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). Quando relacionado ao domínio dos 

rascunhos, “[...] a noção de paradigma designa um conjunto de unidades realmente 

substituídas umas pelas outras, unidades que formam, portanto, um ‘paradigma de 

reescrituras’ [...]”
41

 (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p., grifos dos autores). Dessa forma, 

podemos observar uma diferença entre os conceitos apresentados, uma vez que, ao contrário 

do que é proposto pelo estruturalismo, no domínio dos rascunhos, a noção de paradigma 

refere-se às substituições efetivamente realizadas no âmbito da escrita. 

Ainda no que diz respeito às operações de reescritura, podemos constatar que, de 

acordo com o Dicionário de Linguística (DUBOIS et al, 1997), as referidas operações são 

nomeadas e conceituadas da seguinte forma: adição: “Em gramática gerativa, a adição é uma 

operação que consiste em acrescentar um elemento no decurso de uma transformação [...]” 

(DUBOIS et al, 1997, p. 20); apagamento: “Em gramática gerativa, apagamento é uma 

operação que consiste na supressão do constituinte de uma frase em condições definidas por 

uma transformação [...]”(DUBOIS et al, 1997, p. 59); deslocamento: “Em gramática gerativa, 

deslocamento é a operação que consiste em modificar a ordem de dois constituintes 

adjacentes de uma frase [...] em condições definidas por uma transformação [...]”(DUBOIS et 

al, 1997, p. 179); substituição: “Em gramática gerativa, a substituição é uma operação que 

                                                        
38 “[...] deux réalisations d’une même unité linguistique (deux sons par exemple, ou deux morphèmes) 

prises dans un certain contexte, sans que la valeur (au sens de Saussure) de l’unité en question soit 
modifiée [...]” (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
39

 “[...] deux segments – mots, groupes syntaxiques ou phrases – seront considérés comme variantes 

l’un de l’autre si dans un contexte par ailleurs identique ils produisent une différence de sens [...] 

(LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
40 “[…] Pour le structuralisme, elle désigne un ensemble d’unités virtuellement substituables dans un 

contexte donné […]” (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, s. p.). 
41 “[…] la notion de paradigme désigne un ensemble d’unités réellement substituées les unes aux 
autres, unités qui forment donc un « paradigme de réécritures […] (LEBRAVE; GRÉSILLON, 2009, 

s. p.).  
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consiste em colocar no lugar de um constituinte apagado outro constituinte deslocado 

[...]”(DUBOIS et al, 1997, p. 573). 

Assim, concluímos que o panorama apresentado atesta a origem das operações de 

reescritura, retomadas por Lebrave e Grésillon (2009), na gramática gerativa, no momento em 

que retoma o trabalho realizado no âmbito dessa linha teórica, revelando semelhanças quanto 

às concepções postuladas e ao tratamento dos dados. 

Com essas operações, iremos proceder à classificação e explicação das alterações 

efetuadas pelos escritores dos textos produzidos no ensino superior, os quais constituem o 

corpus de nossa pesquisa. Ressaltamos, ainda, que procuramos ampliar essa categorização, 

tendo como critérios a materialidade linguística e o valor semântico explicitados pelas 

mudanças efetivadas nos textos, ainda com o intuito de fazer com que o quadro exposto 

atenda melhor aos objetivos propostos por nosso trabalho. Faz-se importante mencionar, 

também, que as várias análises prévias dos dados levaram-nos a uma ampliação das quatro 

categorias
42

, a partir das quais buscamos verificar a recorrência dos sentidos promovidos nos 

textos com as alterações efetuadas por seus autores, conforme podemos observar na figura a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42

 Apresentaremos as definições das subcategorias na seção dedicada à análise dos dados. 
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Figura 01: Operações e valores semânticos 

OPERAÇÕES MATERIALIDADE LINGUÍSTICA APONTANDO 

VALOR SEMÂNTICO 

Substituição { 
 

a. sem mudança de orientação 

b. com mudança de orientação 

c. com apagamento do enunciador 

d. com adequação à norma 

 

Acréscimo { 
 

 

a. para inclusão  

b. para especificação 

Supressão { 
 

 

a. com apagamento do enunciador 

b. com apagamento do ponto de vista 

c. com adequação à norma 

Deslocamento { 
 

 

a. sem mudança de orientação 

b. com adequação à norma 

 

Finalmente, julgamos ser relevante apontar ainda que, para esta análise, iremos 

proceder conforme dois princípios apontados por Platero (2008b, p. 59, tradução nossa)
43

, 

segundo os quais o investigador, em primeiro lugar, “[...] formula hipóteses a partir das quais 

pretende interpretar um processo de escritura [...]” e, em segundo lugar, recorre “[...] à 

especificidade do escrito, dado que permite converter traços materiais textuais em operações 

racionalizadas”. Em outras palavras, a partir das pistas deixadas pelos escritores em seus 

textos, iremos elaborar hipóteses que buscarão uma explicação para as operações efetuadas no 

momento da produção desses textos. 

Na sequência, procuraremos destacar o quadro metodológico que norteia o nosso 

trabalho, buscando explicitar a abordagem metodológica utilizada, caracterizar as professoras 

e alunos colaboradores da pesquisa, descrever a constituição do corpus e a coleta de dados. 

 

                                                        
43 “[...] formula hipótesis a partir de las que pretende interpretar un proceso de escritura [...] a la 
especificidad de lo escrito, dado que permite convertir trazos materiales textuales en operaciones 

racionalizadas [...]” (PLATERO, 2008b, p. 59). 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 A pesquisa de base qualitativa, com procedimentos etnográficos 

 

Esta pesquisa insere-se no contexto da sala de aula, o que implica um contato com 

uma situação real, permitindo-nos, assim, fazer uma descrição com ênfase na compreensão e 

na interpretação da realidade observada. O conjunto dos fatores viabilizou-nos um tratamento 

qualitativo dos dados, como forma de interpretar os fenômenos e atribuir-lhes significados, 

pois, como afirma Chizzotti (1995, p. 105), a pesquisa qualitativa “objetiva, em geral, 

provocar o esclarecimento de uma situação para uma tomada de consciência pelos próprios 

pesquisados dos seus problemas e das condições que os geram, a fim de elaborar os meios e 

estratégias de resolvê-los” e, dessa forma, proporcionar um retorno à realidade pesquisada. 

Através deste enfoque qualitativo, pretendemos verificar como as atividades de 

produção de texto são encaminhadas no ensino superior e, especialmente, investigar o 

trabalho com a reescritura no âmbito acadêmico. Para tanto, recorremos aos postulados 

metodológicos de Chizzoti (1995), Triviños (1987), Bogdan e Biklen (1994), Strauss e Corbin 

(2008), André (2007), Nunan (2007), entre outros que trabalham com a pesquisa de natureza 

qualitativa. 

Assim, a partir da descrição apresentada por Bogdan e Biklen (1994), caracterizamos a 

pesquisa qualitativa da seguinte forma: 

1) Na investigação qualitativa, a fonte direta dos dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal, ou seja, o investigador complementa os dados 

coletados, a partir do contato direto que mantém com a realidade em estudo. Para o 

pesquisador qualitativo, é muito importante dirigir-se até o local de estudo, como forma de 

compreender melhor os dados que, de acordo com esta abordagem, não podem ser separados 

de seu contexto, uma vez que, para os investigadores qualitativos, o comportamento humano é 

significativamente influenciado pelo contexto em que se insere o sujeito; 

2) A investigação qualitativa é descritiva, isto é, os dados qualitativos, que incluem 

transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, 

memorandos e outros registros oficiais, colaboram para uma análise minuciosa da realidade 

em foco, o que leva a uma investigação que se detém aos detalhes mais particulares de um 

determinado objeto; 

3) Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos, em outras palavras, a esse tipo de pesquisa, não basta tomar o 
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objeto como um produto pré-existente, pronto e acabado. Os investigadores qualitativos 

interessam-se pelo processo de construção desse objeto, o que pode trazer a elucidação de 

questões relevantes para a pesquisa; 

4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva, ou seja, 

esses investigadores não partem de hipóteses pré-construídas, utilizando-se dos dados para 

confirmá-las; ao contrário, eles definem suas interpretações, à medida que os dados coletados 

vão se organizando, o que implica em um processo de análise que, no início, parte de questões 

mais abertas para, ao final, tornarem-se mais específicas; 

5) O significado é de importância vital na abordagem qualitativa, isto é, os investigadores 

qualitativos têm como um dos objetivos apreender a realidade sob diferentes perspectivas, o 

que implica um procedimento que lhes permite conhecer as experiências do ponto de vista do 

informador, a partir de um constante diálogo entre os investigadores e os sujeitos pesquisados. 

Desta forma, entendemos que o nosso estudo se inclui nesta abordagem de pesquisa, 

uma vez que, preocupados com o contexto, inserimo-nos no ambiente da sala de aula, a fim de 

observar o processo de produção de texto, conscientes de que os significados dos dados não 

estão em si mesmos, mas que são elementos de uma realidade em construção. 

Por sua vez, o pesquisador qualitativo, de acordo com Strauss e Corbin (2008), deve 

deter algumas qualidades específicas, tais como: 

1. Capacidade de retroceder e analisar criticamente as situações: o pesquisador deve revisar 

seu material constantemente, como forma de verificar, por exemplo, se os instrumentos 

utilizados foram suficientes para a realização da coleta de dados; 

2. Capacidade de reconhecer a tendência em direção ao viés: o pesquisador deve seguir o 

caminho apontado pelos dados, o que não lhe permite trabalhar com uma teoria preconcebida, 

uma vez que esta será definida pelos dados, dos quais também partirão as hipóteses; 

3. Capacidade de pensar abstratamente: os dados qualitativos são abstratos, configurados em 

imagens, sons, etc., e o pesquisador deverá transformá-los em palavras; 

4. Capacidade de ser flexível e aberto a críticas construtivas: o pesquisador deve sempre 

revisar sua pesquisa, como forma de questionar-se, por exemplo, sobre a realização de seus 

objetivos, os instrumentos utilizados, como também a seleção da teoria a ser discutida; 

5. Sensibilidade às palavras e às ações dos informantes: durante a investigação, o pesquisador 

precisa fazer uso de uma percepção intelectual, no sentido de que possa considerar todas as 

ações observadas no momento da coleta de dados e abstrair algum significado delas; 
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6. Um sentido de absorção e devoção ao processo de trabalho: para atingir seus objetivos, o 

pesquisador deve estar totalmente dedicado ao trabalho e não se deixar desconcentrar, 

evitando, assim, o risco de ter o resultado final de sua pesquisa prejudicado. 

Além do enfoque qualitativo dado a esta pesquisa, dizemos também que o presente 

estudo caracteriza-se como uma pesquisa etnográfica que, por sua vez, advém de práticas 

desenvolvidas pelos antropólogos, ao perceberem, enquanto pesquisadores, que as 

informações sobre a cultura e a sociedade não podiam ser estudadas apenas do ponto de vista 

quantitativo, mas também necessitavam de um estudo mais amplo que pudesse ultrapassar o 

nível da mensurabilidade. 

Na sua forma etimológica, etnografia significa “descrição cultural”. Para os 

antropólogos, o termo tem dois sentidos: “(1) um conjunto de técnicas que eles usam para 

coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um 

grupo social; e (2) um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas” (ANDRÉ, 2007, 

p. 27). É, pois, nessa direção que procederemos, neste capítulo. 

Ainda no tocante à origem da etnografia, de acordo com Nunan (2007), suas raízes 

estão na antropologia, na sociologia e no comportamento humano, e seu surgimento deve-se a 

duas hipóteses: 1) hipótese ecológica-naturalística – o contexto tem uma influência 

significativa no comportamento; e 2) hipótese fenomenológica-qualitativa – o comportamento 

humano não pode ser entendido sem envolver as percepções subjetivas do pesquisador e 

daqueles envolvidos na pesquisa. Daí considerar que é impossível que o pesquisador não se 

envolva com uma pesquisa do tipo etnográfico. 

Nesse sentido, dizemos que, de acordo com Fetterman (1989), a etnografia é a arte de 

descrever um grupo ou cultura. Essa descrição pode ser de um pequeno grupo em algum país 

ou de uma sala de aula em um subúrbio de classe média. O etnógrafo, por sua vez, escreve 

sobre a rotina, o cotidiano das pessoas. No entanto, vale ressaltar, de acordo com 

(FETTERMAN, 1989, p. 11, tradução nossa)
44

 que, “[...] Antes de fazer a primeira questão no 

campo, o etnógrafo começa com o problema, uma teoria ou modelo, um projeto de pesquisa, 

técnicas específicas de coleta de dados, ferramentas de análise, e um estilo de escrita 

específico”, o que pressupõe uma mente aberta, por parte do investigador, com relação à 

cultura ou ao grupo em estudo, permitindo-lhe explorar fontes de dados não previstas no 

projeto de pesquisa, mas também o faz assumir algumas noções preconcebidas sobre o 

                                                        
44 “[…] Before asking the first question in the field, the ethnographer begins with a problem, a theory 
or model, a research design, specific data collection techniques, tools for analysis, and a specific 

writing style […] (FETTERMAN, 1989, p. 11). 
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comportamento das pessoas; isso, inevitavelmente, revela uma postura tendenciosa que se 

configura, de início, na escolha do problema, da área geográfica, ou das pessoas que se 

pretende estudar. 

Ainda segundo o mesmo autor, uma pesquisa etnográfica começa com a seleção de um 

problema, sendo que este irá orientar toda a investigação. Portanto, a definição do problema é 

uma declaração sobre o que o etnógrafo quer saber; é a principal força de todo o processo de 

investigação. E, além disso, o problema deve preceder a escolha de um método de 

investigação para evitar a armadilha de ter um método em busca de um problema, o que, 

ainda na visão do autor, produz resultados frustrantes e imprecisos. 

Sendo assim, para ser considerada de cunho etnográfico, a pesquisa precisa utilizar 

técnicas relacionadas à etnografia, como a observação e a análise de documentos. Desse 

modo, reiteramos o caráter etnográfico de nosso trabalho, uma vez que fizemos uso desses 

instrumentos. 

Quanto à caracterização da pesquisa etnográfica, de acordo com Nunan (2007), ela 

deve ser: contextual – o pesquisador vai até os participantes da pesquisa, em seu ambiente, em 

busca das informações que lhe serão úteis para o desenvolvimento da investigação; não-

intrusiva – o pesquisador não manipula os sujeitos, apenas os observa, em seu contexto 

natural, e abstrai significados de suas ações; longitudinal – a pesquisa é relativamente longa, o 

que pode levar o pesquisador a permanecer em campo por meses ou até anos; colaborativa – 

há participação de outras pessoas, além do pesquisador, uma vez que os sujeitos pesquisados 

também se constituem enquanto informantes da pesquisa; interpretativa – o pesquisador 

interpreta os dados e busca significado em ações, imagens, sons, etc, transformado-os em 

palavras; orgânica – há interação entre as hipóteses e os dados, no sentido de que estes 

direcionam o pesquisador, na busca pela teoria a ser enfocada, como também na formulação 

das hipóteses. 

Nesse tipo de pesquisa, o principal instrumento na coleta e na análise dos dados é o 

pesquisador, que mantém um contato direto com a situação pesquisada, ao se propor 

investigar determinada cultura ou grupo social. Por se tratar de um trabalho interpretativo, o 

investigador se utiliza de seus pensamentos e sentimentos, o que o caracteriza como um dos 

instrumentos mais sensíveis e perceptivos de coleta de dados, durante a realização do trabalho 

de campo. 

Por sua vez, o trabalho de campo é o elemento mais característico de qualquer projeto 

de pesquisa etnográfico. É o momento em que o pesquisador insere-se, por um longo tempo, 

no ambiente natural das pessoas, para observar, fazer perguntas e registrar o que viu e ouviu, 
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realizando, pois, um trabalho interpretativo que procura dar significado à situação observada, 

cuja característica se mostra bastante coerente com a proposta que nos propomos desenvolver 

na execução desta pesquisa. Esse tipo de trabalho pode evitar, ainda, resultados artificiais 

decorrentes de pesquisas controladas, realizadas, por exemplo, em laboratórios. 

Na realização desse trabalho de campo, enquanto participante da realidade em foco, o 

investigador pode desenvolver uma compreensão mais profunda da cultura em estudo, agindo, 

assim, como observador e informante, o que exige que se leve sempre em consideração o 

contexto mais amplo dentro do qual as ações observadas se situam. Nesse sentido, de acordo 

com Troike (2005), deve-se, ainda, submeter à prova as percepções do investigador contra as 

dos participantes, só assim, a descrição refletirá de modo adequado a realidade pesquisada. 

Dessa forma, concluímos que a pesquisa etnográfica dá ênfase ao processo para 

compreender o produto, preocupando-se com o significado, uma vez que busca interpretar as 

experiências dos participantes e o mundo que os cerca, envolvendo, assim, um trabalho de 

campo, permeado por outras duas características: a descrição e a indução. Nesse sentido, esse 

tipo de pesquisa assume que os fatos e valores culturais estão intrinsecamente relacionados, o 

que torna inaceitável uma postura neutra por parte do pesquisador. 

No tocante ainda à análise dos dados, ao contrário da maioria das pesquisas, nas quais 

a análise segue a coleta de dados, na pesquisa etnográfica, a análise e a coleta de dados 

começam simultaneamente, sendo que a análise é uma responsabilidade permanente durante 

todo o curso do trabalho (FETTERMAN, 1989), o que pode levar o pesquisador a retomar 

constantemente seus resultados para confirmar o rumo da pesquisa. 

Assim, chegamos à outra característica da pesquisa etnográfica que é a utilização de 

um plano de trabalho aberto e flexível, no qual os focos de investigação, as técnicas de coleta 

e a fundamentação teórica são constantemente reavaliados. 

Além de demarcar essa pesquisa como sendo de cunho etnográfico, devemos definir 

também sua configuração como um estudo micro ou macro. De acordo com Fetterman (1989, 

p. 38, tradução nossa)
45

: 

 

 
A disposição teórica do etnógrafo e a seleção do problema irão determinar se 

o estudo conduzido é micro ou macro. Um estudo micro é uma visão de 
close-up, como se estivesse sob um microscópio, de uma pequena unidade 

social ou uma atividade de identificação dentro da unidade social. 
                                                        
45 “[…] An ethnographer’s theoretical disposition and problem selection will determine whether a 

micro or macro study is conducted. A micro study is a close-up view, as if under a microscope, of a 
small social unit or an identificable activity within the social unit. Typically, an ethnomethodologist or 

symbolic interacionist will conduct a micro analysis […]” (FETTERMAN, 1989, p. 38). 



P á g i n a  | 69 

 

Normalmente, um etnometodologista ou interacionista simbólico irá realizar 

uma análise micro. 

 

 

Sobre o estudo macro, o mesmo autor coloca que: 

 

 
Um estudo macro focaliza a imagem grande. Na antropologia, a imagem 

grande pode variar de uma única escola para sistemas em todo o mundo. A 

etnografia típica foca uma comunidade ou um sistema sociocultural 
específico (FETTERMAN, 1989, p. 39, tradução nossa)

46
. 

 

 

Em resumo, ainda de acordo com Fetterman (1989), dizemos que a definição por um 

estudo micro ou macro irá depender do que o investigador quer saber, qual a teoria que 

envolve o estudo e como o problema foi definido pelo pesquisador. 

A partir dessas considerações, definimos nossa pesquisa como um estudo micro, de 

tipo etnográfico, uma vez que nosso foco é a sala de aula, pois nos inserimos nesse ambiente 

como forma de estabelecer um contato direto com a situação em foco e direcionamos nossa 

atenção para o processo de produção de texto; buscando, assim, a partir da interpretação, 

atribuir significados às experiências vivenciadas. 

 

3.2 Instituição campo de pesquisa: caracterização 

 

A presente pesquisa foi realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), mais especificamente no Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque 

Maia” (CAMEAM), na cidade de Pau dos Ferros, em duas turmas do 1º período do curso de 

Letras, nos semestres 2008.2 (turno matutino) e 2009.1 (turno noturno). 

 

3.2.1 Histórico da UERN 

 

A Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte (FURRN) foi criada pela 

Lei Municipal nº 20/68 de setembro de 1968, assinada pelo prefeito Raimundo Soares de 

Souza, com o objetivo de implantar progressivamente e manter a Universidade Regional do 

Rio Grande do Norte (URRN). 

                                                        
46 “[…] A macro study focuses on the large picture. In anthropology, the picture can range from a 
single school to worldwide systems. The typical ethnography focuses on a community or specific 

sociocultural system […]” (FETTERMAN, 1989, p. 39). 
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Sua constituição foi resultado das ideias e da luta desencadeada por um grupo de 

alunos da União Caixeral e da União Universitária Mossoroense, presidida pelo Prof. João 

Batista Cascudo Rodrigues, que veio a ser o primeiro reitor da URRN. 

Na sequência, com a Lei Municipal nº 41/63, de 5 de dezembro de 1963, sancionada 

pelo prefeito Antonio Rodrigues de Carvalho, foi criada a Fundação para o Desenvolvimento 

da Ciência e da Técnica (FUNCITEC), que se estruturou sob os moldes de Faculdade Isolada 

e manteve o ensino superior em Mossoró até 1968. Este ano marca a criação da instituição, 

sob a Lei 20/68, de 28 de setembro de 1968. A UERN nasce como Fundação Universidade 

Regional do Rio Grande do Norte (FURRN), resultando da aglutinação de faculdades isoladas 

já existentes, criadas a partir de 1943, a saber: a Faculdade de Ciências Econômicas, a 

Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Superior 

de Enfermagem. 

