
VANESSIA PEREIRA NORONHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATÉGIAS DE TEXTUALIZAÇÃO EM REDAÇÕES DE 

VESTIBULAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCA 

2017



VANESSIA PEREIRA NORONHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESTRATÉGIAS DE TEXTUALIZAÇÃO EM REDAÇÕES DE 

VESTIBULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade de Franca, como exigência 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Linguística. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Camila de Araújo 

Beraldo Ludovice 

 

 

 

 

 

 

 
FRANCA 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEDICO este trabalho a todos aqueles que direta ou indiretamente 

me ajudaram na concretização desse sonho. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente, a Deus, nosso criador, fonte de vida eterna; 

À Maria, nossa mãe, por me guiar, proteger, fortalecer e sempre interceder por 

mim;  

A meu filho amado, João Pedro, razão da minha vida e do meu amor 

incondicional; 

À minha família e aos amigos queridos, em particular, por entenderem a minha 

ausência; 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Linguística da UNIFRAN, 

pelo conhecimento compartilhado durante essa jornada, pelas oportunidades oferecidas e pela 

contribuição para minha formação profissional; 

Aos novos amigos do coração: Marcia Granero; Isaac D’ leon; Luiz Henrique; 

Luany Vidal; Caio Ribeiro; Karen Liz; Graci e a todos que fizeram parte dessa turma LINDA; 

Aos professores que aceitaram o convite para compor a banca examinadora 

deste trabalho, Professora Dra. Maria Silvia Pereira Rodrigues Alves Barbosa e Professor Dr. 

Juscelino Pernambuco, pela disponibilidade e importantes contribuições. 

À Professora Dra. Juliana Spirlandeli Barci, pela valiosa contribuição no 

momento da Qualificação, muito obrigada! 

Aos sempre prestativos Thércius e Adriana, obrigada! 

Ao Prof. Msc. Antonio Aparecido Giocondi, por permitir a utilização das 

Redações no âmbito da CPV, Comissão Permanente de Vestibular da Universidade Federal de 

Roraima; 

À Profa. Dra. Deborah Albuquerque Freitas da Universidade Federal de 

Roraima, pelo aprendizado e apoio constante no Programa de Educação Tutorial – Pet-Letras 

(UFRR); 

À Profa. Dra. Maria Odileiz Sousa Cruz da Universidade Federal de Roraima, 

por todo apoio, conhecimentos compartilhados em anos de monitoria e pela amizade 

inestimável. 

À Verônica Carrero, pela amizade, pelas conversas e risadas, obrigada! 



Meu imenso agradecimento à minha orientadora, Profa. Dra. Camila de Araújo 

Beraldo Ludovice, exemplo de paciência, ética e compreensão. Pela sabedoria, conhecimentos 

compartilhados e por me ajudar na trilha do conhecimento, obrigada por tudo! 

Enfim, a minha eterna gratidão a todos àqueles que acreditaram em mim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 

ideológico ou vivencial. É assim que compreendemos as palavras e 

somente reagimos àquelas que despertam em nós ressonâncias 

ideológicas e concernentes à vida.  

 

(BAKHTIN, 1992, p. 95) 



 

 

RESUMO 

 

 

NORONHA, Vanessia Pereira. Estratégias de textualização em redações de vestibular. 

Franca, São Paulo. 2016. 103f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade de 

Franca - UNIFRAN. 

 

 

A construção do texto com base na interação e no aprendizado de estratégias de textualização 

permite-nos compreender a importância de determinados fatores nos atos de ler e de escrever. 

Neste trabalho, analisou-se a construção de estratégias de textualização em redações de 

vestibular (2015/2016), produzidas pelos candidatos ao curso de Letras da Universidade 

Federal de Roraima, em suas quatro habilitações, a saber: Literatura, Inglês, Espanhol e 

Francês. O referido estudo procurou demonstrar, por meio da análise do corpus, o uso dessas 

estratégias no âmbito textual, bem como os efeitos produzidos por elas na construção do 

sentido do texto. Para embasar a pesquisa, foram adotados como pressupostos teóricos as 

fundamentações da Linguística do Texto, por meio dos estudos de Koch (2002; 2004; 2009; 

2015), Marcuschi (1983; 1998; 2005; 2007), Costa Val (1999; 2004) e Fávero (1986; 2006). 