O ano de 1974 marca o início de sua expansão física e da consolidação da infra-

estrutura. Nesse ano, é criado o Campus Central, com três blocos de salas de aula e um bloco 

administrativo. Também no ano de 1974, tem início sua expansão geográfica, a partir da 

criação do Campus Avançado de Assu, ao qual se somariam nos anos seguintes o Campus 

Avançado de Pau dos Ferros, em 1976, e o Campus Avançado de Patu, em 1981. 

No dia 8 de janeiro de 1987, através da Lei nº 5.546, no governo de Radir Pereira, 

acontece a estadualização da FURRN, tendo como figuras importantes nesse processo o 

Prefeito de Mossoró, Dix-huit Rosado, e a figura do reitor da época, Padre Sátiro Cavalcante 

Dantas. 

Outro momento importante na história da URRN foi o seu reconhecimento pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE), em sessão realizada no dia 4 de maio de 1993, 

conforme Portaria Ministerial nº 874, publicada no Diário Oficial da União, em 17 de junho 

de 1993, e Decreto nº 83.857, de 15 de agosto de 1993, do ministro Murilo Avellar Hingel. 

Em 29 de setembro de 1997, o governador Garibaldi Alves Filho, por meio da Lei 

Estadual nº 7.063, transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte em 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla URRN. 

Todavia, em 15 de dezembro de 1999, o Governo do Estado, através da Lei nº 7.761, alterou a 

denominação de Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN). 

O ano de 2002 marca o início de uma segunda fase de expansão geográfica. A partir 

desse ano, foram criados dois novos campi (Natal, 2002 e Caicó, 2004) e inaugura-se um 



P á g i n a  | 71 

 

novo tipo de unidade acadêmica: o Núcleo Avançado de Educação Superior, com o objetivo 

de estender sua presença a todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. 

Também nesse período, mais especificamente no ano de 2004, foram implantados os 

cursos de Medicina e Música no Campus Central e os cursos de Geografia (Licenciatura 

Plena), Enfermagem (Bacharelado/Licenciatura), Educação Física (Licenciatura Plena) e 

Administração (Bacharelado) no Campus Avançado de Pau dos Ferros. 

Atualmente, são ofertados, na UERN, trinta e um cursos de graduação, distribuídos em 

dez faculdades, seis campi (Mossoró, Pau dos Ferros, Natal, Assu, Caicó e Patu) e nove 

Núcleos Avançados de Educação Superior (Caraúbas, Areia Branca, Apodi, Macau, João 

Câmara, São Miguel, Alexandria, Umarizal e Touros)
47

. 

Além dos cursos de graduação, a UERN oferta cursos de pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu e de extensão. Destacamos a pós-graduação stricto sensu que, atualmente, oferta 

sete cursos de Mestrado, sendo eles: Física, Ciências da Computação, Ciências Naturais, 

Saúde e Sociedade, Ciências Sociais e Humanas, Educação e Letras. 

De acordo com os dados computados até janeiro de 2010, a UERN diplomou, em nível 

de Graduação, vinte e três mil setecentos e setenta profissionais, nas diversas áreas de 

conhecimento. Ainda considerando os dados de janeiro de 2010, a comunidade universitária é 

constituída de setecentos e vinte e quatro professores efetivos, sendo cinquenta e dois 

graduados, duzentos e quarenta e cinco especialistas, trezentos e dezesseis mestres e cento e 

onze doutores. A instituição conta ainda com setecentos e setenta e dois funcionários técnico-

administrativos. 

 

3.2.2 Histórico do Campus Avançado de Pau dos Ferros 

 

O Campus Avançado de Pau dos Ferros foi criado pelo Decreto nº 15/76, de 28 de 

setembro de 1976, sancionado pelo prefeito municipal de Mossoró, Jerônimo Dix-huit Rosado 

Maia, com o objetivo de instalar o ensino superior na região do Alto Oeste Potiguar, sendo 

instalado oficialmente em 19 de dezembro de 1976, com os cursos de Letras, Pedagogia e 

Ciências Econômicas. O primeiro vestibular, ocorrido em janeiro de 1977, contava com 

duzentos e trinta e quatro candidatos que preencheram cento e trinta e cinco vagas, 

distribuídas na ordem de quarenta e cinco por curso. 

                                                        
47 Dados apresentados na página eletrônica da UERN: http://www.uern.br. 

http://www.uern.br/
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O espaço físico para o funcionamento esteve disperso em várias escolas da cidade até 

o início do segundo semestre de 1983, quando foi inaugurada a sua sede própria, contando 

com uma instalação inicial de treze salas de aula, além das dependências administrativas. A 

biblioteca foi construída em 1986, na administração de Pe. Sátiro Cavalcanti Dantas, 

recebendo, inclusive, seu nome. A ampliação da estrutura física deu-se na gestão do Prof. 

Antonio de Farias Capistrano, quando foram construídas três salas para funcionamento das 

administrações acadêmicas dos cursos, uma sala para as habilitações de Pedagogia e um 

auditório com capacidade para duzentas pessoas. 

O Campus Avançado de Pau dos Ferros, através da Portaria nº 1.292/95 GR-FURRN, 

de 22 de dezembro de 1995, passou a ter a denominação de Campus Avançado “Profª. Maria 

Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), em homenagem à sua primeira coordenadora. 

O CAMEAM atinge uma significativa clientela, abrangendo quarenta e cinco 

municípios, que incluem, além do estado do Rio Grande do Norte, cinco municípios do Ceará 

(Ererê, Iracema, Pereiro, Jaguaribe e Nova Jaguaribara) e quatro da Paraíba (Bom Sucesso, 

Uiraúna, Catolé do Rocha e Sousa). 

Atualmente, em termos quantitativos, a comunidade universitária do CAMEAM está 

representada por mil seiscentos e um alunos matriculados, cento e cinquenta e três professores 

– sendo cento e quatorze do quadro efetivo e trinta e nove do quadro provisório – e sessenta e 

dois técnicos administrativos
48

. 

No que se refere aos cursos de graduação, o CAMEAM oferta, atualmente, sete cursos, 

quais sejam: Letras (Licenciatura Plena, nas habilitações em Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa e Língua Espanhola e respectivas literaturas), Ciências Econômicas (Bacharelado), 

Pedagogia (Licenciatura Plena), Geografia (Licenciatura Plena), Enfermagem 

(Bacharelado/Licenciatura), Educação Física (Licenciatura Plena) e Administração 

(Bacharelado). 

Quanto à pós-graduação, o CAMEAM oferta vários cursos lato sensu, tais como: 

Especialização em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, vinculado ao Departamento 

de Economia; Especialização em Formação do Educador, ligado ao Departamento de 

Educação; e as Especializações em Língua Inglesa, Linguística Aplicada, Literatura e Estudos 

Culturais e Literatura Infanto-Juvenil, vinculados ao Departamento de Letras. A este último 

Departamento, está vinculada também a oferta de um curso de pós-graduação stricto sensu, o 

                                                        
48 Informações extraídas do Banco de Dados do CAMEAM. 
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mestrado acadêmico em Letras, o único curso de mestrado que não funciona no Campus 

central, em Mossoró. 

No que diz respeito à extensão, o CAMEAM dispõe de vários cursos para a 

comunidade. No Departamento de Letras, podemos citar os Projetos “Inglês para crianças da 

comunidade” e o “Núcleo de Ensino de Línguas e Literaturas” – NELL. 

 

3.2.3 O curso de Letras 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC, 2008), o objetivo geral do curso 

de Letras é formar profissionais na área de linguagem, mediante discussões teóricas e 

vivências práticas em atividades de ensino, pesquisa e extensão, a fim de que o discente possa 

compreender, criticar e aplicar diferentes teorias e abordagens de ensino, para atuar 

conscientemente sobre línguas e literaturas, com vistas a uma pedagogia culturalmente 

humanizadora. 

Atualmente, o quadro docente do Departamento de Letras conta com quarenta e cinco 

professores, sendo trinta e nove do quadro efetivo, e sete do quadro provisório. Quanto à 

titulação dos docentes, há três graduados, três especialistas, vinte e seis mestres e treze 

doutores. Nesse momento, encontram-se em processo de capacitação dois professores, em 

nível de mestrado, e treze, em nível de doutorado. 

Quanto às atividades de pesquisa, conforme consta na página eletrônica da UERN 

(http://www.uern.br), o Departamento de Letras comporta seis grupos de pesquisa 

consolidados. São eles: 

 Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto (GPET) – o grupo congrega 

pesquisadores que investigam as práticas de produção e ensino de texto em contextos 

diversos de uso, e que assumem o dialogismo como princípio, como base teórica macro, 

filiando-se a uma concepção sócio-interacionista da linguagem advinda do que se 

costumou chamar Círculo de Bakhtin, cujos principais nomes são os dos pesquisadores 

russos Bakhtin, Medvedev e Voloshinov. Além de apresentarem uma concepção 

interacionista bakhtiniana da linguagem como fundamento, as pesquisas aqui produzidas se 

ancoram, ainda, em outras teorias de texto e de discurso, para focalizarem os seus objetos 

específicos. Os estudos do grupo buscam contribuir para o fortalecimento da educação 

básica e superior, no trabalho com a produção e ensino de texto, bem como para uma maior 

compreensão e interpretação dos processos de construção de sentidos no trabalho com os 
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diversos gêneros textuais/discursivos que circulam em diferentes campos de comunicação 

humana; 

 Grupo de Estudos Críticos da Literatura (GECLIT) – o grupo foi criado com o 

objetivo de realizar pesquisas no âmbito da literatura, considerando as relações possíveis 

entre o literário e outras manifestações culturais; com enfoque na relação entre literatura e 

sociedade, enfatizando a correlação entre literatura, mito, identidade, memória e história; 

 Grupo de Pesquisa em Estudos Funcionalistas (GPEF) - o grupo congrega pesquisas de 

orientação funcionalista sobre a linguagem, manifestada em contextos diversos de 

produção oral e escrita, dando ênfase à análise dos procedimentos discursivos do texto e do 

discurso. Esses estudos, que se efetivam com base nas diversas teorias funcionalistas dos 

estudos linguísticos da contemporaneidade, além de contribuir para a ampliação das 

análises da linguagem em uso, reúnem pesquisadores que se preocupam em examinar a 

trajetória da língua, que nasce no discurso, cristaliza-se na gramática e retorna ao discurso, 

no sentido de compreender a evolução da gramática do português; 

 Grupo de Estudos da Tradução (GET) - o grupo congrega atividades de pesquisa na área 

da Tradução, considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Promove 

a reflexão teórico-metodológica acerca da aplicação das teorias de tradução à realidade 

fora da universidade, e acerca de sua utilização no ensino de tradução, línguas estrangeiras 

e literatura no âmbito da UERN; 

 Grupo de Pesquisa em Literaturas da Língua Portuguesa (GPORT) - o grupo reúne 

pesquisadores e colaboradores interessados em refletir e em promover, no espaço luso-

afro-brasileiro, estudos ligados à produção e à recepção literárias, a contextos e sistemas 

literários em (trans)formação na vida social, às literaturas pós-coloniais, às mitologias da 

era global e a temas como imigração, diásporas e mistos culturais. Desse modo, as 

pesquisas do grupo visam a aprofundar o conhecimento teórico-analítico acerca de culturas 

e identidades expressas em Língua Portuguesa no seu espaço geográfico e em zonas de 

transição (de diálogo ou de conflito); 

 Grupo de Estudos do Discurso (GRED) – o grupo tem o objetivo de apresentar e 

difundir os resultados de suas pesquisas, cujo corpus, com foco na Análise do Discurso, 

permite (re)pensar os sentidos do discurso, a partir dos aspectos histórico, analítico-

pragmático, político, social e ideológico-cultural. 

Como consequência desse envolvimento do corpo docente em atividades de pesquisa, 

o Departamento de Letras criou um Programa de Pós-Graduação stricto sensu, o Programa de 
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Pós-Graduação em Letras (PPGL), que oferece o curso de mestrado acadêmico na área de 

Letras e compreende uma área de concentração: “Estudos do discurso e do texto” que se 

divide em duas linhas de pesquisa: 1) Discurso, memória e identidade; 2) Texto, ensino e 

construção de sentidos. 

A implementação do mestrado acadêmico em Letras visa a contribuir para a formação 

de profissionais capazes de compreender as práticas discursivas em diferentes esferas da 

comunicação humana, construindo conhecimentos, numa perspectiva interdisciplinar, acerca 

da construção de sentidos e da relação discurso e sociedade, discurso e texto. 

Quanto ao corpo docente, o PPGL conta com um quadro composto por professores 

doutores do Departamento de Letras do CAMEAM, de outros departamentos da UERN, que 

integram a categoria de docentes permanentes, e de outras instituições de ensino superior, que 

integram as categorias de docentes visitantes e docentes colaboradores. 

O curso de Letras realiza, ainda, ações extensionistas abertas a toda comunidade. 

Dentre elas, destacam-se atividades artístico-culturais, palestras, conferências, seminários, 

lançamentos de livros, oficinas, cursos de línguas materna e estrangeiras e áreas diversas no 

âmbito dos estudos linguísticos e literários. 

No Departamento de Letras, são desenvolvidos, também, cursos de extensão ligados 

ao Núcleo de Ensino de Línguas e Literaturas (NELL), que abrangem vários municípios da 

região, voltados para o ensino de língua materna e línguas estrangeiras, produção textual, 

literatura e cinema. 

Além dos cursos promovidos pelo NELL, o Departamento de Letras oferece ainda um 

curso de língua inglesa para crianças carentes dos bairros periféricos do município de Pau dos 

Ferros, intitulado “Inglês para crianças na comunidade”. Também gerencia um “Cursinho Pré-

Vestibular”, cujas aulas são ministradas por monitores, alunos da graduação, tutoriados por 

professores dos vários departamentos do CAMEAM, oferecido aos discentes das escolas 

públicas de Pau dos Ferros e da região do Alto Oeste Potiguar. 

A estrutura física do curso de Letras, para as suas atividades acadêmicas, dispõe de 

doze salas, sendo nove salas de aula e três salas administrativas que comportam a secretaria, a 

sala dos professores e a sala da chefia.  Há, ainda, um banheiro para uso dos professores e 

funcionários. Quanto aos mobiliários e equipamentos, atualmente, o departamento dispõe de: 

dez computadores, três impressoras, cinco bureaus comuns, um balcão de atendimento, uma 

estante em alvenaria com portas de vidro e esquadrias de alumínio, uma estante em madeira 

com portas de vidro (videoteca “Lourival Fontes”), dois murais em vidro, quatro armários em 

aço fechados, um escaninho em aço, seis estantes em aço abertas, quatro projetores 
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multimídia, seis retroprojetores, um laptop, quatro aparelhos de som (tipo micro system), 

doze aparelhos condicionadores de ar, uma estante em madeira e vidro, uma mesa grande 

(capacidade para reunião de vinte pessoas), uma mesa média (capacidade para reunião de dez 

pessoas), dezesseis cadeiras, seis televisores de 29”, três aparelhos de DVD, um gelágua. 

 

3.3 A disciplina Produção Textual 

 

A disciplina Produção Textual é vinculada ao Departamento de Letras Vernáculas, 

como uma disciplina de formação geral e básica, sob o código 0401033-1, com uma carga 

horária de 60 h/a e 04 créditos, sendo ofertada no 1º período do curso de Letras, nas três 

habilitações (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola). 

De acordo com o PPC de Letras (2008), a ementa da disciplina é a seguinte: 

“Socialização e linguagem: a linguagem como instrumento de interpretação e decodificação 

das relações sociais. Modos de produção textual. Elementos da textualidade. Estratégias de 

produção textual”. 

Ainda conforme o documento, tem-se como bibliografia básica da disciplina: 

CHALUB, S. Funções da Linguagem. 11 ed. São Paulo: Ática, 2000. Série Princípios. 

DIONÍSIO, A. P. Gêneros textuais e ensino. 2 ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. 

FÁVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1993. 

______.; KOCH, I. G. V. Linguística Textual: introdução. São Paulo: Cortez, 1994. 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 

1990. 

Na observação das aulas da referida disciplina, estivemos presentes nas salas de aula 

do 1º período em dois semestres diferentes (2008.2 e 2009.1), uma vez que, no curso de 

Letras, do CAMEAM, ingressam duas turmas de alunos por ano (1º e 2º semestres). De posse 

dos programas da disciplina das professoras, constatamos que o conteúdo programático foi 

dividido em três unidades: “socialização e linguagem; estudo do parágrafo e do texto; 

tipologias textuais”. Ainda conforme o programa, a metodologia consta de aulas expositivas, 

leitura e discussão de textos, produção e reescritura de textos; trabalhos individuais e em 

grupos, seminários. Por sua vez, a avaliação procederá com base no desempenho do aluno nos 

exames, ao final de cada unidade, e no decorrer das aulas, considerando, especialmente, a 

assiduidade, a participação nos estudos em grupos e a desenvoltura na apresentação de 

trabalhos/seminários. 
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3.4 Os alunos 

 

No primeiro semestre (2008.2), tivemos como universo o 1º período do curso de 

Letras, habilitação Língua Espanhola, turno matutino. A sala de aula era composta de vinte e 

seis alunos, sendo vinte e dois do sexo feminino e quatro do sexo masculino. Em consulta às 

fichas individuais dos alunos, disponíveis na secretaria do curso, verificamos que a faixa 

etária dos alunos varia entre dezoito e trinta e três anos, e que eles são provenientes de quinze 

municípios vizinhos, como, por exemplo, as cidades de José da Penha, Severiano Melo, 

Riacho de Santana. Três alunos são do município de Pau dos Ferros. 

Na oportunidade em que permanecemos em sala de aula, percebemos que a turma 

mostrava-se interessada e comprometida com os conteúdos e atividades propostas pela 

professora, o que refletia também um bom relacionamento entre todos. Essa constatação 

justifica-se pelo fato de termos observado que os alunos sempre correspondiam de forma 

positiva aos encaminhamentos feitos pela professora durante as aulas, tanto no que diz 

respeito à realização de atividades, individuais ou em grupos, quanto à discussão de textos. 

No segundo semestre (2009.1), tivemos como universo o 1º período do curso de 

Letras, habilitação Língua Inglesa, turno noturno. A sala de aula era composta de dezesseis 

alunos, sendo sete do sexo feminino e nove do sexo masculino. Também em consulta às 

fichas individuais dos alunos, constatamos que a faixa etária varia entre dezessete e trinta e 

dois anos, e que eles são provenientes de nove municípios vizinhos, a maioria de São Miguel 

e Pau dos Ferros. Destacamos, ainda, um aluno do município de Pereiro, no Ceará. 

Durante o tempo em que permanecemos em sala de aula, pudemos observar que a 

turma oscilava muito em seu comportamento. Em alguns momentos, os alunos mostravam-se 

empenhados em realizar as atividades propostas pela professora, em outros, ficavam 

dispersos, chegando a conversar sobre assuntos que não tinham nenhuma relação com o 

conteúdo da aula. Observamos também que, por algumas vezes, os alunos entravam e saíam 

do ambiente da sala durante a aula, alguns deles chegando a permanecer algum tempo fora da 

sala. Em algumas situações, quando questionados sobre a leitura de um texto orientada na 

aula passada, muitos responderam que não haviam realizado a atividade, por não terem 

comprado o texto ou por terem esquecido o material em casa, e só naquele momento, 

dirigiram-se à copiadora para adquirirem o material e realizarem a leitura. 

Por fim, vale ressaltar que, pelo fato de estarmos em sala de aula em turnos diferentes 

nos dois semestres em que permanecemos em campo (1º semestre – matutino/2º semestre – 

noturno), foi inevitável não observar a diferença existente entre as duas turmas no que diz 
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respeito a alguns aspectos intrínsecos à dinâmica da sala de aula, como, por exemplo, uma 

maior demonstração de interesse por parte da turma do matutino em adquirir o material da 

disciplina e levá-lo para o momento da aula, participar das discussões e atividades propostas 

e, até mesmo, permanecer em sala de aula. Acreditamos que essa diferença se explica pelo 

próprio contexto que envolve os alunos, uma vez que a turma do período noturno, em sua 

maioria, mostrava-se aparentemente mais cansada e desestimulada, talvez porque geralmente 

os alunos que estudam à noite trabalham durante o dia, o que dificilmente acontece com 

aqueles que estudam no período diurno. 

 

3.5 As professoras colaboradoras da pesquisa 

 

Apresentaremos, agora, uma breve caracterização das duas professoras informantes da 

nossa pesquisa. Ressaltamos que, por questões éticas, utilizaremos pseudônimos, para que as 

identidades das professoras sejam preservadas. 

A professora Renata lecionou Produção Textual na turma do semestre 2008.2. É 

graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (2003), especialista 

em Linguística Aplicada, pela mesma universidade (2005), e mestra em Letras (2010), 

também pela UERN. Atuou, durante dez anos, como professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e, há seis anos, é professora da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, com carga horária de 40h/a. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 

Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: discurso, linguagem, 

argumentação. É membro do Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino de Texto 

(GPET/DL/CAMEAM/UERN), na linha de pesquisa “Estudos de Processos Argumentativos”. 

Desde o primeiro contato que fizemos com a professora sobre a coleta de dados, ela 

sempre se mostrou disposta a colaborar conosco, o que nos deixou muito à vontade em sala de 

aula, como também sempre colocou à nossa disposição o material utilizado nas aulas, bem 

como as atividades realizadas pelos alunos. 

Durante as aulas observadas, tivemos a oportunidade de presenciar a professora 

encaminhar uma atividade de produção de texto, a partir de um texto-base entregue a todos os 

alunos. Observamos, ainda, que a professora trabalhou com a atividade de reescritura, 

contando com total participação dos alunos que, sem muita dificuldade, conseguiam sugerir 

novas versões para os textos. 