O arcabouço também se ancorou no quadro teórico-metodológico do Interacionismo 

Sociodiscursivo, proposto por Bronckart (1999; 2008). A metodologia que orientou o trabalho 

aqui apresentado é de caráter bibliográfico e analítico. Constituiu-se de duas etapas 

caracterizadas da seguinte forma: na primeira, fizemos toda discussão teórica acerca das 

fundamentações propostas pela Linguística do Texto e as concepções do Interacionismo 

sociodiscursivo. Na segunda etapa, analisamos as oito redações escolhidas para a pesquisa 

com base no objeto de estudo em questão. A pesquisa revelou que, na maioria das redações 

analisadas, os candidatos exploraram de seus conhecimentos prévios e empregaram as 

estratégias de textualização de forma adequada e significativa no desenvolvimento da escrita, 

favorecendo, assim, a construção textual por parte desses candidatos.  

 

 

Palavras-chave: Estratégias de textualização; prática leitora; construção textual; redações de 

vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

NORONHA, Vanessia Pereira. Textualization strategies in essays of university entrance 

tests. Franca, São Paulo. 2016. 103f. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade 

de Franca - UNIFRAN. 

 

 

The construction of texts based on the interaction and on the learning of textualization 

strategies allows the understanding of the importance of certain factors involved in reading 

and writing. In this work, we analyze the construction of textualization strategies in essays of 

university entrance tests from 2015 and 2016, written by the applicants to the course of 

Letters of the Federal University of Roraima, in its four majors, which are Literature, English, 

Spanish and French. This study aimed to show, through the analysis of the corpus, the use of 

these strategies in the textual scope, as well as the effects produced by them in the 

construction of the meaning of the text. As a basis for our research, we adopted as theoretical 

assumptions the grounds of Text Linguistics, through the studies by Koch (2002; 2004; 2009; 

2015), Marcuschi (1983; 1998; 2005; 2007), Costa Val (1999, 2004) and Fávero (1986;2006). 

The framework is also anchored in the theoretical and methodological framework of 

Sociodiscursive Interactionism, proposed by Bronkart (1999; 2008). This dissertation has a  

bibliographical and analytical methodological orientation. It was carried out in two steps: in 

the first one, we discussed the theory on the grounds proposed by Text Linguistics and the 

conceptions of Sociodiscursive Interactionism. In the second one, we analyzed eight 

previously chosen essays for the research based on the object of study established. The 

research revealed that, in most of the essays, the applicants explored their previous knowledge 

and employed textualization strategies appropriately and significantly to the development of 

writing, thus, favoring the applicants’ textual construction.  

 

 

Keywords: Textualization strategies; writing production; reading practice, essays of 

university entrance test. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Esquema das relações estabelecidas entre o texto/produtor....................................43 

 

Figura 2 - Critérios gerais de textualidade...............................................................................44 

 

Figura 3 - Representação do modelo de análise do objeto de estudo......................................59 

 

Figura 4 - Esquema que demonstra como ocorre a continuidade textual................................69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 - Conceitos de Gêneros e Tipos Textuais.................................................................55 

 

Quadro 2 - Modelo de análise do Interacionismo Sociodiscursivo.........................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

CPV    Comissão Permanente de Vestibular 

ISD    Interacionismo Sociodiscursivo 

LT   Linguística do Texto 

PCNs    Parâmetros Curriculares Nacionais 

UFRR   Universidade Federal de Roraima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 15 

1 LINGUÍSTICA DO TEXTO ................................................................................... 18 

1.1 OBJETO E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS .............................................................. 18 

1.2 PERCURSO E TENDÊNCIAS DA LINGUÍSTICA DO TEXTO ............................ 19 

1.3 NOVAS TENDÊNCIAS EM LINGUÍSTICA DO TEXTO ...................................... 23 

1.4 LINGUÍSTICA DE TEXTO: PRINCIPAIS PRECURSORES E CONCEITOS ...... 26 

2 OS PRINCÍPIOS DE TEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO ESCRITA ......... 34 

2.1 O TEXTO E O CONTEXTO NA ESCRITA............................................................. 34 

2.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO TEXTUAL ...................................................... 34 

2.2.1 A Intencionalidade ..................................................................................................... 40 

2.2.2 Aceitabilidade ............................................................................................................. 40 

2.2.3 Situacionalidade ......................................................................................................... 41 

2.2.4 Informatividade .......................................................................................................... 41 

2.2.5 Intertextualidade ......................................................................................................... 42 