Quanto às avaliações, a professora realizou uma avaliação “tradicional” de perguntas a 

serem respondidas no horário normal de aula, enfocando os seguintes conteúdos: “concepções 
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de linguagem”, “níveis de linguagem”, “funções da linguagem” e “estudo do parágrafo”. A 

segunda avaliação constou de seminários, organizados em grupos, sobre os seguintes temas: 

“coerência”, “coesão”, “tipologia textual”, “texto e textualidade”. Para a terceira avaliação, 

num primeiro momento, foram trabalhados alguns textos sobre gêneros textuais, como 

também foi solicitada uma resenha do conto literário “Felicidade Clandestina”, de Clarice 

Lispector. Vale ressaltar que as produções textuais solicitadas, como atividades da disciplina, 

também contavam como parte das avaliações. 

A professora Valquíria lecionou Produção Textual na turma do semestre 2009.1. É 

graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e especialista em 

Linguística e Alfabetização, pela mesma universidade. Foi professora da UERN durante trinta 

anos, com carga horária de 40h/a e, atualmente, encontra-se aposentada. Tem experiência na 

área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa. 

Igualmente, nesta turma, não tivemos dificuldades para conseguir a permissão da 

professora para estar em sala, observando suas aulas. Ela sempre se mostrou interessada em 

cooperar conosco. 

Durante o período em que estivemos em sala de aula, verificamos que a professora 

discutia os conteúdos com base em textos, por algumas vezes, lidos pelos alunos em grupos, 

durante a aula. Em outros momentos, ela orientava a realização de atividades, propostas pelos 

textos em estudo. Quanto à produção de texto, a professora realizou duas atividades, também 

vinculadas a textos trabalhados em sala de aula. A reescritura dos textos ocorreu de forma 

individual, sendo que cada aluno reescreveu seu próprio texto. Faz-se importante esclarecer 

que não tivemos acesso às reescrituras dos textos dos alunos. 

Quanto às avaliações, a professora realizou duas avaliações “tradicionais” de 

perguntas a serem respondidas no horário normal de aula, com foco nos seguintes conteúdos: 

“comunicação e socialização”, “concepções de linguagem”, “níveis de linguagem”, “funções 

da linguagem”, “estudo do parágrafo” e “noção de texto”. A terceira constou de seminários, 

organizados em grupos, sobre os seguintes temas: “elementos da textualidade”, “distinção 

entre gêneros e tipos textuais” e “análise e produção de gêneros textuais”. 

 

3.6 Descrição da coleta de dados 

 

O objetivo principal dessa fase do trabalho consistiu em reunir elementos que 

pudessem evidenciar nossas questões de pesquisa. Escolhemos o espaço vivo da sala de aula, 



P á g i n a  | 80 

 

pois é nele que se constituem as práticas de ensino, e buscamos, assim, as possíveis respostas 

para nossas indagações a respeito do processo de produção textual no ensino superior. 

Dessa forma, para dar início à coleta de dados, no semestre 2008.1, procuramos o 

professor da disciplina Produção Textual para solicitar a permissão de acompanhamento de 

suas aulas, por meio da observação direta, notas de campo, aplicação de questionários e 

acesso aos textos produzidos pelos alunos. Num primeiro momento, mantivemos um contato 

informal com o professor que correspondeu de forma positiva à nossa solicitação. 

Posteriormente, enviamos um requerimento (via e-mail), como forma de oficializar o 

procedimento. Para nossa surpresa, dessa vez, o professor não nos atendeu, alegando ser 

aquela sua primeira experiência em sala de aula, razão pela qual ainda não se sentia muito à 

vontade, e suficientemente seguro para trabalhar a disciplina. O professor ainda declarou que 

acreditava que a nossa presença poderia acabar o intimidando e, consequentemente, 

prejudicando seu desempenho. Dessa forma, não pudemos iniciar nossa coleta de dados no 

período previsto. 

Nos dois semestres seguintes (2008.2 e 2009.1), mantivemos contato com as 

professoras da disciplina que, desde o primeiro momento, nos receberam muito bem, e 

mostraram-se dispostas a colaborar, durante todo o semestre em que estivemos em sala de 

aula e, por isso, sentimo-nos muito à vontade naquele ambiente. As aulas do semestre 2008.2 

aconteciam às terças-feiras (9h20min às 11h) e às quintas-feiras (7h30min às 9h10min), 

enquanto que as aulas do semestre 2009.1 ocorriam às segundas-feiras (19h às 20h30min) e às 

quartas-feiras (20h40min às 22h). 

 

3.7 Descrição dos instrumentos de coleta de dados 

 

Compartilhamos o pensamento de Fetterman (1989), quando diz que todas as 

ferramentas da etnografia – blocos de notas, computadores, gravadores, câmeras – facilitam a 

pesquisa etnográfica na coleta dos detalhes, na organização e análise dos dados, mas são 

apenas extensões da ferramenta humana que é o etnógrafo, uma vez que o instrumento 

humano passa a ser um dos mais sensíveis e perceptivos instrumentos de coleta de dados. 

Tendo em vista que este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de tipo 

etnográfico, optamos por trabalhar com vários instrumentos que possibilitaram a coleta e a 
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organização das informações obtidas, entre eles, a observação, as anotações de campo e a 

análise de documentos, os quais passamos a descrever na sequência
49

. 

 

3.7.1 Observação 

 

A observação ocupa um lugar privilegiado na pesquisa qualitativa, no momento em 

que permite um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno investigado, o que 

se confirma nas palavras de Lüdke e André (1986, p. 26), quando dizem: “a experiência direta 

é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado fenômeno”, ou 

seja, é o momento em que se pode confirmar, ou não, as noções preconcebidas que o 

investigador tem em mente antes de entrar no campo de pesquisa. 

Ainda em consonância com esse pensamento, podemos dizer que a observação 

caracteriza a maioria das pesquisas etnográficas e é muito importante para a realização do 

trabalho de campo, no sentido de que “[...] combina a participação na vida das pessoas em 

estudo com a manutenção de uma distância profissional que permite a observação adequada e 

o registro dos dados” (FETTERMAN, 1989, p. 45, tradução nossa)
50

, sendo que é esta relação 

com as pessoas que dá validade e vitalidade à pesquisa etnográfica. 

Para a realização desta pesquisa, dividimos a fase de observação nos dois semestres 

em que permanecemos em sala de aula: no semestre 2008.2, o período em que ocorreu esta 

fase foi de novembro de 2008 a março de 2009, e no semestre 2009.1, foi de maio a agosto de 

2009. 

Assim, no primeiro semestre, iniciamos a coleta fazendo as anotações do que ocorria 

na sala de aula. Logo em seguida, tentamos fazer gravações em áudio das aulas, mas a 

professora chegou a declarar que não se sentia à vontade com o uso do gravador, então, 

achamos por bem não continuar com as gravações; também a acústica da sala não contribuía 

para esse registro. Desta forma, registramos as ocorrências em sala de aula na forma de 

anotações de campo. 

                                                        
49 Nesse momento, julgamos ser importante mencionar que também trabalhamos com aplicação de 
questionários, junto às professoras e aos alunos, mas não conseguimos obter o material de volta, o que 

inviabilizou a exploração dos dados coletados por esse instrumento. 
50

 “[…] combines participation in the lives of the people under study with maintenence of a 
professional distance that allows adequate observation and recording of data […] (FETTERMAN, 

1989, p. 45). 
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Na sequência, no segundo semestre, optamos por realizar os registros apenas por meio 

das anotações de campo, uma vez que já não havíamos realizado o procedimento da gravação 

em áudio no semestre anterior. 

Durante essa etapa, coletamos também materiais utilizados nas aulas, como, por 

exemplo, textos teóricos que serviam de base para discussões ou para realização de atividades, 

e tivemos acesso às produções de texto dos alunos, o que será objeto de nossa reflexão no 

capítulo de análise. 

 

3.7.2 Anotações de campo 

 

Na execução de uma atividade de observação, segundo Bogdan e Biklen (1982)
51

, 

precisamos considerar que o seu conteúdo deve envolver uma parte descritiva e uma parte 

mais reflexiva. Dessa forma, dizemos que a parte descritiva compreende um registro 

detalhado do que ocorre “no campo”: descrição dos sujeitos; reconstrução de diálogos; 

descrição de locais; descrição de eventos especiais; descrição das atividades; os 

comportamentos do observador. Por sua vez, a parte mais reflexiva compreende as 

observações pessoais do pesquisador, feitas durante a coleta: reflexões analíticas; reflexões 

metodológicas; dilemas éticos e conflitos; mudanças na perspectiva do observador; 

esclarecimentos necessários. Nesse sentido, as anotações de campo mostram-se como uma 

ferramenta capaz de dar conta da atividade de observação de uma forma satisfatória. 

Para a realização desta pesquisa, no período de observação das aulas, fizemos uso de 

caneta e bloco de notas, no qual identificávamos a disciplina, a professora, a data, o horário, o 

conteúdo trabalhado durante a aula e todos os registros concernentes ao comportamento da 

professora e/ou dos alunos, especificamente aqueles que nos interessavam de forma particular, 

tendo em vista o nosso objeto de estudo, a produção textual. Registramos, também, os 

significados que conferimos às situações que vivenciamos naquele ambiente. 

Quanto aos instrumentos utilizados na execução dessa atividade, Fetterman (1989) 

destaca a caneta e o papel como sendo os de uso mais comum dos etnógrafos. O autor destaca 

a facilidade de uso, a despesa mínima e a discrição como sendo algumas vantagens dos 

referidos instrumentos, e apresenta, como desvantagens, o fato do pesquisador não poder 

gravar cada palavra em uma situação social, a dificuldade em manter contato visual com os 

outros participantes, e o grande esforço para gravar dados de forma legível e organizada. 

                                                        
51 Bogdan e Biklen (1982) são citados em Lüdke e André (1986). 
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3.7.3 Documentos analisados 

 

Durante a nossa permanência em sala de aula, pudemos reunir alguns documentos 

relacionados às atividades desenvolvidas nas aulas, como, por exemplo, cópias de textos 

utilizados para introduzir a discussão sobre os conteúdos e de textos utilizados como suporte 

para a produção de texto dos alunos, materiais produzidos pelos alunos para a apresentação 

dos seminários, entre outros. 

Tivemos acesso, ainda, ao Projeto Pedagógico do Curso de Letras (2008), documento 

no qual pudemos coletar dados sobre a UERN, o CAMEAM, bem como sobre o curso de 

Letras. Pudemos consultar, também, as fichas individuais dos alunos, disponibilizadas pela 

secretaria do curso, nas quais obtivemos algumas informações, como a idade e o município de 

origem dos alunos. 

Coletamos, também, cópias do Programa Geral de Disciplina, com a descrição dos 

seguintes pontos: ementa – foco na linguagem, modos de produção textual, elementos de 

textualidade e estratégias de produção textual; objetivos – entre eles, reconhecer a linguagem 

como instrumento impulsionador das relações sociais, utilizar as estratégias de produção 

textual e discutir as tipologias textuais; conteúdo programático – principais temas: 

socialização e linguagem, estudo do parágrafo e do texto, tipologias textuais; metodologia – 

aulas expositivas, leitura e discussão de textos, produção e reescritura de textos, trabalhos 

individuais e em grupos, seminários; avaliação – desempenho do aluno nos exames, 

assiduidade, participação nos estudos e desenvoltura na apresentação dos seminários; 

bibliografia. Em uma breve análise dos dois programas, pudemos observar que estes 

apresentam a mesma descrição para os pontos elencados acima, o que não nos permite fazer 

uma interpretação mais específica sobre a proposta de trabalho de cada professora. 

Por fim, tivemos acesso às produções de texto desenvolvidas pelos alunos durante as 

aulas. No semestre 2008.2, coletamos vinte e um textos. Vale ressaltar que todos eles foram 

reescritos, o que passa a constituir um total de quarenta e dois textos. Nesse momento, os 

alunos tiveram como encaminhamento a produção de um texto com base em um outro 

entregue pela professora e discutido durante uma aula. 

No semestre 2009.1, coletamos dez textos, orientados pela professora Valquíria, a 

partir de uma atividade proposta com base em um dos textos trabalhados em sala de aula para 

discutir determinado conteúdo. Destacamos que não tivemos acesso aos textos reescritos 

pelos alunos, o que comprometeu o trabalho de análise desse material, limitando, assim, nosso 
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objeto de estudo aos textos produzidos pelos alunos da turma do semestre 2008.2, orientados 

pela professora Renata, conforme veremos na sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 85 

 

CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesse primeiro momento da análise, iremos descrever as observações e as atividades 

referentes às aulas da professora Renata, que ocorreram no semestre 2008.2, na turma da 

habilitação de Língua Espanhola. 

Durante as aulas observadas, constatamos que a professora sempre explorava os 

conteúdos partindo da concepção inicial dos alunos, relacionando-a aos textos a serem 

trabalhados em sala de aula. Observamos também que, ao início de cada aula, a professora 

sempre retomava o conteúdo visto na aula anterior, o que facilitava aos alunos entenderem a 

sequência dos temas desenvolvidos. 

Tivemos a oportunidade de observar a professora encaminhar uma atividade de 

produção de texto, a qual foi orientada a partir de um texto-base entregue a todos os alunos, 

que trazia como título “O diploma via computador”. A partir da discussão desse texto, os 

alunos elaboraram suas produções sobre o tema “Educação a distância”, entregando-as à 

professora, que levou os textos para casa. 

Na aula seguinte, a professora trabalhou com a atividade de reescritura. Para essa 

atividade, a professora distribuiu os textos entre os alunos, de forma que cada aluno ficasse 

com o texto de um colega. Em seguida, solicitou-lhes que lessem os textos e apresentassem 

sugestões que pudessem resolver alguma inadequação encontrada e, assim, aprimorar aquela 

produção. Essa atividade contou com total participação dos alunos que, sem muita 

dificuldade, conseguiam sugerir uma nova versão para os textos. Em um momento posterior, 

cada aluno teve seu texto de volta e pôde reescrevê-lo com base nas sugestões apresentadas 

pelo colega. Essa segunda versão do texto também foi entregue à professora. A partir dessa 

atividade, pudemos coletar vinte e um textos, cada um com duas versões, o que constituiu um 

total de quarenta e dois textos. 

Baseados nessa experiência, concluímos que as aulas refletiram a proposta apresentada 

no programa da disciplina, que trazia como um dos objetivos “Reconhecer e utilizar 

estratégias de produção textual”, como também cumpriram com a perspectiva metodológica 

de “produção e reescritura de textos”, o que se configura, também, na análise dos textos 

coletados, que discutiremos a seguir. 
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4.1 As categorias de análise da pesquisa 

 

Na sequência, apresentaremos alguns exemplos das ocorrências, categorizadas de 

acordo com as operações linguísticas identificadas pela Gramática Gerativa e retomadas por 

Lebrave e Grésillon (2009), como também a partir das subcategorias, que propusemos na 

seção correspondente à discussão sobre a teoria da Crítica Genética, advindas de várias 

análises prévias dos dados. As ocorrências serão descritas, considerando os números dos 

textos (separados por “a” e “b”, representando as duas versões), da(s) linha(s), e a transcrição 

do trecho que ilustra a ocorrência da operação. Nesse momento, faz-se importante ressaltar 

que a transcrição dos trechos analisados representa fielmente a escrita apresentada pelos 

alunos em seus textos. Para cada ocorrência, apresentaremos, também, um comentário sobre 

os sentidos produzidos nos textos a partir da utilização de determinada operação. 

 

4.1.1 Operação de substituição 

 

A partir de uma observação prévia dos textos, chegamos a subcategorias de análise 

que redefinem a operação de substituição, são elas: substituição sem mudança de orientação; 

substituição com mudança de orientação; substituição com apagamento do enunciador; 

substituição com adequação à norma, com base nas quais discutiremos os sentidos 

provocados nos textos a partir da utilização dessas subcategorias. 

 

Substituição sem mudança de orientação 

Nesta subcategoria, ocorre a substituição de palavras ou expressões entre as duas 

versões do texto, mas o sentido veiculado pela primeira versão é mantido e reafirmado na 

versão seguinte, sem lhe acrescentar nenhuma informação nova. 

 

Exemplo 07
52

: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 13 

“[...] para aquelas pessoas que não teriam tempo suficiente para 

estudar em uma universidade presencial. Há ainda uma facilidade 

em conclusão do curso [...]”. 

Texto 04b 12 

“[...] para aquelas pessoas que não têm tempo suficiente para 

estudar em uma universidade presencial. Existe ainda uma 

facilidade na conclusão do curso [...]”. 

 

                                                        
52 A numeração dos exemplos apresentada aqui corresponde à organização do Anexo I. 
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Neste exemplo, observamos que o sentido veiculado pela primeira versão é mantido na 

segunda, o que se configura pela substituição das formas verbais “há” por “existe”, que 

podem ser consideradas como sinônimas, ao representarem o mesmo sentido de “ter 

existência” e, nesse caso, se referem à existência das facilidades promovidas pelos cursos de 

graduação a distância. 

 

Exemplo 11: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 26 

“[...] Tais resultados são explicados pelo o volume de atividades que 

são colocados aos alunos, que tende a compensar as horas que estes 

não passam em sala de aula. Mas para que os alunos façam uma boa 

faculdade [...]”. 

Texto 05b 25 

“[...] Tais resultados são explicados pelo o volume de atividades que 

são colocados aos alunos, que tende a compensar as horas que estes 

não passam em sala de aula. No entanto, para que os alunos façam 

uma boa faculdade [...]”. 

 

Neste trecho do texto, observamos uma substituição da conjunção “mas” pela locução 

conjuntiva “no entanto”, as quais podem ser consideradas sinônimas, pois designam oposição 

ou restrição, como forma de manter o sentido de uma relação contraditória entre a sentença 

anterior, que sinaliza a seriedade como uma das características da educação a distância e a 

seguinte, que condiciona o sucesso na realização do curso também à dedicação do aluno. 

 

Exemplo 20: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 17 

“[...] Já os pontos positivos no ensino a distância é a comodidade 

do horário e o conforto de não precisar se deslocar, possibilitando 

ao aluno maior independência [...]”. 

Texto 11b 16 

“[...] Já os pontos positivos no ensino a distância é a comodidade 

do horário e o conforto de não precisar se deslocar, permitindo ao 

aluno maior independência [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, o autor opera uma substituição de formas verbais nominais, 

ou seja, os gerúndios “possibilitando/permitindo”, estabelecendo, assim, um sentido de 

continuidade com o que vinha sendo exposto no texto, como também designam o mesmo 

sentido de “tornar algo possível” e, com isso, mantém, na segunda versão do texto, a 

informação inscrita na primeira, que se refere à independência oferecida aos alunos pelo 

ensino a distância. 
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Exemplo 22: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 01 “[...] Hoje em dia para ser um profissional do nível superior [...]”. 

Texto 13b 01 “[...] Atualmente para ser um profissional do nível superior [...]”. 

 

Aqui, notamos que o autor emprega a substituição para, igualmente, manter o sentido 

inscrito nas duas versões do texto, quando substitui a locução adverbial “Hoje em dia” pelo 

advérbio “Atualmente”, que representam uma circunstância de tempo, designando “o tempo 

atual” e, consequentemente, convergem para um mesmo significado: mostrar o que é 

necessário para se tornar um profissional de nível superior nos dias de hoje, o que não altera a 

orientação em desenvolvimento, como também não inscreve nenhuma informação nova. 

 

Exemplo 40: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 20a 20 

“[...] pois o aluno vai ter o esforço maior em aprender por si só. 

Portanto, é importante aumentar o acesso com esses tipos de 

graduação online [...]”. 

Texto 20b 14 

“[...] pois o aluno vai ter o esforço maior em aprender por si só. 

Em vista do que foi apresentado, é importante aumentar o 

acesso com esses tipos de graduação online [...]”. 

 

Neste trecho, é possível verificar, mais uma vez, o emprego da substituição com o 

objetivo de manter o sentido veiculado na primeira versão do texto, pois tanto a conjunção 

“Portanto”, como a expressão utilizada na segunda versão do texto (“Em vista do que foi 

apresentado”), trabalham no sentido de concluir as ideias desenvolvidas, em consequência do 

que foi exposto anteriormente, e não alteram a orientação em desenvolvimento no texto. 

Ao final dessa descrição sobre o emprego da operação de substituição sem mudança 

de orientação, atestamos que essa subcategoria se voltou para manter, na segunda versão do 

texto, o mesmo sentido veiculado pela primeira, uma vez que observamos uma tendência por 

reiterar, na segunda versão do texto, o sentido já posto anteriormente, sem lhe acrescentar 

nenhuma informação nova. 

Ainda no que se refere a essa mesma subcategoria, foi possível observar também que a 

operação foi efetivada a partir de substituições entre verbos, substantivos, adjetivos, 

conjunções, como também de verbos por pronomes, verbos por advérbios, locuções 

adverbiais por advérbios, pronomes por artigos, adjetivos por substantivos, etc., o que 

ocasionou diferentes sentidos, como, por exemplo, uma espécie de rotulação, uma vez que 

constatamos algumas ocorrências que resumiram um conteúdo já inscrito anteriormente no 
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texto, como também evitaram a repetição de uma mesma expressão que já havia sido exposta 

no texto em uma passagem anterior, mas sem alterar a sua orientação inicial. 

Observamos, ainda, a substituição sendo utilizada para retomar a orientação temática 

do texto; reafirmar alguma informação introduzida na primeira versão; complementar o 

sentido inscrito na primeira versão; concluir as ideias desenvolvidas, em consequência do que 

foi exposto anteriormente, entre outros sentidos; o que aponta para a diversidade de recursos à 

disposição do usuário da língua, no momento da escrita, desde que se considere essa atividade 

como um processo, passível de sofrer alterações a partir da utilização desses recursos. 

Na sequência, apresentaremos as ocorrências da substituição com mudança de 

orientação, bem como os sentidos decorrentes da utilização dessa subcategoria nos textos. 

 

Substituição com mudança de orientação 

Nessa subcategoria, a substituição é efetivada ao promover uma alteração no sentido 

explicitado pelas duas versões do texto. 

 

Exemplo 42: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 05 
“[...] O avanço tecnológico é o grande responsável pelo crescente 

número de universidades à distância [...]”. 

Texto 01b 04 
“[...] O avanço tecnológico é o grande responsável pelo crescente 

número de cursos à distância [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, observamos uma alteração na orientação do texto, a partir da 

substituição da palavra utilizada na primeira versão “universidades”, substantivo que designa 

“instituição de ensino superior que compreende um conjunto de faculdades”, por outro 

substantivo “cursos”, que se refere a uma “série de aulas sobre um tema”. Temos, assim, uma 

relação entre um hiperônimo (universidades) e um hipônimo (cursos), uma vez que os cursos 

integram as universidades, o que promove uma especificação, na segunda versão, quanto à 

informação apresentada na primeira versão do texto. 

 

Exemplo 47: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 42 
“[...] Embora existam meios mais fáceis de se produzir 

conhecimentos [...]”. 

Texto 01b 28 
“[...] Embora existam meios mais fáceis de adquirir conhecimentos 

[...]”. 
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Percebemos, neste exemplo, uma mudança de orientação, na qual o autor, na primeira 

versão, utiliza o verbo “produzir” que, nesse caso, designa “ocasionar”, referindo-se a “quem 

faz” e, na segunda versão, emprega o verbo “adquirir”, que designa “conseguir”, para fazer 

referência a “quem recebe”, ou seja, à aquisição do conhecimento por parte do aluno, o que 

acarreta uma significativa mudança de significado. 

 

Exemplo 54: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 21-26 

“[...] o ensino à distância vai depender muito do desempenho do 

aluno, ele deve dar o melhor de si, se esforçar, mostrar-se motivado, 

procurar entender os assuntos, tirar dúvidas, pesquisar e estudar 

bastante, pois quem vai fazer o diferencial é o profissional”. 

Texto 04b 23-28 

“[...] o ensino à distância vai depender muito do desempenho do 

aluno, ele deve dar o melhor de si, se esforçar, mostrar-se motivado, 

procurar entender os assuntos, tirar dúvidas, pesquisar e estudar 

bastante, pois quem vai fazer o diferencial é o aluno”. 

 

Aqui, constatamos a mudança de orientação quando, na primeira versão do texto, o 

autor emprega o substantivo “profissional”, que se refere àquele “que exerce uma atividade 

por profissão ou ofício” e, em seguida, o substitui por outro substantivo “aluno”, para fazer 

referência àquele que deve ser considerado o principal responsável pelo sucesso da realização 

de um curso a distância. 

 

Exemplo 75: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 07 

“[...] os alunos tem que tomar alguns cuidados, mesmo que suas 

vantagens sejam muito boas, é preciso primeiro que tudo saber se 

a instituição é reconhecida pelo MEC [...]”. 

Texto 13b 07 

“[...] os alunos tem que tomar alguns cuidados, mesmo que suas 

vantagens sejam irresistíveis, é preciso primeiro que tudo saber se 

a instituição é reconhecida pelo MEC [...]”. 

 

Neste trecho, observamos uma mudança de orientação que promove uma espécie de 

gradação no texto, quando o autor, na primeira versão, utiliza a expressão “muito boas” para 

se referir às vantagens oferecidas pelo ensino a distância e, na versão seguinte, emprega o 

adjetivo “irresistíveis” também para classificar essas vantagens, mas, dessa vez, com um 

sentido diferente e mais forte, quando comparado ao primeiro. 
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Exemplo 88: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 05 
“[...] basta um pouco de interesse e um bom computador. Por isso 

cabe aos interessados terem em mente o curso que desejam [...]”. 

Texto 17b 03 

“[...] basta um pouco de interesse e um bom computador. No 

entanto, cabe aos interessados terem em mente o curso que 

desejam [...]”. 

 

Aqui, também observamos a mudança de orientação, no momento em que, na primeira 

versão, o autor emprega a expressão “Por isso”, como forma de retomar o que vinha sendo 

exposto sobre as facilidades para se obter um diploma universitário, enquanto que, na segunda 

versão, ele se utiliza da locução conjuntiva “No entanto” que, nesse caso, designa oposição, 

para ressaltar que, apesar das facilidades, o aluno deve tomar alguns cuidados, como, por 

exemplo, pesquisar sobre a universidade na qual deseja realizar o curso. 

Quanto à operação de substituição com mudança de orientação, confirmamos que a 

utilização dessa subcategoria promoveu uma alteração nos sentidos explicitados entre as duas 

versões do texto, o que se efetivou a partir de substituições entre substantivos, verbos, 

pronomes; como também entre numerais e adjetivos, artigos e pronomes, adjetivos e 

pronomes, etc., o que ocasionou diferentes sentidos, como, por exemplo, estabelecer relações 

entre hiperônimos e hipônimos; explicar alguma sentença explicitada anteriormente; 

especificar, adicionar ou resumir alguma informação do texto; ampliar os argumentos 

utilizados; retomar o tópico principal em desenvolvimento no texto; como também apresentar 

focalizações diferentes no que diz respeito às informações veiculadas pelas duas versões do 

texto. 

A seguir, apresentaremos as ocorrências da substituição com apagamento do 

enunciador, como também os sentidos que se originaram da utilização dessa subcategoria nos 

textos. 

 

Substituição com apagamento do enunciador 

Nessa subcategoria, a substituição promove, além da troca de palavras ou expressões 

entre a primeira e a segunda versões do texto, o apagamento do enunciador explicitado 

somente na primeira versão. 
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Exemplo 96: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 24 
“[...] a educação à distância se comparada com a presencial 

veremos que existem grandes contradições [...]”. 

Texto 01b 15 
“[...] A educação à distância se comparada com a presencial 

apresenta grandes contradições [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, observamos que o enunciador (nós), inscrito na primeira 

versão a partir da expressão “veremos que existem”, com o verbo na 1ª pessoa do plural, é 

suprimido na segunda versão, quando a expressão é substituída pelo verbo “apresenta”, na 3ª 

pessoa do singular, o qual refere-se diretamente ao sujeito “educação a distância”, mas não 

define o enunciador responsável pela afirmação. 

 

Exemplo 97: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 21 “[...] Podemos evitar esses danos pesquisando bem [...]”.  

Texto 18b 25 
“[...] as pessoas interessadas nessa modalidade de ensino podem 

evitar esses problemas pesquisando bem [...]”. 

 

Aqui também, verificamos que o mesmo enunciador (nós), inscrito na primeira versão 

com a utilização da forma verbal “Podemos”, na 1ª pessoa do plural, é substituído, na segunda 

versão, pela forma verbal “podem”, na 3ª pessoa do plural, no momento em que o autor 

promove uma alteração no texto e inscreve uma informação sobre as pessoas interessadas na 

educação a distância. 

Com esta operação, verificamos que as alterações efetivadas desencadearam um 

apagamento quanto à pessoa responsável pela enunciação de determinada informação nos 

textos, com o objetivo de preservar o seu posicionamento com relação ao sentido veiculado 

pelo texto, o que o faz manter, assim, um distanciamento daquilo que está escrevendo. 

Na sequência, apresentaremos as ocorrências da substituição com adequação à norma, 

bem como os sentidos decorrentes da utilização dessa subcategoria nos textos. 

 

Substituição com adequação à norma 

Nessa subcategoria, a substituição é efetivada também no sentido de promover 

adequações de ordem gramatical na passagem da primeira para a segunda versão do texto. 
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Exemplo 102: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 02 
“[...] A educação brasileira ao longo do tempo vêm inovando muito 

nos seus métodos de ensino [...]”. 

Texto 04b 02 
“[...] A educação brasileira ao longo do tempo vem inovando muito 

nos seus métodos de ensino [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, obervamos que o autor efetua uma substituição das formas 

verbais “vêm” (3ª pessoa do plural) por “vem” (3ª pessoa do singular), para concordar com a 

expressão inscrita anteriormente “A educação brasileira” que, por sua vez, se encontra no 

singular. 

 

Exemplo 105: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 03 

“[...] Diante das novas tecnologias e a modernização a educação a 

distância pode ser percebido como uma das modalidades de 

ensino que mais cresce no país [...]. 

Texto 05b 03 

“[...] Diante das novas tecnologias e a modernização a educação a 

distância pode ser percebida como uma das modalidades de 

ensino que mais cresce no país [...]”. 

 

Aqui, percebemos que o autor efetua uma substituição no que se refere à flexão de 

gênero das formas verbais “percebido” (masculino) e “percebida” (feminino) para concordar 

com seu antecedente “educação a distância”, do gênero feminino. 

 

Exemplo 106: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que tem 

interece [...]”. 

Texto 05b 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que têm 

interesse [...]”. 

 

Neste exemplo, constatamos uma dupla adequação, pois o autor, em um primeiro 

momento, substitui a forma verbal “tem” (3ª pessoa do singular) por “têm” (3ª pessoa do 

plural) para estabelecer uma concordância com o antecedente “pessoas” e, em um segundo 

momento, ele substitui “interece” por “interesse”, promovendo uma adequação que diz 

respeito à ortografia da palavra. 
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Exemplo 113: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 22 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 

salas de discursões on-line entre outros [...]”. 

Texto 07b 21 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 

salas de discursões on-line entre outras coisas [...]”. 

 

Neste trecho, constatamos que o autor efetua uma substituição que se refere à flexão 

de gênero do pronome “outros” (masculino) e “outras” (feminino) para combinar com o 

termo que é acrescido na segunda versão: “coisas”, como forma de fazer referência às ações 

necessárias para se tirar o melhor proveito de um curso a distância. 

 

Exemplo 115: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 19-21 

“[...] com essa nova modalidade, o aluno que não pode assistir as 

aulas presencial, terá uma nova oportunidade de estudar através 

do ensino virtual [...]”. 

Texto 11b 18-20 

“[...] com essa nova modalidade, o aluno que não pode assistir as 

aulas presenciais, terá uma nova oportunidade de estudar através 

do ensino virtual [...]”. 

 

Neste trecho, verificamos que o autor efetuou uma substituição que diz respeito à 

flexão de número dos adjetivos “presencial” (singular) e “presenciais” (plural), o qual passa a 

concordar com “aulas”, que se encontra no plural e se constitui enquanto seu antecedente. 

Na operação de substituição com adequação à norma, confirmamos que a utilização 

dessa subcategoria promoveu alterações que se efetivaram a partir de substituições entre 

verbos, pronomes, substantivos, adjetivos, preposições; como também entre artigos e 

contrações, pronomes e advérbios, preposições e contrações, etc. Essas substituições 

provocaram adequações de diversas ordens, como, por exemplo, concordância nominal, 

concordância verbal, ortografia, regência, entre outras. Assim, dizemos que o autor do texto, 

através dessa operação, provocou alterações, para que pudesse atender, de forma mais 

satisfatória, à atividade orientada em sala de aula, no caso, o contexto acadêmico. 

Desse modo, atestamos que os autores dos textos analisados se utilizaram da operação 

de substituição para rever sua escrita e promover uma segunda versão para seus textos que 

pudesse atender a diferentes objetivos, tais como: relacionar as sentenças constituintes de um 

parágrafo; reparar o emprego inadequado de algumas palavras; reafirmar, na segunda versão 

do texto, os sentidos expressos na versão anterior; promover alterações nos sentidos 
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explicitados entre as duas versões do texto; efetuar o apagamento do enunciador do texto, 

explicitado somente na primeira versão; adequar a escrita a um estilo mais formal e, ainda, 

promover adequações de ordem gramatical, na passagem da primeira para a segunda versão 

do texto, o que revela a diversidade de possibilidades quanto à construção de sentido nos 

textos, a partir da utilização desta operação. 

A seguir, apresentaremos as ocorrências da operação de acréscimo, bem como as 

subcategorias inerentes a essa operação. 

 

4.1.2 Operação de acréscimo 

 

A partir de uma observação prévia dos textos, chegamos a subcategorias de análise 

que caracterizam o efeito produzido pela ocorrência da operação de acréscimo, são elas: 

acréscimo para inclusão; acréscimo para especificação, com base nas quais, apresentaremos, 

na sequência, a descrição das ocorrências e as consequentes mudanças no que diz respeito aos 

sentidos promovidos nos textos. 

Acréscimo para inclusão 

Nessa subcategoria, a operação de acréscimo efetiva-se no sentido de incluir, na 

segunda versão do texto, uma determinada informação não apresentada na primeira versão. 

 

Exemplo 131: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 05-08 

“[...] O ensino à distância é um novo método adotado pelas 

universidades que visam dar oportunidade as pessoas que não 

teriam condições de pagar uma universidade privada [...]”. 

Texto 04b 06 

“[...] O ensino à distância de nível superior é um novo método 

adotado também pelas universidades públicas que visam dar 

oportunidade as pessoas que não teriam condições de pagar uma 

universidade privada [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, o acréscimo do advérbio “também” é utilizado no sentido de 

confirmar a ideia discutida pelo autor do texto de que o ensino a distância é igualmente 

oferecido nas universidades públicas. 
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Exemplo 137: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 12a 14-16 
“[...] permite a permanência do aluno em seu ambiente familiar, 

cultural e profissional. [...]”. 

Texto 12b 10 
“[...] garantindo a sua permanência no ambiente familiar, cultural 

ou até mesmo profissional. [...]”. 

 

Aqui, com o acréscimo da expressão “ou até mesmo”, o autor do texto enfatiza a 

inclusão do aspecto profissional ao contexto de inclusão social que o ensino a distância pode 

proporcionar aos alunos. 

 

Exemplo 140: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 13 “[...] Temos também as dificuldades encontradas [...]”. 

Texto 14b 11 
“[...] Embora estas vantagens, temos as desvantagens 

encontradas [...]”. 

 

Neste trecho, o autor se utiliza do acréscimo da expressão “Embora estas vantagens” 

para retomar o contexto anterior, que apresenta a palavra “embora”, funcionando como uma 

preposição, que designa “apesar de”, já que em uma passagem anterior, estavam descritas as 

vantagens dos cursos a distância e, na sequência, passou-se a explorar as desvantagens. 

 

Exemplo 144: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 17-18 
“[...] quando esses cursos on-line dispõe de uma estrutura 

organizada, eles oferecem vantagem [...]”. 

Texto 15b 19 

“[...] quando os cursos on-line dispõe de uma estrutura organizada 

e tem a autorização do MEC eles oferecem vantagens atraentes 

[...]”. 

 

Com o acréscimo do adjetivo “atraentes”, o autor do texto qualifica as vantagens 

oferecidas pelos cursos a distância e, consequentemente, amplia seus argumentos, 

apresentando, inclusive, um juízo de valor quanto ao objeto em discussão. 

 

Exemplo 147: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 23-24 “[...] entrar numa rotina de estudo, não se restringindo [...]”. 

Texto 18b 28 “[...] entrar numa rotina de estudo, que não se restrinja [...]”. 
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Neste exemplo, o autor do texto se utiliza do acréscimo do pronome “que” para 

promover, na segunda versão, uma adequação à nova estrutura da frase, que alterou as formas 

verbais empregadas “restringindo” (gerúndio), na primeira versão, e “restrinja” (imperativo 

afirmativo), na segunda versão, na qual o pronome torna-se necessário para a 

complementação do sentido do texto. 

Ao final dessa descrição sobre o emprego da operação de acréscimo para inclusão, 

atestamos que essa subcategoria efetivou o acréscimo de advérbios, verbos, substantivos, 

adjetivos, que produziram sentidos voltados a incluir, na segunda versão do texto, uma 

determinada informação não apresentada na versão anterior. Foi possível constatar também 

que os objetivos para a utilização dessa subcategoria justificam-se com a proposta de ampliar, 

consolidar ou qualificar os argumentos apresentados; complementar o tópico em 

desenvolvimento no texto; confirmar a ideia em discussão; retomar o contexto anterior; 

adequar a escrita à estrutura da nova versão do texto, como também enfatizar um determinado 

ponto do texto. 

Na sequência, apresentaremos as ocorrências do acréscimo para especificação, bem 

como os sentidos decorrentes da utilização dessa subcategoria nos textos. 

 

Acréscimo para especificação 

Nessa subcategoria, a operação de acréscimo é utilizada no intuito de especificar, na 

segunda versão do texto, uma informação introduzida na primeira versão. 

 

Exemplo 153: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 05-06 “[...] O ensino à distância é um novo método adotado [...]”. 

Texto 04b 05 
“[...] O ensino à distância de nível superior é um novo método 

adotado [...]”. 

 

Neste trecho, o autor se utiliza do acréscimo da expressão “de nível superior” para 

especificar o nível de ensino ao qual ele está se referindo no seu texto. 
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Exemplo 157: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 06-07 
“[...] No ano de 1994, existiam oitenta mil alunos matriculados 

[...]”. 

Texto 07b 06-07 

“[...] Dados tirados da revista Veja, Ed. 07.04.2004, nos 

mostra que no ano de 1994, existiam oitenta mil alunos 

matriculados [...]”. 

 

Aqui, com o acréscimo da expressão destacada, o autor especifica a fonte de 

informação, da qual retirou os dados apresentados em seu texto sobre o número de alunos 

matriculados em cursos a distância, naquele ano. 

 

Exemplo 160: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 18-19 
“[...] outros benefícios que só as instituições normais proporcionam 

[...]”. 

Texto 14b 16 
“[...] outros benefícios que só as instituições presenciais normais 

proporcionam [...]”. 

 

Neste exemplo, o autor do texto, a partir do acréscimo do adjetivo “presenciais”, 

especifica as instituições sobre as quais está discutindo em seu texto, no caso, as 

universidades que oferecem o ensino presencial. 

 

Exemplo 162: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 15-16 
“[...] o aluno que freqüenta o curso todos os dias terão melhor 

facilidade para absorver os conteúdos [...]”. 

Texto 17b 09-13 

“[...] o aluno que freqüenta o curso todos os dias, ou seja, 

aquele que participa das aulas ativamente, terá melhor 

facilidade para absorver os conteúdos [...]”. 

 

Com o acréscimo da expressão em destaque, o autor do texto utiliza a expressão “ou 

seja, aquele que participa das aulas ativamente” para explicar o que foi dito anteriormente, e 

apresentar informações que complementam a discussão sobre o aluno de um curso presencial, 

que frequenta as aulas todos os dias, diferentemente do aluno de um curso a distância. 

Para a operação de acréscimo para especificação, confirmamos que a utilização dessa 

subcategoria incluiu, por exemplo, adjetivos, que promoveram alterações com o intuito de 

especificar, na segunda versão do texto, uma informação introduzida na primeira versão, com 
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alguns objetivos, tais como: esclarecer qual a fonte da informação da qual o autor extraiu os 

argumentos utilizados em seu texto, para complementar a discussão apresentada.  

Dessa forma, atestamos que os autores dos textos analisados se utilizaram da operação 

de acréscimo para rever sua escrita e promover uma segunda versão para seus textos que 

pudesse atender a diferentes objetivos, como por exemplo: incluir, na segunda versão do 

texto, uma determinada informação não apresentada na primeira versão e, ainda, especificar, 

na segunda versão do texto, uma informação introduzida na primeira versão, o que confere 

aos autores a oportunidade de, ao rever sua escrita, apresentar e/ou esclarecer informações 

importantes sobre determinado tema discutido nos textos. 

A seguir, apresentaremos as ocorrências da operação de supressão, como também as 

subcategorias decorrentes dessa operação. 

 

4.1.3 Operação de supressão 

 

A partir de uma observação prévia dos textos, chegamos a subcategorias de análise 

que redefinem a operação de supressão, são elas: supressão com apagamento do enunciador; 

supressão com apagamento do ponto de vista; supressão com adequação à norma. A seguir, a 

descrição das ocorrências para a operação de supressão e as consequentes alterações no que se 

refere aos sentidos promovidos nos textos: 

 

Supressão com apagamento do enunciador 

Nessa subcategoria, a supressão promove, além da exclusão de palavras ou expressões, 

na segunda versão do texto, também o apagamento do enunciador explicitado somente na 

primeira versão. 

 

Exemplo 164: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 22 
“[...] Diante disto, percebe-se que a educação à distância se 

comparada com a presencial [...]”. 

Texto 01b 14-15 “[...] A educação à distância se comparada com a presencial [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, verificamos que o autor, na segunda versão, elimina o 

enunciado “Diante disto, percebe-se que”, pois mesmo que o enunciador nos pareça 

indefinido, o verbo empregado poderia sinalizar um possível enunciador, o qual o autor opta 

por excluir, reduzindo a estrutura da frase: “[...] a educação à distância [...]”. 
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Exemplo 165: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 01-04 

“[...] Como sabemos a tecnologia avança cada vez mais e 

para que nós possamos alcançar essa tecnologia e ganhar 

um certo espaço no meio dessa grandiosa evolução, 

precisamos de um grande preparo. O homem não para de 

inovar e podemos dizer que uma de suas maiores invenções foi 

o computador [...]”. 

Texto 02b 01-02 
“[...] O homem não para de inovar e podemos dizer que uma de 

suas maiores invenções foi o computador [...]”. 