3 ESTRATÉGIAS DE LEITURA À LUZ DA LINGUÍSTICA DO TEXTO ........ 49 

3.1  A INTERAÇÃO TEXTUAL ..................................................................................... 49 

3.2 DEFININDO O GÊNERO ......................................................................................... 49 

3.3 DIFERENCIANDO GÊNERO TEXTUAL E GÊNERO DO DISCURSO ............... 52 

3.4 OS TIPOS TEXTUAIS .............................................................................................. 53 

3.5  A REDAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E ENUNCIATIVO-

PRAGMÁTICAS ..................................................................................................................... 57 

3.5.1 Estratégias de processamento textual ......................................................................... 63 

3.5.2 Sistemas de conhecimentos acessados ....................................................................... 71 

4 A MATERIALIDADE TEXTUAL NA PRODUÇÃO ESCRITA ....................... 73 

4.1  ANÁLISE DAS REDAÇÕES DE VESTIBULAR E OS EFEITOS DE SENTIDO 73 

4.2  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO CORPUS .................................................... 74 

4.3 ANÁLISE DO CORPUS ........................................................................................... 75 

4.3.1 Quadro ilustrativo com as propostas de redação do vestibular 2015 – 2016/UFRR .. 75 



4.3.2  Redação (R1) .............................................................................................................. 76 

4.3.3  Redação (R2) .............................................................................................................. 79 

4.3.4 Redação (R3) .............................................................................................................. 81 

4.3.5 Redação (R4) .............................................................................................................. 84 

4.3.6  Redação (R5) .............................................................................................................. 85 

4.3.7 Redação (R6) .............................................................................................................. 87 

4.3.8  Redação (R7) .............................................................................................................. 89 

4.3.9  Redação (R8) .............................................................................................................. 91 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 93 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 96 

 

 



15 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A construção do texto com base na interação e no aprendizado permite-nos 

compreender a importância de determinados fatores nos atos de ler e de escrever. Faz-se 

necessário estabelecer relações adequadas entre tais fatores, assim como associar o 

conhecimento socioculturalmente partilhado entre os interlocutores ao conhecimento de 

mundo (enciclopédico), bem como as práticas sociais postas em evidência na interação. 

Por isso, para que a produção escrita seja considerada eficaz, há a necessidade 

de um leitor-autor competente e que compreenda o que lê e o que escreve. Diante de tais 

fatos, os dados relacionados à prática leitora e ao processo de escrita observados nas redações 

tidas como parâmetro em nosso país mostram uma realidade bem diferente da proposta pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no que condiz à competência linguístico-textual 

do produtor de textos. 

Tendo em vista toda essa problemática, a presente dissertação tem como 

objetivo analisar as estratégias de textualização em redações de vestibular – processo seletivo 

de 2015/2016, da Universidade Federal de Roraima – de candidatos às quatro habilitações do 

curso de letras, com vistas a verificar quais são as estratégias utilizadas durante a produção 

escrita.  

Parte-se, nesta pesquisa, da concepção teórico-metodológica da Linguística do 

Texto, com base nos estudos de Koch (1985; 2015), Costa Val (1999), Fávero (2006) e 

Marcuschi (2007; 2008), com ancoragem na teoria do Interacionismo Sociodiscursivo, 

proposta por Bronckart (1999). 

Assim, tenciona-se responder às seguintes indagações: de que forma ocorrem 

as estratégias de textualização na produção escrita dos vestibulandos? Como esses 

autores/leitores recorrem ao processo de textualização para reforçar o sentido do texto em 

relação ao texto de apoio? De que forma as estratégias de textualização contribuem para a 

construção do sentido pretendido pelos candidatos? 

A escolha do objeto de estudo se deu pela necessidade de conhecer, de forma 

mais aprofundada, as questões relacionadas ao texto, especificamente, relacionadas ao 

contexto de produção, bem como da necessidade de evidenciar uma nova conjuntura de 

pesquisas na área da linguística, principalmente no âmbito textual.  
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Como justificativa, está a importância de se analisar a esfera textual, a sua 

relevância e a produção de sentido e, posteriormente, colaborar com outros trabalhos que 

venham a contemplar o universo textual e as suas práticas dentro de uma reflexão dialógica, 

de interação e como atividade interlocutiva. Espera-se, com o desenvolvimento dessa 

pesquisa, compreender as formas de textualização no que concerne à produção e ao sentido 

impresso ao texto. 