 

Aqui também, verificamos que o autor, na segunda versão do texto, elimina o período 

em destaque na primeira versão que, a partir dos verbos “sabemos” e “precisamos” (1ª pessoa 

do plural), o denuncia enquanto enunciador. 

Com estas ocorrências, verificamos que as mudanças efetuadas nos textos provocaram 

a anulação da pessoa responsável pela enunciação de determinada informação, o que, 

consequentemente, estabelece uma distância entre o autor e sua escrita. 

Na sequência, apresentaremos as ocorrências da supressão com apagamento do ponto 

de vista, bem como os sentidos decorrentes da utilização dessa subcategoria nos textos. 

 

Supressão com apagamento do ponto de vista 

Nessa subcategoria, a operação de supressão é utilizada no sentido de eliminar, além 

de palavra ou expressões, também o ponto de vista do enunciador expresso na primeira versão 

do texto. 

 

Exemplo 166: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 14-17 

“[...] que não se preocupam com a qualificação [...] do aluno e sim 

em ganhar status. Não é nada fácil estudar sem o auxílio de um 

professor todos os dias para tirar dúvidas, por isso, é que se deve 

tomar cuidado. O futuro profissional depende da maneira como 

cada um busca, da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar 

o conhecimento mais amplo, [...]”. 

Texto 01b 09-13 

“[...] que não se preocupam com a qualificação do aluno. O futuro 

profissional depende da maneira como cada um busca, da 

capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o conhecimento 

mais amplo, [...]”.  

 

Neste trecho, constatamos que o autor elimina as expressões em destaque no texto, as 

quais revelam sua opinião sobre o assunto em discussão; o que confere ao texto um 
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distanciamento por parte do autor, que não quer se comprometer com aquilo que está 

discutindo, no caso, a existência de algumas instituições de ensino a distância, cujas 

instituições divulgam a oferta de cursos que, muitas vezes, nem existem, tendo, assim, como 

único objetivo subtrair dinheiro das pessoas. 

 

Exemplo 168: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 13-15 

“[...] e a distância que se encontra do curso almejado. Por isso é 

necessário que se escolha uma universidade autorizada para 

ter certeza de que vale à pena estudar assim. Mesmo com tanta 

facilidade para estudar on-line é preciso pensar se um curso 

superior não seria mais interessante estar presente numa sala de 

aula, [...]”. 

Texto 03b 08-10 

“[...] e a distância que se encontra do curso almejado. Muitas 

vezes, esses interessados se precipitam na escolha de uma 

universidade não autorizada e acabam sendo prejudicados, [...]”. 

 

Nesta passagem do texto, o autor elimina a expressão destacada, que indica seu ponto 

de vista sobre a necessidade de se verificar a legalidade da instituição responsável pelo curso; 

o que, ainda na primeira versão do texto, sinaliza um questionamento sobre a validade do 

curso ofertado. 

 

Exemplo 171: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 08a 01 
“Sem dúvida nenhuma, as universidades de funcionamento de 

cursos on-line estão crescendo notadamente [...]”. 

Texto 08b 01-02 
“As universidades de funcionamento de cursos on-line estão 

crescendo notadamente [...]”. 

 

Neste exemplo, o autor do texto elimina a afirmação “Sem dúvida nenhuma”, que 

confere um teor de certeza ao seu argumento e, com isso, revê este aspecto na segunda versão 

do texto, iniciando o texto sem a expressão em destaque. 

Ao final dessa descrição sobre o emprego da operação de supressão com apagamento 

do ponto de vista, atestamos que essa subcategoria produziu sentidos que se voltaram para 

preservar o ponto de vista do enunciador presente na primeira versão do texto. Foi possível 

constatar também que os objetivos para a utilização dessa subcategoria têm o propósito de 

eliminar expressões que revelem a opinião do autor sobre determinado assunto em discussão; 

rever a posição do autor sobre uma afirmação inscrita na primeira versão do texto; limitar os 
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argumentos apresentados; bem como eliminar pressuposições e/ou subentendidos explicitados 

na primeira versão dos textos. 

A seguir, apresentaremos as ocorrências da supressão com adequação à norma, como 

também os sentidos que se originaram da utilização dessa subcategoria nos textos. 

 

 

Supressão com adequação à norma 

Nessa subcategoria, a operação de supressão efetua a eliminação de palavras ou 

expressões, na primeira versão do texto, com o intuito de promover adequações quanto às 

normas gramaticais. 

 

Exemplo 175: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 12 
“[...] Sabemos que existem por aí, faculdades de ensino à distância 

[...]”. 

Texto 01b 08-09 “[...] Sabemos que existem faculdades de ensino à distância [...]”. 

 

Neste trecho, percebemos que o autor elimina a expressão “por aí” para adequar seu 

texto a um estilo mais formal de escrita, considerando, também, que tal expressão é mais 

comumente aplicada à língua falada. 

 

Exemplo 176: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 22 

“[...] O futuro profissional depende da maneira como cada um 

busca; da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 

conhecimento mais amplo, como também o esforço próprio do 

estudante [...]”. 

Texto 01b 10-13 

“[...] O futuro profissional depende da maneira como cada um 

busca, da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 

conhecimento mais amplo, ou seja, o esforço próprio [...]”. 

 

Aqui, constatamos que o autor suprimiu a expressão “do estudante” como forma de 

eliminar uma redundância inscrita na primeira versão do texto, uma vez que tal expressão se 

faz desnecessária ao contexto que já anuncia, desde o início, o tema a ser desenvolvido no 

texto. 
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Exemplo 179: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 13 “[...] através de provas escritas onde no final do curso [...]”. 

Texto 06b 12-13 “[...] através de provas escritas. No final do curso [...]”. 

 

Neste trecho, com a supressão do advérbio “onde”, o autor do texto efetua uma 

correção quanto ao emprego da palavra que, conforme a Gramática Tradicional, só é aplicável 

a contextos que designem lugar e, sendo assim, ele opta por alterar também a pontuação
53

 do 

texto. 

 

Exemplo 186: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 06 
“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos on-

line à distância, em busca de um diploma [...]”. 

Texto 18b 04-05 
“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos on-

line, em busca de um diploma [...]”.  

 

Nesta passagem do texto, constatamos que o autor, no momento em que suprime a 

expressão “à distância”, corrige uma redundância presente na primeira versão, uma vez que 

ao tratar de cursos on-line, inevitavelmente, está se tratando do ensino a distância. 

 

Exemplo 193: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 11 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos de 

matrículas, em cursos on-line via internet [...]”. 

Texto 19b 09-11 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos à 

matrículas, em variados cursos via on-line [...]”. 

 

Também aqui, constatamos que o autor corrige uma redundância ao se utilizar da 

supressão da palavra “internet”, pois, no momento em que trata de cursos on-line, 

inevitavelmente, seu meio de transmissão será a internet, o que torna a palavra eliminada 

desnecessária ao contexto. 

Para a operação de supressão com adequação à norma, confirmamos que a utilização 

dessa subcategoria efetivou-se a partir do emprego de preposições, advérbios e pronomes, e 

promoveu alterações que efetivaram adequações de diversas ordens, como por exemplo, 

eliminar expressões mais comumente aplicadas à língua falada e, assim, adequar o texto a um 

                                                        
53 Ressaltamos que não analisaremos os sentidos produzidos por alterações quanto às mudanças de 

pontuação efetuadas nos textos. 
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estilo mais formal de escrita; apagar redundâncias inscritas no texto; subtrair informações que 

já se encontram subentendidas no contexto, entre outras. 

Dessa forma, atestamos que os autores dos textos analisados se utilizaram da operação 

de supressão para rever sua escrita e promover uma segunda versão para seus textos que 

pudesse atender a diferentes objetivos, tais como: preservar o enunciador explicitado na 

primeira versão; eliminar também o ponto de vista do enunciador; efetuar a eliminação de 

palavras ou expressões na primeira versão do texto, com o intuito de promover adequações 

quanto às normas gramaticais. Isso proporciona aos autores a revisão de sua escrita com o 

intuito de eliminar palavras e/ou expressões que possam comprometer o sentido que se 

pretende veicular nos textos. 

A seguir, apresentaremos as ocorrências da operação de deslocamento, bem como as 

subcategorias inerentes a essa operação. 

 

4.1.4 Operação de deslocamento 

 

A partir de uma observação prévia dos textos, chegamos a subcategorias de análise 

que caracterizam o efeito produzido pela ocorrência da operação de deslocamento, são elas: 

deslocamento sem mudança de orientação; deslocamento com adequação à norma. A seguir, 

a descrição das ocorrências para a operação de deslocamento, e as consequentes mudanças no 

que diz respeito aos sentidos promovidos nos textos: 

 

Deslocamento sem mudança de orientação 

Nessa subcategoria, ocorre o deslocamento de palavras ou expressões entre as duas 

versões do texto, mas o sentido veiculado pela primeira versão é mantido e reafirmado na 

versão seguinte. 

 

Exemplo 195: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 03 
“O ensino à distância já existia desde muito tempo, porém, só 

agora tornou-se mais popular [...]” 

Texto 01b 02 
“O ensino à distância já existia desde muito tempo, porém, só 

agora se tornou mais popular [...]”. 
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Neste trecho, podemos observar que o autor deslocou a partícula reflexiva do verbo 

(“se”), mas, com isso, não alterou a orientação do texto, como também não acrescentou 

informação nova. 

 

Exemplo 196: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

 

Texto 14a 

 

03-04 

“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, 

contribui em alguns casos para o nosso bem estar, um 

exemplo são os cursos que hoje existem via internet [...]”. 

Texto 14b 03-04 

“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, 

contribui em alguns casos para o nosso bem estar. Um 

exemplo disso são os cursos que hoje existem via internet, 

[...]”. 

 

Aqui, constatamos que o autor deslocou o período em destaque no texto para adequar a 

frase a uma mudança na estrutura do texto promovida pela alteração na sua pontuação, o que 

não alterou a orientação do texto, como também não acrescentou informação nova. 

Ao final dessa descrição sobre o emprego da operação de deslocamento sem mudança 

de orientação, atestamos que essa subcategoria se voltou para reiterar, na segunda versão do 

texto, o sentido já posto anteriormente, sem lhe acrescentar nenhuma informação nova. 

Na sequência, apresentaremos as ocorrências da operação de deslocamento com 

adequação à norma, bem como os sentidos decorrentes da utilização dessa subcategoria nos 

textos. 

 

Deslocamento com adequação à norma 

 

Nessa subcategoria, a operação efetua o deslocamento de palavras ou expressões 

entre as duas versões do texto, com o intuito de promover adequações quanto às normas 

gramaticais. 

 

Exemplo 197: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 10-11 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos de 

matrículas, em cursos on-line via internet [...]”. 

Texto 19b 12 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos à 

matrículas, em variados cursos via on-line [...]”. 
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Nesta passagem do texto, verificamos que o autor se utilizou do deslocamento para 

adequar seu texto a uma mudança efetuada na segunda versão que teve como objetivo corrigir 

uma redundância com relação ao meio de transmissão dos cursos on-line, a internet. 

Dessa forma, atestamos que os autores dos textos analisados se utilizaram da operação 

de deslocamento para rever sua escrita e promover uma segunda versão para seus textos que 

pudesse atender a diferentes objetivos, tais como: manter e reafirmar, na segunda versão do 

texto, o sentido veiculado na primeira versão, como também efetuar o deslocamento de 

palavras ou expressões entre as duas versões do texto, com o intuito de promover adequações 

quanto às normas gramaticais. 

Apresentamos, a seguir, um quadro com a quantificação das ocorrências, destacadas 

por texto: 

 

Quadro 01: Operações de reescritura por texto 

TEXTO 
OPERAÇÕES DE REESCRITURA TOTAL 

 
Substituição  Acréscimo Supressão Deslocamento 

Texto 01 09 01 05 01 16 

Texto 02 07 01 02 - 10 

Texto 03 05 01 01 - 07 

Texto 04 10 03 02 - 15 

Texto 05 06 01 - - 07 

Texto 06 07 02 01 - 10 

Texto 07 08 03 02 - 13 

Texto 08 03 - 01 - 04 

Texto 09 06 01 01 - 08 

Texto 10 05 01 01 - 07 

Texto 11 05 01 - - 06 

Texto 12 02 01 - - 03 

Texto 13 04 02 - - 06 

Texto 14 06 04 02 01 13 

Texto 15 06 04 01 - 11 

Texto 16 03 - 02 - 05 

Texto 17 06 01 01 - 08 

Texto 18 11 04 05 - 20 

Texto 19 12 01 03 01 17 

Texto 20 03 - 01 - 04 

Texto 21 03 04 - - 07 

TOTAL 127 36 31 03 197 

 

De um modo geral, podemos observar que a substituição foi a operação mais utilizada 

pelos autores dos textos. Esse tipo de operação permite a substituição de um segmento por 
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outro e, conforme já apontamos, de acordo com De Biasi ([2000]2010), constitui a origem de 

toda rasura, o que nos leva a afirmar que essa característica justifica esse uso significativo nos 

textos analisados. Na sequência, observamos que as operações de acréscimo e supressão 

foram empregadas quase de forma equivalente, o que pode ser explicado pela própria forma 

de realização das operações, que implicam, respectivamente, a inclusão ou eliminação de um 

segmento e, assim, exigem, por parte do autor do texto, um conhecimento específico para uma 

eficiente execução dessas estratégias. Por fim, constatamos que a operação de deslocamento 

foi a menos utilizada, uma vez que trabalha com um segmento que não será substituído, 

acrescido ou eliminado, mas transferido para outro lugar do texto, o que requer uma maior 

habilidade do autor em realizar essa operação e não comprometer o sentido de sua escrita. 

Estes resultados confirmam a concepção que defendemos nesta pesquisa, de que a 

escrita é um processo, no qual o escritor deve, além de escrever, refletir sobre sua escrita e 

decidir sobre as operações que deverão ser realizadas para promover as alterações necessárias 

à reescritura de seus textos, a fim de que ele possa atingir seus objetivos de forma eficiente. 

Em consequência disso, reiteramos a posição, introduzida pela Crítica Genética, de que o 

texto não existe em si mesmo, mas é resultado de um trabalho de elaboração progressiva, que 

toma a escrita como uma atividade em constante movimento. 

Essas conclusões nos foram possibilitadas a partir do nosso trabalho de coleta de 

dados, fazendo uso de procedimentos etnográficos, no qual tivemos a oportunidade de 

acompanhar a orientação e o desenvolvimento das atividades de produção de texto no ensino 

superior, quando pudemos constatar que a professora trabalha também com atividades de 

reescritura, como forma de fazer com que os alunos possam se conscientizar de que seus 

textos sempre estarão sujeitos a alterações; o que os auxiliará na prática da escrita, enquanto 

modalidade de uso da linguagem requisitada de forma especial no contexto acadêmico. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base no que pudemos constatar a partir da nossa pesquisa, afirmamos que a 

produção de texto no ensino superior, especificamente no contexto da disciplina Produção 

Textual, no 1º período de Letras do CAMEAM/UERN, é orientada a partir de textos levados 

para a sala de aula pela professora, com o objetivo de instigar os alunos para a discussão de 

temas relevantes da realidade na qual eles se encontram inseridos e, consequentemente, 

incentivar o desenvolvimento da prática da escrita, como forma de fazer com que eles 

exercitem essa modalidade da língua tão requisitada na sociedade atual e, em especial, no 

âmbito acadêmico. 

Ainda a partir da nossa investigação, foi possível observar também que a professora 

realizou atividades de reescritura, no momento em que, após receber os textos produzidos 

pelos alunos, encaminhou a atividade, sugerindo que cada aluno apontasse sugestões que 

pudessem resolver alguma inadequação apresentada no texto de um colega. Essa atividade 

contou com total participação dos alunos que, sem muita dificuldade, conseguiram sugerir 

uma nova versão para os textos. Em um momento posterior, cada aluno teve seu texto de volta 

e pôde reescrevê-lo com base nas sugestões apresentadas pelo colega. Essa experiência nos 

faz concluir que as aulas observadas refletiram a proposta apresentada no programa da 

disciplina, como também cumpriram com a perspectiva metodológica de produção e 

reescritura de textos, o que se configura também na análise dos textos coletados. 

Dessa forma, atestamos que os resultados de nosso estudo confirmam a concepção de 

escrita assumida por nós na discussão teórica desse trabalho, a partir da qual se pressupõe a 

existência de um escritor ativo (aquele que realmente escreve) e de um leitor interno (aquele 

que lê e dirige o que deve ser reescrito), os quais interagem na construção do sentido dos 

textos, para que possamos não só escrever, mas também refletir sobre nossa escrita, e ainda 

decidir sobre as operações que serão realizadas para promover as alterações necessárias à 

reescritura, uma vez que o sentido dos textos não se encontra previamente determinado, e para 

a construção desse sentido, não seriam suficientes apenas a utilização do código ou a intenção 

do autor. 

Com esses resultados, pretendemos, também, corroborar com a concepção proposta 

pela Crítica Genética que busca desmitificar a visão fixista da textualidade, uma vez que 

buscamos provar que o texto não se encontra pré-construído, pronto para ser observado e 

analisado; isso reafirma o nosso entendimento de que o texto vai se construindo, ao longo de 

um processo de complexas operações. 
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A partir de tais operações, necessárias à construção do sentido, pudemos verificar 

mudanças entre as diferentes versões propostas para os textos, que foram categorizadas com 

base nas quatro operações linguísticas identificadas pela Gramática Gerativa e retomadas por 

Lebrave e Grésillon (2009): operação de substituição, operação de acréscimo, operação de 

supressão e operação de deslocamento, as quais ampliamos, tendo em vista a particularidade 

de nossos dados. 

Quanto às operações, nossa pesquisa mostrou que a substituição foi a mais utilizada 

pelos autores dos textos. Acreditamos que esse resultado justifica-se pelo fato de a 

substituição, de acordo com o que propõe a Crítica Genética, constituir a origem de toda 

rasura, a partir da qual se pode facilmente efetuar uma mudança na escrita, seja para evitar a 

repetição de uma palavra ou expressão, alterar a orientação argumentativa de um texto, ou 

para adequá-lo à norma padrão da língua. 

Dessa forma, para a operação de substituição, definimos quatro subcategorias 

(substituição sem mudança de orientação, substituição com mudança de orientação, 

substituição com apagamento do enunciador, substituição com adequação à norma), a partir 

das quais observamos que os autores dos textos puderam rever sua escrita e promover uma 

segunda versão para seus textos que pudesse atender a diferentes objetivos, tais como: 

reafirmar, na segunda versão do texto, os sentidos expressos na versão anterior; promover 

alterações nos sentidos explicitados entre as duas versões do texto; efetuar o apagamento do 

enunciador do texto, explicitado somente na primeira versão; e, ainda, promover adequações 

de ordem gramatical na passagem da primeira para a segunda versão do texto. 

Observamos, também, que as operações de acréscimo e supressão foram empregadas, 

em termos quantitativos, quase de forma equivalente; o que pode ser explicado, quando 

verificamos que as duas operações exigem, por parte do autor do texto, estratégias distintas 

daquelas usadas para a substituição, pois implicam, respectivamente, na inclusão ou 

eliminação de um segmento e, com isso, promovem ações que levam à ampliação ou 

especificação de um argumento, ou ainda ao apagamento de um ponto de vista. 

Assim, para a operação de acréscimo, definimos duas subcategorias (acréscimo para 

inclusão; acréscimo para especificação), com as quais os autores dos textos puderam operar 

no sentido de incluir, na segunda versão do texto, uma determinada informação não 

apresentada na primeira versão, ou ainda, especificar, na segunda versão do texto, uma 

informação introduzida na primeira versão. 

No que se refere à operação de supressão, apresentamos três subcategorias (supressão 

com apagamento do enunciador; supressão com apagamento do ponto de vista; supressão com 
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adequação à norma), a partir das quais os autores dos textos puderam apagar o enunciador 

explicitado na primeira versão; eliminar também o ponto de vista do enunciador; e, ainda, 

efetuar a eliminação de palavras ou expressões, com o intuito de promover adequações quanto 

às normas gramaticais. 

Por fim, constatamos que a operação de deslocamento foi a menos utilizada, uma vez 

que trabalha com um segmento que não será substituído, acrescido, ou eliminado, mas 

transferido para outro lugar do texto; o que requer uma maior habilidade do autor em realizar 

essa operação e não comprometer o sentido de sua escrita, no momento em que busca, com o 

deslocamento, uma adequação à norma padrão da língua, por exemplo. 

Para a operação de deslocamento, definimos duas subcategorias (deslocamento sem 

mudança de orientação; deslocamento com adequação à norma), com as quais os autores dos 

textos puderam manter e reafirmar, na segunda versão do texto, o sentido veiculado pela 

primeira versão, como também efetuar o deslocamento de palavras ou expressões entre as 

duas versões do texto, com o intuito de promover adequações quanto às normas gramaticais. 

Ao final da análise, podemos concluir que os autores dos textos, ao utilizarem as 

operações de reescritura, refletiram sobre sua escrita, no momento em que, por exemplo, 

acrescentaram mais elementos aos seus textos, tornando-os mais claros e informativos, como 

também tiveram a preocupação de rever seus textos, no intuito de eliminar alguma 

redundância ou ambiguidade que pudesse prejudicar o sentido que se pretendia veicular com a 

escrita. 

Neste sentido, esperamos que esse trabalho possa servir como um ponto de partida 

para a reflexão sobre o ensino da escrita, tão indispensável nos nossos dias e, especificamente, 

sobre a produção de texto no ensino superior, considerando-se, de maneira particular, a 

formação do licenciado em Letras, no tocante à sua futura prática docente, oportunidade na 

qual ele poderá descobrir com seus alunos como desenvolver a competência textual. 

Acreditamos, ainda, que a análise feita aqui possa contribuir para o ensino de Língua 

Portuguesa, especificamente, para as atividades que encaminham a produção textual, no 

sentido de explorar, junto aos alunos, a capacidade de reescrever seus próprios textos e, com 

isso, despertar para o entendimento de que tal atividade constitui-se como um processo, no 

qual o texto estará sempre exposto a alterações. 
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ANEXO I – QUADROS DAS OCORRÊNCIAS 

 

1. Operação de substituição 

 

1.1 Substituição sem mudança de orientação 

 

Exemplo 01: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 27 
“[...] A interatividade professor-aluno faz muita diferença no 
âmbito educacional. Analisando tais fatores, pode-se perceber 
que [...]”. 

Texto 01b 17 
“[...] A interatividade professor-aluno faz muita diferença no 
âmbito educacional. Por isso, pode-se perceber que [...]”. 

 

Exemplo 02: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 22 
“[...] pessoas recorrem aos meios via informática para fazerem 

cursos a distância em busca de um diploma [...]”. 

Texto 02b 07 
“[...] pessoas recorrem aos meios via informática para realizar 

cursos a distância em busca de um diploma [...]”. 

 

Exemplo 03: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 24-39 

“[...] Só que os “internaltas” devem ter o devido cuidado ao 
optarem por esse tipo de formação, pois nem sempre esses tipos 
de curso tem a aprovação do MEC ou se os conteúdos abordados 
pelo mesmo são realmente seguros. Devemos analizar também 
se tais cursos são de qualidade para que tenhamos a certeza de 
que não estamos sendo enganados, pois sabemos que além dos 
milhares de benefícios tragos pela internet, ela também pode 
trazer conseqüências ruins se não usada com devido cuidado”. 

Texto 02b 14-18 

“[...] Portanto, antes de aderir essa modalidade de ensino a 
distância, os alunos devem verificar se o curso tem certificado de 
aprovação do MEC e quais as vantagens oferecidas por ele. 
Dessa forma evitará ser enganado e poderá ter a certeza sobre a 
segurança do curso escolhido [...]”. 

 

Exemplo 04: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 02 
“[...] A formação profissional na vida das pessoas hoje, vem 
sendo mais procurada [...]”. 

Texto 03b 01 
“[...] A formação profissional na vida das pessoas hoje, vem se 
tornando cada vez mais procurada [...]”. 
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Exemplo 05: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 16-21 

“[...] Mesmo com tanta facilidade para estudar on-line é preciso 
pensar se um curso superior não seria mais interessante estar 
presente numa sala de aula, onde a interação de alunos x alunos 
x professor estivesse mais presentes [...]”. 

Texto 03b 09-13 

“[...] Muitas vezes, esses interessados se precipitam na escolha 
de uma universidade não autorizada e acabam sendo 
prejudicados, pois além de não receberem o dinheiro que foi 
gasto, ficarão com um certificado sem validade. Além disso, 
estudar numa sala de aula pode ser mais vantajoso, uma vez que 
há uma interação de alunos x alunos x professor dos conteúdos 
explanados [...]”. 

 

Exemplo 06: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 10 
“[...] as pessoas que não teriam condições de pagar uma 
universidade privada (...) também sendo vantajoso [...]”. 

Texto 04b 10 
“[...] as pessoas que não teriam condições de pagar uma 
universidade privada, e uma vantagem [...]”. 

 

Exemplo 07: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 13 
“[...] para aquelas pessoas que não teriam tempo suficiente para 
estudar em uma universidade presencial. Há ainda uma facilidade 
em conclusão do curso [...]”. 

Texto 04b 12 
“[...] para aquelas pessoas que não têm tempo suficiente para 
estudar em uma universidade presencial. Existe ainda uma 
facilidade na conclusão do curso [...]”. 

 

Exemplo 08: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 15 
“[...] Há ainda uma facilidade em conclusão do curso e sem falar 
nos gastos que são menores. Mas esse ensino não é bem visto por 
todos [...]”. 

Texto 04b 17 
“[...] Existe ainda uma facilidade na conclusão do curso e sem falar 
nos gastos que são menores. [...] Entretanto, esse ensino não é 
bem visto por todos [...]”. 
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Exemplo 09: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 17 
“[...] Mas esse ensino não é bem visto por todos, pois ele ainda 
oferece alguns prejuízos, sendo que nem todos os conteúdos serão 
abordados [...]”. 

Texto 04b 18 
“[...] Entretanto esse ensino não é bem visto por todos, pois ele 
ainda oferece alguns prejuízos, porque nem todos os conteúdos 
serão abordados [...]”. 

 

Exemplo 10: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 18 “[...] com a mesma ênfase e não será tão fácil de tirar dúvidas [...]”. 

Texto 04b 21 
“[...] com a mesma ênfase (...) como também não será tão fácil 
tirar dúvidas [...]”. 

 

Exemplo 11: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 26 

“[...] Tais resultados são explicados pelo o volume de atividades 
que são colocados aos alunos, que tende a compensar as horas que 
estes não passam em sala de aula. Mas para que os alunos façam 
uma boa faculdade [...]”. 

Texto 05b 25 

“[...] Tais resultados são explicados pelo o volume de atividades 
que são colocados aos alunos, que tende a compensar as horas que 
estes não passam em sala de aula. No entanto, para que os alunos 
façam uma boa faculdade [...]”. 

 

Exemplo 12: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 14 
“[...] no final do curso o diploma é concedido através do site e o 
próprio aluno é quem o imprime [...]”. 

Texto 06b 14 
“[...] No final do curso diploma é concedido através do site e o 
próprio aluno tem a incumbência de imprimi-lo [...]”. 
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Exemplo 13: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 08a 05-15 

“[...] Na verdade, o que se busca optando por esse método de 
ensino é uma maior disponibilidade de tempo, já que o mesmo 
utiliza-se pelo ao menos de uma vez por semana no mínimo, 
assim dessa forma o tempo disponível pode ser bem organizado 
e bem aproveitado para estudar, e cumprir tarefas escolares. 
Outra vantagem que se encontra em uma faculdade via internet 
é a praticidade, pois a mesma oferece melhores condições para 
trabalhar [...]”. 

Texto 08b 05-10 

“[...] Muitas pessoas que se encontra sem tempo de estudar, 
mas mesmo assim querem cursar uma faculdade, busca um 
meio mais fácil de conseguir o tão sonhado diploma, mesmo que 
seja pelo ensino à distância, pois pela internet o estudante se 
disponhe de mais tempo para estudar e aprimorar seus 
conhecimentos [...]”. 

 

Exemplo 14: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 09 
“[...] O ensino a distância pela internet oferece muitas vantagens 
[...]”. 

Texto 09b 06 “[...] Esse tipo de ensino oferece muitas vantagens [...]”. 
 

Exemplo 15: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 20-21 
“[...] Para que esses cursos possam ser bem aproveitados é 
necessário se dedicar e [...]”. 

Texto 09b 19-20 
“[...] E para que o curso possa ser bem aproveitado é preciso 
[...]”. 
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Exemplo 16: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 07-20 

“[...] pois permite que pessoas que não tem tempo de fazer um 
curso presencial, devido o trabalho ou até mesmo como se 
locomover de uma cidade para outra, e pessoas com 
deficiência física que não pode sai de casa e que através desse 
meio de educação eles ganham uma chance de realiza este 
curso que maioria das vez é um sonho para muita gente. As 
desvantagens é que não há uma troca de experiência entre o 
aluno e o professor e nem há convivência com outros alunos 
[...]”. 

Texto 10b 05-17 

“[...] ele elimina algumas barreiras de espaço e tempo, 
abrindo portas de formação a pessoas ocupadas, outras com 
deficiência física que não pode sair de casa, assim essas 
pessoas ganham a oportunidade de estudar”. 
Embora não possamos negar as vantagens que essa 
modalidade de curso oferece, não podemos esquecer que ele 
também tem suas desvantagens, como a falta de troca de 
experiência entre o aluno e o professor e de convivência 
humana entre eles [...]”. 

 

Exemplo 17: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 07-10 

“[...] dando mais ênfase ao aprendizado, por causa da 
diversidade de material que se pode encontrar na internet. O 
ensino a distância iniciou-se a partir da chegada da internet 
[...]”. 

Texto 11b 07-10 

“[...] dando mais ênfase ao aprendizado. Com a chegada da 
internet os cursos a distância melhorou o ensino, possibilitando 
ao estudante novas fontes de pesquisa e cursos superiores on-
line [...]”. 

 

Exemplo 18: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 11 
“[...] Sabemos que a educação a distância tem seus aspectos 
negativos e positivos [...]”. 

Texto 11b 11 
“[...] Sabemos que essa modalidade de ensino tem seus 
aspectos negativos e positivos [...]”. 
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Exemplo 19: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 14-15 

“[...] Um dos pontos negativos é que a educação a distância 
substitui a falta da presença, experiência, contato físico e 
intermediação do professor na sala de aula. O ensino virtual 
fica muito impessoal e perde o contato humano que é 
fundamental [...]”. 

Texto 11b 14-15 

“[...] Um dos pontos negativos é que a educação a distância 
substitui a falta da presença, experiência, contato físico e 
intermediação do professor na sala de aula. perdendo o 
contato humano entre professor e aluno [...]”. 

 

Exemplo 20: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 17 
“[...] Já os pontos positivos no ensino a distância é a comodidade 
do horário e o conforto de não precisar se deslocar, 
possibilitando ao aluno maior independência [...]”. 

Texto 11b 16 
“[...] Já os pontos positivos no ensino a distância é a comodidade 
do horário e o conforto de não precisar se deslocar, permitindo 
ao aluno maior independência [...]”. 

 

Exemplo 21: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 12a 06-16 

“[...] Partindo do ponto onde podemos considerar essa forma 
de ensino como uma ferramenta de inclusão social, tendo em 
vista que ela possibilita a pessoas portadoras de graves 
paralisias e que não podem se deslocar de suas residências até 
as escolas convencionais, que tenham acesso e oportunidade 
de estudar, oferecendo formação fora do contexto de sala de 
aula tradicional onde permite a permanência do aluno em seu 
ambiente familiar, cultural e profissional [...]”. 

Texto 12b 04-10 

“[...] O ensino on line possibilita o acesso em faculdades e em 
cursos profissionalizantes a pessoas que não podem se 
deslocar de suas residências seja elas por problemas de ordem 
física ou pela falta de tempo disponível para estarem 
diariamente e sempre num mesmo horário em uma escola 
convencional. Partindo desse ponto, podemos considerar essa 
forma de ensino como uma ferramenta de inclusão social, pois, 
ela propicia a esse aluno a oportunidade de estudar 
garantindo a sua permanência no ambiente familiar, cultural 
ou até mesmo profissional [...]”. 
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Exemplo 22: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 01 “[...] Hoje em dia para ser um profissional do nível superior [...]”. 

Texto 13b 01 “[...] Atualmente para ser um profissional do nível superior [...]”. 
Exemplo 23: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 03 
“[...] para ser um profissional do nível superior, está muito mais 
fácil do que à um tempo atrás [...]”. 

Texto 13b 02 
“[...] para ser um profissional do nível superior, está muito mais 
fácil do que a um tempo atrás [...]”. 

 

Exemplo 24: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 09-10 
“[...] e também o aluno se interessar muito para ter um curso 
bem aproveitado [...]”. 

Texto 13b 09 
“[...] e também é preciso que o aluno se interesse muito para ter 
um curso bem aproveitado [...]”. 

 

Exemplo 25: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 16 
“[...] quando você decide fazer estes cursos, o contato direto com o 
professor ou orientador, e isso não existe nos cursos on-line [...]”. 

Texto 14b 14 
“[...] quando você decide fazer um desses cursos, o contato direto 
com o professor ou orientador, e isso não existe nos cursos a 
distância [...]”. 

 

Exemplo 26: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 03 
“[...] Sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente na 
sociedade, isso porque a medida que ela vem crescendo, as 
pessoas sentem a necessidade de está atualizada com ela [...]”. 

Texto 15b 03 
“[...] Sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente na 
sociedade, isso porque a medida que ela vem crescendo, as 
pessoas sentem a necessidade de está atualizadas com ela [...]”. 

 

Exemplo 27: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 02 
“[...] Os meios competentes vêm oferecendo muitas facilidades 
para quem quer obter um diploma universitário [...]”. 

Texto 17b 01 
“[...] Existem muitas facilidades para quem quiser obter um 
diploma universitário [...]”. 
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Exemplo 28: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 17 
“[...] Sabe-se também que o aluno que freqüenta o curso todos os 
dias terão melhor facilidade para absorver os conteúdos que os 
professores disponibilizam a eles [...]”. 

Texto 17b 11 
“[...] Sabe-se também que o aluno que freqüenta o curso todos os 
dias, [...] terá melhor facilidade para absorver os conteúdos que os 
professores disponibilizam e os repassam [...]”. 

 

Exemplo 29: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 09-10 

“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos on-
line à distância, de um diploma. Algumas delas são de pequenas 
cidades, que não proporcionam tais cursos renomados,outras por 
falta de tempo ou por mais disponibilidade de estudo [...]”. 

Texto 18b 09-11 

“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos on-
line, em busca de um diploma. Algumas delas são de pequenas 
cidades, que não proporcionam cursos renomados,outras por 
falta de tempo para freqüentar uma sala de aula presencial e 
outras porque sentem-se atraídas pela variedade de cursos 
ofertados [...]”. 

 

Exemplo 30: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 11 “[...] Porém, pessoas que optam por esse tipo de curso [...]”. 

Texto 18b 12-13 
“[...] Embora não possamos negar todas as vantagens, pessoas 
que optam por essa modalidade de curso [...]”. 

 

Exemplo 31: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 16 
“[...] Outra contrariedade é que, enquanto você está estudando a 
internet está toda acessível [...]”. 

Texto 18b 18-20 
“[...] Para as pessoas que fazem curso legalizado, a comodidade 
de estar em casa, trás algumas desvantagens porque enquanto o 
aluno está estudando a internet está toda acessível [...]”. 

 

Exemplo 32: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 21 “[...] Podemos evitar esses danos, pesquisando bem [...]”. 

Texto 18b 25 
“[...] Portanto as pessoas interessadas nessa modalidade de 
ensino podem evitar esses problemas, pesquisando bem [...]”. 
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Exemplo 33: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 22-23 
“[...] se comunicando com a empresa do curso para conferir se é 
confiável, [...]”. 

Texto 18b 26 “[...] certificar-se da confiabilidade da empresa [...]”. 
 

Exemplo 34: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 24-25 
“[...] entrar numa rotina de estudo, não se restringindo apenas no 
que viu [...]”. 

Texto 18b 28-29 
“[...] entrar numa rotina de estudo, que não se restrinja apenas 
aos conteúdos oferecidos no curso [...]”. 

 

Exemplo 35: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 27 “[...] ter força de vontade, então é só esperar seu diploma [...]”.  

Texto 18b 29 “[...] ter força de vontade, e aí só esperar seu diploma [...]”. 
 

Exemplo 36: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 02 
“[...] com o avanço da tecnologia é possível realizar-se 
profissionalmente sem sair praticamente de nossas casas [...]”. 

Texto 19b 02 
“[...] com o avanço da tecnologia é possível tornar-se 
profissional sem sair praticamente de casa [...]”. 

 

Exemplo 37: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 08 
“[...] estudantes de qualquer parte do país tem aderido e se 
utilizado do computador [...]”. 

Texto 19b 08 
“[...] Estudantes de várias partes do país tem apreciado e se 
disponibilizado do computador [...]”. 

 

Exemplo 38: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 10 
“[...] observa-se um número considerável de acessos de 
matrículas [...]”. 

Texto 19b 10 
“[...] observa-se um número considerável de acessos à matrículas 
[...]”. 
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Exemplo 39: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 16 “[...] não importa o lugar que você mora [...]”. 

Texto 19b 16 “[...] não importa o lugar onde vive [...]”. 
 

Exemplo 40: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 20a 20 
“[...] pois o aluno vai ter o esforço maior em aprender por si só. 
Portanto, é importante aumentar o acesso com esses tipos de 
graduação online [...]”. 

Texto 20b 14 
“[...] pois o aluno vai ter o esforço maior em aprender por si só.  
Em vista do que foi apresentado, é importante aumentar o 
acesso com esses tipos de graduação online [...]”. 

 

Exemplo 41: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 19-20 “[...] são duas coisas indispensáveis para os seres humanos [...]”. 

Texto 21b 19 
“[...] são duas coisas indispensáveis para o desenvolvimento 
humano [...]”. 

 

1.2 Substituição com mudança de orientação 

 

Exemplo 42: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 05 
“[...] O avanço tecnológico é o grande responsável pelo crescente 

número de universidades à distância [...]”. 

Texto 01b 04 
“[...] O avanço tecnológico é o grande responsável pelo crescente 

número de cursos à distância [...]”. 

 

Exemplo 43: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 21 
“[...] da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 

conhecimento mais amplo, como também o esforço próprio [...]”. 

Texto 01b 13 
“[...] da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 

conhecimento mais amplo, ou seja, o esforço próprio [...]”. 

 

Exemplo 44: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 28-29 “[...] os cursos via internet é apenas uma chance [...]”. 

Texto 01b 18 “[...] os cursos via internet são úteis [...]”. 
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Exemplo 45: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 31 
“[...] aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ingressar 
em outras faculdades. Seja por falta de tempo [...]”. 

Texto 01b 20 
“[...] aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ingressar 
em outras faculdades, talvez por falta de tempo [...]”. 

 

Exemplo 46: 

 

TEXTOS LINHAS  OCORRÊNCIAS  

Texto 01a 33-40 

“[...] Mas, se fizermos um paralelo observaremos que fora da sala 
de aula a realidade é bem diferente. Há estudantes onlline que só 
querem saber se receberão um diploma de nível superior. As salas 
de bate-papo são bem mais interessantes do que a própria sala 
de aula e sua realidade nua e crua [...]”. 

Texto 01b 21-25 

“[...] Mas para quem tem tempo disponível é melhor optar por 
uma faculdade presencial, pois a experiência em sala de aula nos 
ajudará na prática. O ser humano não é uma máquina que pode 
ser controlada ou manipulada como um computador. [...]”. 

 

Exemplo 47: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 42 
“[...] Embora existam meios mais fáceis de se produzir 
conhecimentos [...]”. 

Texto 01b 28 
“[...] Embora existam meios mais fáceis de adquirir conhecimentos 
[...]”. 

 

Exemplo 48: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 13-14 
“[...] como a internet, por exemplo, onde através dela você pode 
comprar, fazer pesquisas [...]”. 

Texto 02b 03 
“[...] como a internet, por exemplo, que lhe permite através dela 
fazer compras, realizar pesquisas [...]”. 

 

Exemplo 49: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 15-17 
“[...] falar com pessoas do outro lado do mundo e tudo isso sem 
sair de casa [...]”. 

Texto 02b 04 “[...] e até mesmo cursos à distância [...]”. 
 

 

 

 

 



P á g i n a  | 128 

 

Exemplo 50: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 17-20 
“[...] Um dos benefícios que a internet está proporcionando e que 
está sendo muito utilizado hoje em dia é a questão dos [...]”. 

Texto 02b 05-06 
“[...] Uma das vantagens oferecidas pela internet e que está 
sendo muito procurada atualmente são os [...]”. 

 

Exemplo 51: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 21 “[...] milhares de pessoas recorrem aos meios via informática [...]”. 

Texto 02b 06 “[...] Muitas pessoas recorrem aos meios via informática [...]”. 
 

Exemplo 52: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 27 
“[...] O contato com o outro torna mais prazeroso o estudo, é mais 
significante. Portanto, é necessário fazer uma escolha bem feita 
[...]”. 

Texto 03b 18 
“[...] O contato com o outro torna mais prazeroso o estudo, é mais 
significante. Sem dúvida, é necessário fazer uma escolha bem feita 
[...]”. 

 

Exemplo 53: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 20 
“[...] pois não há o contato mais íntimo entre aluno e professor 
[...].  

Texto 04b 22 “[...] pois não há o contato direto entre aluno e professor [...]”. 
 

Exemplo 54: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 21-26 

“[...] o ensino à distância vai depender muito do desempenho do 
aluno, ele deve dar o melhor de si, se esforçar, mostrar-se 
motivado, procurar entender os assuntos, tirar dúvidas, pesquisar e 
estudar bastante, pois quem vai fazer o diferencial é o 
profissional”. 

Texto 04b 23-28 

“[...] o ensino à distância vai depender muito do desempenho do 
aluno, ele deve dar o melhor de si, se esforçar, mostrar-se 
motivado, procurar entender os assuntos, tirar dúvidas, pesquisar e 
estudar bastante, pois quem vai fazer o diferencial é o aluno”. 
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Exemplo 55: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 11-13 
“[...] e principalmente, será que existe uma aprendizado e 
formação de qualidade em tal forma de ensino [...]”. 

Texto 05b 11-12 
“[...] e por não atender as necessidades desejadas quanto a 
aprendizagem [...]”. 

Exemplo 56: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 05-06 
“[...] Devido a isso, já se tornaram comuns os chamados “cursos on-
line” que, como o próprio termo em destaque sugere, se dá através 
da internet. Com o advento dessa nova área de estudo [...]”. 

Texto 06b 05-07 
“[...] Devido a isso, já se tornaram comuns os chamados “cursos on-
line” que, como o próprio termo em destaque sugere, se dá através 
da internet. Com o advento dessa nova modalidade de estudo [...]”. 

 

Exemplo 57: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 11 “[...] Ao efetuar as matrículas [...]”. 

Texto 06b 11 “[...] Ao efetuar sua matrícula [...]”. 
 

Exemplo 58: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 15 “[...] Essa praticidade tem atraído uma grande diversidade [...]”. 

Texto 06b 15 “[...] Essa praticidade (...) tem atraído uma certa constância [...]”. 
 

Exemplo 59: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 17-20 

“[...] a internet tem ocupado espaço em todas as áreas da vida do 
ser humano atual, desde suas necessidades mais básicas como as 
de relacionamento até as de formação universitária, buscando 
auxiliar o mesmo no desenvolvimento adequado que ocupa os 
anseios de indivíduos que estão dispostos a lutar pelos seus ideais 
[...]”. 

Texto 06b 17-22 

“[...] torna-se indiscutível a influência que a internet tem exercido 
atualmente, no ensino, principalmente no que se diz respeito ao 
nível superior, seja pelo fato de haver um grande índice de 
concorrência nas universidades presenciais, ou porque o mercado 
de trabalho tem exigido uma qualificação mais acentuada. O que 
é inquestionável, é que as pessoas têm buscado na universidade a 
oportunidade de crescer enquanto profissional para estarem 
aptas a ingressarem no competitivo mundo comercial [...]”. 
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Exemplo 60: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 10-12 
“[...] a questão das aulas não serem todos os dias, achando 
menos cansativo [...]”. 

Texto 07b 10-11 “[...] e disponibilidade de escolhas de cursos [...]”. 
 

Exemplo 61: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 14-15 
“[...] antes de ingressar num curso como este procurar saber se é 
reconhecido [...]”. 

Texto 07b 14 
“[...] antes de ingressar num curso como este verificar se a 
instituição é reconhecida [...]”. 

 

Exemplo 62: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 17-18 “[...] Ao ingressar no curso [...]”. 

Texto 07b 16-17 “[...] Para que esse curso possa sem bem aproveitado [...]”. 
 

Exemplo 63: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 24 
“[...] Como estudante sabemos que a obrigação de ampliar e 
qualificar seus conhecimentos [...]”. 

Texto 07b 23 
“[...] Como estudantes sabemos que a obrigação de ampliar e 
qualificar nosso conhecimento [...]”. 

 

Exemplo 64: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 08a 03-05 
“[...] pois há inúmeras razões que levam as pessoas a 
procurarem esse tipo de ensino a distância [...]”. 

Texto 08b 02-05 
“[...] pois há maior disponibilidade de tempo, os cursos são 
acessíveis, e além do mais, a internet é bastante cômoda [...]”. 

 

Exemplo 65: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 08a 16-17 
“[...] Com tudo isso e até mesmo com o diploma, o aluno se 
encontra apto para se interar e exercer seu lado profissional”. 

Texto 08b 23-30 

“[...] Com tudo isso, as pessoas que optam por esse método de 
ensino deve procurar estabelecer os dias disponíveis para a 
realização das aulas, procurar também organizar o seu tempo 
para estudar e fazer grupos de estudos para debates, tirar 
dúvidas etc. Tentar se empenhar e dá o máximo de si mesmo 
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para fazer a escolha de uma carreira profissional e entrar no 
mercado de trabalho”. 

 

Exemplo 66: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 02-04 

“Com o avanço tecnológico e o advento da internet, as 
informações são transmitidas rapidamente, não importando a 
distância, aumentando cada vez mais o número de internautas 
[...]”. 

Texto 09b 01-02 
“Com o avanço tecnológico e o advento da internet, o número de 
internautas aumentou e a possibilidade do ensino a distância 
[...]”. 

 

Exemplo 67: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 05-08 
“[...] Essas mudanças visam facilitar muitos projetos educativos, 
como o ensino a distância. Atualmente já há milhões de alunos 
matriculados em cursos on-line em todo o país [...]”. 

Texto 09b 03-05 
“[...] Essas mudanças visam facilitar muitos projetos educativos, 
melhorando a vida de muitas pessoas que desejavam fazer um 
curso superior, mas não podiam por diferentes motivos [...]”. 

 

Exemplo 68: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 14-16 
“[...] Ao escolher um curso de graduação é muito importante 
pesquisar antes sobre alguns itens, entre eles [...]”. 

Texto 09b 11-13 
“[...] Além de todas essas vantagens proporcionadas é necessário 
que o próprio aluno tome alguns cuidados ao escolher um curso 
de graduação [...]”. 

 

Exemplo 69: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 22-25 

“[...] pois muitas pessoas vêem-se perdidas diante de tantas 
informações, e o indivíduo pode não chegar a obter o que 
almeja, não sanando, de forma, sua necessidade de 
conhecimento [...]”. 

Texto 09b 20-22 
“[...] em um local da casa que seja organizado e silencioso, e 
procurar outros meios de aprendizado além da internet [...]”. 

 

Exemplo 70: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 01 “Os cursos de educação a distância [...]”. 
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Texto 10b 01 “O curso de educação a distância [...]”. 
 

Exemplo 71: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 02 “[...] educação a distância (...) é uma prática de ensino nova [...]”. 

Texto 10b 02 “[...] educação a distância é modalidade de ensino nova [...]”. 
 

Exemplo 72: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 06 “[...] Este tipo de ensino tem muitas vantagens [...]”. 

Texto 10b 05 “[...] Este tipo de ensino tem suas vantagens [...]”. 
 

Exemplo 73: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 21-25 
“[...] Mas o curso à distância pode ser muito bom e proveitoso 
se o aluno se dedica e leva a sério o seu objetivo de dar essa 
iniciativa na sua vida [...]”. 

Texto 10b 20-24 

“[...] Portanto as pessoas que optarem por essa modalidade de 
ensino deve pesquisar e verificar se o curso tem autorização do 
MEC. E depois se dedica bastante para se tem um bom 
desempenho no curso [...]”. 

 

Exemplo 74: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 12a 17-19 
“[...] Essa é uma das maravilhas da evolução tecnológica, que 
nos proporciona aprendizagem com o devido conforto sem 
precisar sair de casa [...]”. 

Texto 12b 11-13 

“[...] É por estes motivos acima citados que podemos afirmar 
que o ensino a distância via internet é de uma importância 
muito grande, pois, está formando uma série de profissionais 
que por algum motivo estavam distanciados das escolas [...]”. 

 

Exemplo 75: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 07 
“[...] os alunos tem que tomar alguns cuidados, mesmo que suas 
vantagens sejam muito boas, é preciso primeiro que tudo saber 
se a instituição é reconhecida pelo MEC [...]”. 

Texto 13b 07 

“[...] os alunos tem que tomar alguns cuidados, mesmo que suas 
vantagens sejam irresistíveis, é preciso primeiro que tudo saber 
se a instituição é reconhecida pelo MEC mesmo que suas 
vantagens sejam irresistíveis [...]”. 
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Exemplo 76: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 13 “[...] Temos também as dificuldades encontradas [...]”. 

Texto 14b 11 “[...] temos as desvantagens encontradas [...]”. 
 

Exemplo 77: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 14 “[...] quando você decide fazer estes cursos [...]”. 

Texto 14b 12 “[...] quando você decide fazer um desses cursos [...]”. 
 

Exemplo 78: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 16-17 “[...] falta interação aluno-professor [...]”. 

Texto 14b 14 “[...] falta de interação face a face [...]”. 
 

Exemplo 79: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 20-22 
“[...] Cabe a cada um de nós decidir quais instituições queremos e 
nos dedicar para tornarmos bons profissionais [...]”. 

Texto 14b 17-20 

“[...] O grau e o valor de importância de cada curso on-line, só 
depende de quem o faz, com o interesse e dedicação você pode ir 
além e tornar-se um bom profissional, independente de ser 
presencial ou não [...]”. 

 

Exemplo 80: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 06 
“[...] Partindo desse avanço, podemos perceber que a tecnologia 
abrange diversos aspectos, inclusive um que está ainda bastante 
procurado por pessoas que desejam ingressar nesse ramo [...]”.  

Texto 15b 08 

“[...] Partindo desse avanço, podemos perceber que a tecnologia 
abrange diversos aspectos, inclusive um que está ainda bastante 
procurado por pessoas que desejam ingressar procurado por 
pessoas que desejam ingressar em um curso superior [...]”. 

 

Exemplo 81: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 07 
“[...] são os cursos on-line, oferecidos para aqueles que não 
dispõe [...]”. 

Texto 15b 09 “[...] são os cursos on-line, oferecidos para quem dispõe [...]”. 
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Exemplo 82: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 17 “[...] No entanto, quando esses cursos on-line dispõe [...]”. 

Texto 15b 17 “[...] No entanto, quando os cursos on-line dispõe [...]”. 
 

Exemplo 83: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 19-21 
“[...] e proporciona um conhecimento maior no que desrespeita 
a área virtual e através da internet poder se aproximar do que 
seria o mundo lá fora [...]”. 

Texto 15b 20-21 
“[...] e mais possibilidades de cursos para quem mora em 
cidades menores [...]”. 

 

Exemplo 84: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

 Texto 16a 15 “[...] basta força de vontade e dedicação e tornar seu PC [...]”. 

Texto 16b 14 
“[...] basta força de vontade e dedicação e tornar o computador 
[...]”. 

 

Exemplo 85: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 16a 15 “[...] peça fundamental, cujo já é comum [...]”. 

Texto 16b 14 “[...] peça fundamental de estudo [...]”. 
 

Exemplo 86: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 16a 18-20 
“[...] Interagir diretamente com pessoas, trocar experiências, 
enriquecer seus conhecimentos e ciclo de amizade [...]”. 

Texto 16b 18 “[...] Basta saber conciliar [...]”. 
 

Exemplo 87: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 01 
“[...] Os meios competentes vêm oferecendo muitas facilidades 
[...]”. 

Texto 17b 01 “[...] Existem muitas facilidades [...]”. 
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Exemplo 88: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 05 
“[...] basta um pouco de interesse e um bom computador. Por 
isso cabe aos interessados terem em mente o curso que desejam 
[...]”. 

Texto 17b 03 
“[...] basta um pouco de interesse e um bom computador. No 
entanto, cabe aos interessados terem em mente o curso que 
desejam [...]”. 

 

Exemplo 89: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 22 “[...] se comunicando com a empresa [...]”. 

Texto 18b 26 “[...] certificar-se da confiabilidade da empresa [...]”. 
 

Exemplo 90: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 05 “[...] que é um dos acessórios mais importante [...]”. 

Texto 19b 05 “[...] que é um dos meios de comunicação mais importante [...]”. 
 

Exemplo 91: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 07-08 “[...] estudantes de qualquer parte do país [...]”. 

Texto 19b 07 “[...] Estudantes de várias partes do país [...]”. 
 

Exemplo 92: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 08 
“[...] Alunos e jovens estudantes de qualquer parte do país tem 
aderido [...]”. 

Texto 19b 08 “[...] Estudantes de várias partes do país tem apreciado [...]”. 
 

Exemplo 93: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 19 
“[...] No entanto, apesar das facilidades de formação propiciada 
pelos meios de comunicação [...]”. 

Texto 19b 20 
“[...] No entanto, apesar das facilidades de formação propiciada 
pelo computador [...]”. 

 

Exemplo 94: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 20a 16 
“[...] O diploma via computador (internet) tem sido a solução para 
muitas pessoas sem tempo de cursar uma universidade presencial, 
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atinge cerca de 80.000 em todo país (segundo a edição 07/07/04 
da revista Veja) e no caso as aulas [...]”. 

Texto 20b 12 

“[...] O diploma via computador (internet) tem sido a solução para 
muitas pessoas sem tempo de cursar uma universidade presencial, 
atinge cerca de 80.000 em todo país (segundo a edição 07/07/04 
da revista Veja) e em muitos casos as aulas [...]”. 

 

Exemplo 95: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 03-04 
“[...] Para o mercado de trabalho de hoje as exigências estão 
cada vez mais restritas por isso os cursos on-line [...]”. 

Texto 21b 04-05 
“[...] As exigências do mercado de trabalho estão se tornando 
cada vez mais rígidas por isso os cursos on-line [...]”. 

 

1.3 Substituição com apagamento do enunciador 

 

Exemplo 96: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 24 
“[...] a educação à distância se comparada com a presencial 

veremos que existem grandes contradições [...]”. 

Texto 01b 15 
“[...] A educação à distância se comparada com a presencial 

apresenta grandes contradições [...]”. 

 

Exemplo 97: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 21 “[...] Podemos evitar esses danos pesquisando bem [...]”.  

Texto 18b 25 
“[...] as pessoas interessadas nessa modalidade de ensino podem 
evitar esses problemas pesquisando bem [...]”. 

 

1.4 Substituição com adequação à norma 

 

Exemplo 98: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 40-41 “[...] A educação se dá na prática e na vivência [...]”. 

Texto 01b 26 
“[...] Portanto, o bom êxito da educação se dá na prática e na 
vivência [...]”. 

 

Exemplo 99: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 12 “[...] como a internet, por exemplo, onde através dela [...]”. 

Texto 02b 03 “[...] como a internet, por exemplo, que lhe permite [...]”. 
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Exemplo 100: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 09 “[...] uma pequena amostra da grande procura por um curso 
superior, através do texto ‘O diploma via internet’ [...]”.  

Texto 03b 06 “[...] uma pequena amostra da grande procura por um curso 
superior, como mostra o texto ‘O diploma via internet’ [...]”. 

 

Exemplo 101: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 29 
“[...] para que a faculdade escolhida e a forma que se vai estudar 
[...]”. 

Texto 03b 19 
“[...] para que a faculdade escolhida e a forma como se vai 
estudar [...]”. 

 

Exemplo 102: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 02 
“[...] A educação brasileira ao longo do tempo vêm inovando 
muito nos seus métodos de ensino [...]”. 

Texto 04b 02 
“[...] A educação brasileira ao longo do tempo vem inovando 
muito nos seus métodos de ensino [...]”. 

 

Exemplo 103: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 11 
“[...] aquelas pessoas que não teriam tempo suficiente para 
estudar em uma universidade presencial [...]”. 

Texto 04b 11 
“[...] aquelas pessoas que não têm tempo suficiente para estudar 
em uma universidade presencial [...]”. 

 

Exemplo 104: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 13 “[...] Há ainda uma facilidade em conclusão do curso [...]”.  

Texto 04b 13 “[...] Existe ainda uma facilidade na conclusão do curso [...]”. 
 

Exemplo 105: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 03 
“[...] Diante das novas tecnologias e a modernização a educação a 
distância pode ser percebido como uma das modalidades de 
ensino que mais cresce no país [...]. 

Texto 05b 03 
“[...] Diante das novas tecnologias e a modernização a educação a 
distância pode ser percebida como uma das modalidades de 
ensino que mais cresce no país [...]”. 
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Exemplo 106: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que tem 
interece [...]”. 

Texto 05b 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que têm 
interesse [...]”. 

 

Exemplo 107: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que tem 
interece de faz uma faculdade [...]”. 

Texto 05b 06 
“[...] O ensino a distância veio para capacitar pessoas que têm 
interesse de fazer uma faculdade [...]”. 

 

Exemplo 108: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 31 “[...] Por tanto, podemos constatar que o ensino a distância [...]”.  

Texto 05b 30 
“[...] Portanto, podemos constatar que o ensino a distância pode 
chegar [...]”. 

 

Exemplo 109: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 13 

“[...] Ao efetuar as matrículas, o aluno escolhe a hora e os dias 
mais convenientes para assistir as aulas que são transmitidas via 
tela do computador. Após uma determinada carga horária os 
mesmos são avaliados [...]”. 

Texto 06b 12 

“[...] Ao efetuar sua matrícula, o aluno escolhe a hora e os dias 
mais convenientes para assistir as aulas que são transmitidas pela 
internet. Após uma determinada carga horária o aluno é avaliado 
[...]”. 

 

Exemplo 110: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 15 
“[...] de usuários que se vêem obrigados a se adaptar em um 
mundo [...]”. 

Texto 06b 15 
“[...] de usuários (...) que se vêem obrigados a adaptarem-se a 
um mundo [...]”. 

 

Exemplo 111: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 20 “[...] afinal o que se adquiri [...]”. 
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Texto 07b 18 “[...] afinal o que se adquire [...]”. 
 

Exemplo 112: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 20 
“[...] nas aulas não são suficiente, precisa-se de algo mais extenso 
[...]”. 

Texto 07b 19 
“[...] nas aulas não é suficiente, precisa-se de algo mais extenso 
[...]”. 

 

Exemplo 113: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 22 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 
salas de discursões on-line entre outros [...]”. 

Texto 07b 21 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 
salas de discursões on-line entre outras coisas [...]”. 

 

Exemplo 114: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 23 
“[...] Como estudante sabemos que a obrigação de ampliar 
[...]”. 

Texto 07b 22 
“[...] Como estudantes sabemos que a obrigação de ampliar 
[...]”. 

 

Exemplo 115: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 19-21 
“[...] com essa nova modalidade, o aluno que não pode assistir 
as aulas presencial, terá uma nova oportunidade de estudar 
através do ensino virtual [...]”. 

Texto 11b 18-20 
“[...] com essa nova modalidade, o aluno que não pode assistir 
as aulas presenciais, terá uma nova oportunidade de estudar 
através do ensino virtual [...]”. 

 

Exemplo 116: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 11 “[...] que em suas horas vagas vão pro computador [...]”. 

Texto 14b 09 
“[...] que em suas horas vagas vão para o computador 
[...]”. 

 

Exemplo 117: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 18 “[...] No entanto, quando esses cursos on-line dispõe de uma 
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estrutura organizada,eles oferecem vantagem [...]”. 

Texto 15b 18 
“[...] No entanto, quando os cursos on-line dispõe de uma 
estrutura organizada, [...] eles oferecem vantagens [...]”. 

 

Exemplo 118: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 13 
“[...] assim o mesmo poderá exercer determinada profissão 
[...]”. 

Texto 17b 08 “[...] assim o aluno poderá exercer determinada profissão [...]”. 
 

Exemplo 119: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 16 
“[...] o aluno que freqüenta o curso todos os dias terão melhor 
facilidade [...]”. 

Texto 17b 10 
“[...] o aluno que freqüenta o curso todos os dias (...) terá melhor 
facilidade [...]”. 

 

Exemplo 120: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 13 
“[...] Porém, pessoas que optam por esse tipo de curso podem ser 
enganadas, pois nem todos são confiáveis, muitos deles são apenas 
para furtarem dinheiro [...]”. 

Texto 18b 15 

“[...] Embora não possamos negar todas as vantagens, pessoas que 
optam por essa modalidade de curso podem ser enganadas, pois 
nem todos são confiáveis, muitos deles existem apenas para 
furtarem dinheiro [...]”. 

 

Exemplo 121: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 24 “[...] entrar numa rotina de estudo, não se restringindo [...]”. 

Texto 18b 28 “[...] entrar numa rotina de estudo, que não se restrinja [...]”. 
 

Exemplo 122: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 03 “[...] sem sair praticamente de nossas casas [...]”. 

Texto 19b 03 “[...] sem sair praticamente de casa [...]”. 
 

Exemplo 123: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 14 “[...] pelo fato de você estudar em sua própria residência [...]”. 

Texto 19b 14 “[...] pelo fato de poder estudar em sua própria residência [...]”. 



P á g i n a  | 141 

 

Exemplo 124: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 16 “[...] pois, não é necessário desloca-se todos os dias [...]”. 

Texto 19b 17 “[...] pois, não é necessário deslocar-se todos os dias [...]”. 
 

Exemplo 125: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 24 
“[...] pois, se o sujeito não tiver dedicação, mesmo nas instituições 
que freqüenta diariamente não poderá existir uma boa formação 
[...]”. 

Texto 19b 25 
“[...] pois, se o sujeito não tiver dedicação, mesmo nas instituições 
que freqüenta diariamente não poderá ter uma boa formação [...]”. 

 

Exemplo 126: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 20a 17 “[...] e no caso as aulas se tornam mais entretidas [...]”. 

Texto 20b 12 “[...] e em muitos casos as aulas se tornam mais interativas [...]”. 
 

Exemplo 127: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 16 
“[...] Enfim, para se ter conhecimento é necessário que se tenha 
consciência dos seus atos e não busquem somente um diploma 
[...]”. 

Texto 21b 15 
“[...] Enfim, para se ter conhecimento é necessário que se tenha 
consciência dos seus atos e não busque somente um diploma 
[...]”. 

 

2. Operação de acréscimo 

 

2.1 Acréscimo para inclusão 

 

Exemplo 128: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 40-41 “[...] A educação se dá na prática e na vivência [...]”. 

Texto 01b 26 
“[...] Portanto, o bom êxito da educação se dá na prática e na 
vivência. [...]”. 

 

Exemplo 129: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 23-24 “[...] cursos a distância em busca de um diploma.” 

Texto 02b 07-10 
“[...] cursos a distância em busca de um diploma, pois as 
dificuldades encontradas para ingressa em uma faculdade 



P á g i n a  | 142 

 

presencial são enormes, sem falar que em alguns casos é por 
causa da pouca variedade de cursos oferecidos por tais 
faculdades. 
Alguns cursos on-line, mesmo oferecendo inúmeras vantagens 
para os estudantes, também podem ser apenas armadilhas para 
ludibriar os alunos que aderem a tal método de ensino [...]”. 

 

Exemplo 130: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 01-02 
“[...] A formação profissional na vida das pessoas hoje, vem 
sendo mais procurada [...]”. 

Texto 03b 02 
“[...] A formação profissional na vida das pessoas hoje, vem se 
tornando cada vez mais procurada [...]”. 

 

Exemplo 131: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 05-08 
“[...] O ensino à distância é um novo método adotado pelas 
universidades que visam dar oportunidade as pessoas que não 
teriam condições de pagar uma universidade privada [...]”. 

Texto 04b 06 

“[...] O ensino à distância de nível superior é um novo método 
adotado também pelas universidades públicas que visam dar 
oportunidade as pessoas que não teriam condições de pagar uma 
universidade privada [...]”. 

 

Exemplo 132: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 14-15 
“[...] Essa praticidade tem atraído uma grande diversidade de 
usuários que se vêem obrigados [...]”. 

Texto 06b 15 
“[...] Essa praticidade, [...] tem atraído uma certa constância de 
usuários, visto que se vêem obrigados [...]”. 

 

Exemplo 133: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 01-02 
“[...] Vivemos num mundo moderno, que nos oferece 
oportunidades diversas, uma delas [...]”. 

Texto 07b 02 
“[...] Vivemos num mundo moderno, que nos oferece 
oportunidades diversas, sendo uma delas [...]”. 

 

Exemplo 134: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 20-22 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 
salas de discursões on-line entre outros [...]”. 
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Texto 07b 21 
“[...] precisa-se de algo mais extenso, pesquisar, participar das 
salas de discursões on-line entre outras coisas [...]”. 

 

Exemplo 135: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 19-20 “[...] convivência com outros alunos [...]”. 

Texto 10b 16-19 
“[...] convivência humana entre eles. As pessoas também podem 
ser enganadas se o curso não for confiável e não tiver a 
autorização do MEC [...]”. 

 

Exemplo 136: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 11a 15-18 
“[...] Já os pontos positivos no ensino a distância é a comodidade do 
horário e o conforto de não precisar se deslocar, possibilitando ao 
aluno maior independência [...]”. 

Texto 11b 17 
“[...] Já os pontos positivos são a comodidade do horário e o 
conforto de não precisar se deslocar, permitindo ao aluno maior 
independência em relação aos estudos [...]”. 

 

Exemplo 137: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 12a 14-16 
“[...] permite a permanência do aluno em seu ambiente familiar, 
cultural e profissional. [...]”. 

Texto 12b 10 
“[...] garantindo a sua permanência no ambiente familiar, cultural 
ou até mesmo profissional. [...]”. 

 

Exemplo 138: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 07-11 
“[...] é preciso primeiro que tudo saber se a instituição é 
reconhecida pelo MEC, e também o aluno se interessar muito 
para ter um curso bem aproveitado [...]”. 

Texto 13b 07-14 

“[...] é preciso primeiro que tudo saber se a instituição é 
reconhecida pelo MEC, e também é preciso que o aluno se 
interesse muito para ter um curso bem aproveitado. Essa forma 
de educar nos proporciona adentrar em um universo exterior a 
sala de aula, necessitando de empenho e dedicação no 
desenvolvimento das atividades curriculares [...]”. 

 

Exemplo 139: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 13a 19-20 “[...] para ter a mesma como profissional [...]”. 

Texto 13b 22 “[...] para ter a mesma qualidade como profissional [...]”. 
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Exemplo 140: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 13 “[...] Temos também as dificuldades [...]”. 

Texto 14b 11 “[...] Embora estas vantagens, temos as desvantagens [...]”. 
 

Exemplo 141: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 16 “[...] falta interação aluno-professor [...]”. 

Texto 14b 14 “[...] falta de interação face a face [...]”. 
 

Exemplo 142: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 01-03 
“[...] Sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente na 
sociedade, isso porque a medida que ela vem crescendo, as 
pessoas sentem a necessidade de está atualizada com ela [...]”. 

Texto 15b 03-05 

“[...] Sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente na 
sociedade, isso porque a medida que ela vem crescendo, as 
pessoas sentem a necessidade de está atualizadas com ela. Pois, 
através do meio tecnológico, as pessoas podem se comunicar e 
até mesmo estudar [...]”. 

 

Exemplo 143: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 17-18 
“[...] No entanto, quando esses cursos on-line dispõe de uma 
estrutura organizada [...]”. 

Texto 15b 18 
“[...] No entanto, quando os cursos on-line dispõe de uma 
estrutura organizada e tem a autorização do MEC [...]”. 

 

Exemplo 144: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 17-18 
“[...] quando esses cursos on-line dispõe de uma estrutura 
organizada, eles oferecem vantagem [...]”. 

Texto 15b 19 
“[...] quando os cursos on-line dispõe de uma estrutura 
organizada e tem a autorização do MEC eles oferecem vantagens 
atraentes [...]”. 

 

Exemplo 145: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 17-19 
“[...] a internet está toda acessível, o que pode tirar sua 
concentração, conteúdos restritos, o barulho da sua casa [...]”. 

Texto 18b 21-22 “[...] a internet está toda acessível, o que pode tirar sua 
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concentração. Além disso, o barulho da casa [...]”. 
 

Exemplo 146: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 22-24 
“[...] se comunicando com a empresa do curso para conferir se é 
confiável, entrar numa rotina de estudo [...]”. 

Texto 18b 27 
“[...] certificar-se da confiabilidade da empresa, assim como deve 
entrar numa rotina de estudo [...]”. 

 

Exemplo 147: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 23-24 “[...] entrar numa rotina de estudo, não se restringindo [...]”. 

Texto 18b 28 “[...] entrar numa rotina de estudo, que não se restrinja [...]”. 
 

Exemplo 148: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 10-11 “[...] acessos de matrículas, em cursos [...]”. 

Texto 19b 10 “[...] acessos à matrículas, em variados cursos [...]”. 
 

Exemplo 149: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 01-03 
“[...] A busca por um diploma vem se tornando cada vez mais 
competitivo em universidades públicas. [...]”. 

Texto 21b 02-03 
“[...] A busca por um diploma vem se tornando cada vez mais 
competitivo em universidades públicas, onde a concorrência é 
muito grande [...]”. 

 

Exemplo 150: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 04-07 
“[...] por isso os cursos on-line é uma boa oportunidade para quem 
procura concluir um curso superior [...]”. 

Texto 21b 06 
“[...] por isso os cursos on-line é uma boa oportunidade para quem 
procura se qualificar e concluir um curso superior [...]”. 

 

Exemplo 151: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 12-13 
“[...] muitas instituições fajutas que usam de má fé e se 
aproveitam de seus alunos [...]”. 

Texto 21b 12 
“[...] muitas instituições fajutas que usam de má fé e se 
aproveitam da boa vontade de seus alunos [...]”. 
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Exemplo 152: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 21a 11-13 
“[...] pois existem muitas instituições fajutas que usam de má fé 
e se aproveitam de seus alunos [...]”. 

Texto 21b 12-13 
“[...] pois existem muitas instituições fajutas que usam de má fé 
e se aproveitam da boa vontade de seus alunos, visando 
somente o dinheiro dos mesmos [...]”. 

 

2.2 Acréscimo para especificação 

 

Exemplo 153: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 05-06 “[...] O ensino à distância é um novo método adotado [...]”. 

Texto 04b 05 
“[...] O ensino à distância de nível superior é um novo método 
adotado [...]”. 

 

Exemplo 154: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 06 “[...] pelas universidades que visam [...]”.  

Texto 04b 07 “[...] pelas universidades públicas que visam [...]”. 
 

Exemplo 155: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 05a 14-15 “[...] o ensino a distância apresenta resultados [...]”. 

Texto 05b 13-14 
“[...] É visto na televisão e em revistas informativas que o ensino a 
distância apresenta resultados [...]”. 

 

Exemplo 156: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 14-15 
“[...] Essa praticidade tem atraído tem atraído uma grande 
diversidade de usuários [...]”. 

Texto 06b 14-15 
“[...] Essa praticidade, oferecida pelos cursos on-line, tem 
atraído tem atraído uma certa constância de usuários [...]”. 

 

Exemplo 157: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 06-07 
“[...] No ano de 1994, existiam oitenta mil alunos matriculados 
[...]”. 

Texto 07b 06-07 
“[...] Dados tirados da revista Veja, Ed. 07.04.2004, nos 
mostra que no ano de 1994, existiam oitenta mil alunos 
matriculados [...]”. 
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Exemplo 158: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 16-19 
“[...] as formas de interação com o professor, para esclarecer 
dúvidas, se há chat, jogos, vídeos educativos e outros meios que 
auxiliam no aprendizado [...]”. 

Texto 09b 17 
“[...] as formas de interação com o professor, para esclarecer 
dúvidas, se há chat, jogos, vídeos educativos e outros meios que 
auxiliam no seu aprendizado [...]”. 

 

Exemplo 159: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 01-04 
“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, contribui 
em alguns casos para o nosso bem estar, um exemplo são os 
cursos que hoje existem via internet [...]”. 

Texto 14b 03 
“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, contribui 
em alguns casos para o nosso bem estar. Um exemplo disso são 
os cursos que hoje existem via internet [...]”. 

 

Exemplo 160: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 18-19 
“[...] entre outros benefícios que só as instituições normais 
proporcionam [...]”. 

Texto 14b 16 
“[...] entre outros benefícios que só as instituições presenciais 
normais proporcionam [...]”. 

 

Exemplo 161: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 18-19 “[...] como ganho de tempo, maior autonomia [...]”.  

Texto 15b 20-21 
“[...] como ganho de tempo, maior autonomia para os alunos 
[...]”. 

 

Exemplo 162: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 15-16 
“[...] o aluno que freqüenta o curso todos os dias terão 
melhor facilidade para absorver os conteúdos [...]”. 

Texto 17b 09-13 
“[...]o aluno que freqüenta o curso todos os dias, ou seja, 
aquele que participa das aulas ativamente, terá melhor 
facilidade para absorver os conteúdos [...]”. 
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Exemplo 163: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 21 “[...] Podemos evitar esses danos [...]”. 

Texto 18b 24-25 
“[...] Portanto as pessoas interessadas nessa modalidade de 
ensino podem evitar esses problemas [...]”. 

 

3. Operação de supressão 

 

3.1 Supressão com apagamento do enunciador 

 

Exemplo 164: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 22 
“[...] Diante disto, percebe-se que a educação à distância se 
comparada com a presencial [...]”. 

Texto 01b 14-15 “[...] A educação à distância se comparada com a presencial [...]”. 
 

Exemplo 165: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 01-04 

“[...] Como sabemos a tecnologia avança cada vez mais e para 

que nós possamos alcançar essa tecnologia e ganhar um certo 

espaço no meio dessa grandiosa evolução, precisamos de um 

grande preparo. O homem não para de inovar e podemos dizer 

que uma de suas maiores invenções foi o computador [...]”. 

Texto 02b 01-02 
“[...] O homem não para de inovar e podemos dizer que uma de 

suas maiores invenções foi o computador [...]”. 

 

3.2 Supressão com apagamento do ponto de vista 

 

Exemplo 166: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 14-17 

“[...] que não se preocupam com a qualificação [...] do aluno e sim 
em ganhar status. Não é nada fácil estudar sem o auxílio de um 
professor todos os dias para tirar dúvidas, por isso, é que se 
deve tomar cuidado. O futuro profissional depende da maneira 
como cada um busca, da capacidade de encontrar meios viáveis 
de tornar o conhecimento mais amplo, [...]”. 

Texto 01b 09-13 

“[...] que não se preocupam com a qualificação do aluno. O futuro 
profissional depende da maneira como cada um busca, da 
capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o conhecimento 
mais amplo, [...]”.  
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Exemplo 167: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 02a 11 
“[...] Junto com ele vieram diversas vantagens para facilitar a 

vida das pessoas como a internet [...]”. 

Texto 02b 02 
“[...] Junto com ele vieram diversas vantagens como a internet 

[...]”. 

 

Exemplo 168: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 03a 13-15 

“[...] e a distância que se encontra do curso almejado. Por isso é 
necessário que se escolha uma universidade autorizada para 
ter certeza de que vale à pena estudar assim. Mesmo com 
tanta facilidade para estudar on-line é preciso pensar se um 
curso superior não seria mais interessante estar presente numa 
sala de aula, [...]”. 

Texto 03b 08-10 

“[...] e a distância que se encontra do curso almejado. Muitas 
vezes, esses interessados se precipitam na escolha de uma 
universidade não autorizada e acabam sendo prejudicados, 
[...]”. 

 

Exemplo 169: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 09-10 

“[...] O ensino à distância é um novo método adotado pelas 
universidades que visam dar oportunidade as pessoas que não 
teriam condições de pagar uma universidade privada ou aos que 
não conseguiram ingressar em uma pública, também sendo 
vantajoso [...]”. 

Texto 04b 05-09 

“[...] O ensino à distância de nível superior é um novo método 
adotado também pelas universidades públicas que visam dar 
oportunidade as pessoas que não teriam condições de pagar 
uma universidade privada, e uma vantagem [...]”. 

 

Exemplo 170: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 18-19 
“[...] se existe alguma forma de tirar dúvidas. Ao ingressar no 
curso organizar horários para estudo, que possibilitem melhores 
conhecimentos, afinal o que se adquiri nas aulas [...]”. 

Texto 07b 16-19 
“[...] Para que esse curso possa sem bem aproveitado, afinal o 
que se adquire nas aulas [...]”. 
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Exemplo 171: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 08a 01 
“Sem dúvida nenhuma, as universidades de funcionamento de 
cursos on-line estão crescendo notadamente [...]”. 

Texto 08b 01-02 
“As universidades de funcionamento de cursos on-line estão 
crescendo notadamente [...]”. 

Exemplo 172: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 10a 01-02 “[...] educação a distância ainda é uma prática [...]”. 

Texto 10b 01-02 “[...] educação a distância é modalidade [...]”. 
 

Exemplo 173: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 13 “[...] Temos também as dificuldades [...]”. 

Texto 14b 11 “[...] temos as desvantagens [...]”. 
 

Exemplo 174: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 15a 11-13 
“[...] as vezes o ensino a distância, ou seja, por meio de um 
computador, mesmo que seja algo interagindo com o mundo 
não permite [...]”. 

Texto 15b 13 “[...] as vezes o ensino a distância não permite [...]”. 
 

3.3 Supressão com adequação à norma 

 

Exemplo 175: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 12 
“[...] Sabemos que existem por aí, faculdades de ensino à distância 
[...]”. 

Texto 01b 08-09 “[...] Sabemos que existem faculdades de ensino à distância [...]”. 
 

Exemplo 176: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 22 

“[...] O futuro profissional depende da maneira como cada um 
busca; da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 
conhecimento mais amplo, como também o esforço próprio o 
esforço próprio do estudante [...]”. 

Texto 01b 10-13 

“[...] O futuro profissional depende da maneira como cada um 
busca, da capacidade de encontrar meios viáveis de tornar o 
conhecimento mais amplo, ou seja, o esforço próprio o esforço 
próprio [...]”. 
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Exemplo 177: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 32 
“[...] os cursos via internet é apenas uma chance para aquelas 
pessoas que não tiveram oportunidade de ingressar em outras 
faculdades. Seja por falta de tempo ou por outros motivos [...]”. 

Texto 01b 17-20 
“[...] os cursos via internet são úteis para aquelas pessoas que não 
tiveram oportunidade de ingressar em outras faculdades, talvez 
por falta de tempo ou outros motivos [...]”. 

 

Exemplo 178: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 04a 19 
“[...] nem todos os conteúdos serão abordados com a mesma ênfase e 

não será tão fácil de tirar dúvidas [...]”. 

Texto 04b 18-22 
“[...] nem todos os conteúdos serão abordados com a mesma ênfase 

[...], como também não será tão fácil tirar dúvidas [...]”. 

 

Exemplo 179: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 06a 13 
“[...] Após uma determinada carga horária os mesmos são avaliados 
através de provas escritas onde no final do curso [...]”. 

Texto 06b 12-13 
“[...] Após uma determinada carga horária o aluno é avaliado através 
de provas escritas. No final do curso [...]”. 

 

Exemplo 180: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 07a 15-16 

“[...] É necessário que antes de ingressar num curso como este 
procurar saber se é reconhecido pelo MEC, como funciona essas 
aulas a participação como aluno se existe alguma forma de tirar 
dúvidas [...]”. 

Texto 07b 
 

12-15 
“[...] é necessário que antes de ingressar num curso como este 
verificar se a instituição é reconhecida pelo MEC, se existe alguma 
forma de tirar dúvidas [...]”. 

 

Exemplo 181: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 09a 10-11 
“[...] oferece muitas vantagens para as pessoas que desejam 
fazer um curso superior, como ganho de tempo [...]”. 

Texto 09b 06 “[...] oferece muitas vantagens como ganho de tempo [...]”. 
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Exemplo 182: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 14a 17 
“[...] e isso não existe nos cursos on-line, falta interação aluno-
professor, troca de idéias que é de extrema importância entre 
outros benefícios [...]”. 

Texto 14b 13-15 
“[...] e isso não existe nos cursos a distância, falta de interação 
face a face, que é de extrema importância entre outros 
benefícios [...]”. 

 

Exemplo 183: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

 Texto 16a 06 
“[...] alguns requisitos devem ser observados; como, conferir se 
ele é reconhecido no país [...]”. 

Texto 16b 05-06 
“[...] alguns requisitos devem ser observados: conferir se ele é 
reconhecido no país [...]”. 

 

Exemplo 184: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 16a 07 

“[...] Se bem aproveitado, oferece vantagens ao aluno, 
facilitando sua inclusão no setor de trabalho. Porém, alguns 
requisitos devem ser observados; como, conferir se ele é 
reconhecido no país, se há professores que possam tirar 
dúvidas, no mínimo por telefone, etc. [...]”. 

Texto 16b 04-08 

“[...] Se bem aproveitado, oferece vantagens ao aluno, 
facilitando sua inclusão no setor de trabalho. Porém, alguns 
requisitos devem ser observados: conferir se ele é reconhecido 
no país, professores que possam tirar dúvidas, no mínimo por 
telefone, etc. [...]”. 

 

Exemplo 185: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 17a 09 
“[...] No entanto, as diversas vantagens oferecidas dependem 
também da disponibilidade do aluno em dedicar-se a várias 
horas de estudo [...]”.  

Texto 17b 06-07 
“[...] As diversas vantagens oferecidas dependem também da 
disponibilidade do aluno em dedicar-se a várias horas de 
estudo [...]”. 

 

Exemplo 186: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 06 
“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos 
on-line à distância, em busca de um diploma [...]”. 
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Texto 18b 04-05 
“[...] Há hoje um grande número de pessoas que fazem cursos 
on-line, em busca de um diploma [...]”.  

 

Exemplo 187: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 08 
“[...] Algumas delas são de pequenas cidades, que não 
proporcionam tais cursos renomados, outras por falta de tempo 
[...]”. 

Texto 18b 06-08 
“[...] Algumas delas são de pequenas cidades, que não 
proporcionam cursos renomados, outras por falta de tempo [...]”. 

 

Exemplo 188: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 18 
“[...] a internet está toda acessível, o que pode tirar sua 
concentração, conteúdos restritos, [...]”. 

Texto 18b 20-21 
“[...] a internet está toda acessível, o que pode tirar sua 
concentração [...]”. 

 

Exemplo 189: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 19 “[...] o barulho da sua casa [...]”. 

Texto 18b 22 “[...] o barulho da casa [...]”. 
 

Exemplo 190: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 18a 25-26 
“[...] entrar numa rotina de estudo, não se restringindo apenas 
no que viu mas estudando também em livros, verificar se o 
curso tem autorização do MEC, ter força de vontade [...]”. 

Texto 18b 27-29 
“[...] entrar numa rotina de estudo, que não se restrinja apenas 
aos conteúdos oferecidos no curso, ter força de vontade [...]”. 

 

Exemplo 191: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 03 “[...] sem sair praticamente de nossas casas [...]”. 

Texto 19b 03 “[...] sem sair praticamente de casa [...]”. 
 

Exemplo 192: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 07 “[...] Alunos e jovens estudantes de qualquer parte [...]”. 

Texto 19b 07 “[...] Estudantes de varias partes [...]”. 
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Exemplo 193: 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 11 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos de 
matrículas, em cursos on-line via internet [...]”. 

Texto 19b 09-11 
“[...] pois notar-se um número considerável de acessos à 
matrículas, em variados cursos via on-line [...]”. 

 

Exemplo 194: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 20a 17 
“[...] e no caso as aulas se tornam mais entretidas, com jogos e 
brincadeiras no site, e mais participativas, pois o aluno vai ter o 
esforço maior em aprender por si só [...]”. 

Texto 20b 12-13 
“[...] e em muitos casos as aulas se tornam mais interativas e 
mais participativas, pois o aluno vai ter o esforço maior em 
aprender por si só [...]”. 

 

4. Operação de deslocamento 

 

 4.1 Deslocamento sem mudança de orientação 

Exemplo 195: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 01a 03 
“O ensino à distância já existia desde muito tempo, porém, 
só agora tornou-se mais popular [...]” 

Texto 01b 02 
“O ensino à distância já existia desde muito tempo, porém, 
só agora se tornou mais popular [...]”. 

 

Exemplo 196: 

 

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

 
Texto 14a 

 
03-04 

“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, contribui 
em alguns casos para o nosso bem estar, um exemplo são os 
cursos que hoje existem via internet [...]”. 

Texto 14b 03-04 
“[...] A tecnologia que está cada vez mais avançada, contribui 
em alguns casos para o nosso bem estar. Um exemplo disso 
são os cursos que hoje existem via internet, [...]”. 

 

4.2 Deslocamento com adequação à norma 

 

Exemplo 197:  

TEXTOS LINHAS OCORRÊNCIAS 

Texto 19a 10-11 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos 
de matrículas, em cursos on-line via internet [...]”. 

Texto 19b 12 
“[...] pois observa-se um número considerável de acessos à 
matrículas, em variados cursos via on-line [...]”. 

 