Por tudo isso, o corpus escolhido é constituído por oito redações, pertencentes 

à tipologia dissertativo-argumentativa, as quais foram selecionadas aleatoriamente. As 

hipóteses que orientam o trabalho aqui proposto estão descritas da seguinte forma: (a) os 

candidatos ao vestibular utilizam estratégias específicas ao invés de outras no momento da 

produção escrita; (b) o uso dessas estratégias influencia na construção do sentido do texto; e, 

(c) os efeitos de sentidos produzidos nas redações analisadas tendem a evidenciar a 

compreensão das informações implícitas e explícitas dos textos de apoio.  

A metodologia que orienta o trabalho aqui apresentado é de caráter 

bibliográfico e analítico. Constitui-se de duas etapas caracterizadas da seguinte forma: na 

primeira, faremos toda discussão teórica acerca das fundamentações propostas pelo quadro da 

Linguística do Texto e as concepções do Interacionismo sociodiscursivo. Na segunda etapa, 

analisaremos as oito redações escolhidas para a pesquisa com base no objeto de estudo em 

questão. 

A dissertação aqui apresentada está arquitetada da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, será feito um percurso histórico do desenvolvimento da Linguística do Texto. A 

premissa que norteia essa parte é a observação do trajeto, dos precursores e das tendências na 

contemporaneidade. Serão destacados os pontos de vista teóricos que embasam as leituras 

propostas nesse trabalho acerca da Linguística do Texto.   

Adiante, no segundo capítulo irá referir-se ao olhar dado ao objeto de estudo 

dentro da perspectiva do processo de textualização, a partir do conceito de Interacionismo 

Sociodiscursivo, o qual será exposto por meio da apresentação de seus princípios teóricos em 

paralelo ao desenvolvimento da Linguística do Texto. Ainda nesse capítulo, serão elucidadas 

as estratégias de textualização. Destacaremos, também, os elementos promissores para a 

abordagem aqui mostrada, com vistas a apontar o viés elencado da produção de textos como 

um ato reflexivo, dialógico e interativo. 

No terceiro capítulo, serão feitas algumas considerações sobre as práticas de 

interação, por meio da relação entre os gêneros e os tipos textuais, sob o prisma das reflexões 

de Bakhtin (1997), de Marcuschi (1998) e de Hanks (2008). Ao final do capítulo, será 
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realizada uma breve caracterização do gênero textual Redação de vestibular, o qual é objeto 

de análise dessa dissertação. 

O quarto capítulo contemplará os procedimentos metodológicos adotados na 

pesquisa, a descrição e a análise do corpus, com respaldo nos conceitos teóricos e 

metodológicos da Linguística do Texto e do Interacionismo Sociodiscursivo. 

Com isso, espera-se observar que o texto torna-se um lugar de interação. E que 

o leitor deve considerar as “sinalizações” textuais dadas, frente a seus conhecimentos para, a 

partir daí, construir um sentido para o texto, conforme afirma Fávero e Koch (2012).  

Portanto, ter o domínio dos gêneros é o meio pelo qual se ampliam as 

possibilidades de aprendizagem e de participação nas práticas sociais que envolvem a leitura e 

a produção de textos de forma crítica, reflexiva e participativa para alunos e professores. 

Afinal, a linguagem envolve fatores históricos, ideológicos, sociais e culturais na produção 

dos gêneros discursivos/textuais nos eventos comunicativos.     
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1 LINGUÍSTICA DO TEXTO 

 

 

1.1 OBJETO E PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

Inicialmente, a expressão “linguística do texto” foi empregada por Harald 

Weinrich (1966; 1967 apud KOCH, 2006, p. 8). Teve a sua criação alicerçada nos estudos de 

um campo que procurava se estabelecer além dos limites da frase. Para isso, a recuperação da 

figura do sujeito dentro do processo de comunicação foi necessária. Nesse intento, na década 

de 60, originou-se a chamada “linguística do discurso”. Marcuschi (1998) salienta que o 

surgimento desse campo de estudo se deu de forma independente e simultânea em vários 

países da Europa Continental, porém com propostas teóricas diversificadas.  

Nesse contexto, houve o predomínio, mesmo que de forma gradual, da 

ampliação do objeto de análise da LT
1
, principalmente, depois do afastamento da linguística 

estrutural saussureana. 

Num primeiro momento, ocorreu a chamada “análise transfrástica”, a qual 

tinha interesse nos fenômenos que não eram explicados pelas teorias sintáticas ou semânticas 

devido as suas limitações ao nível da frase, conforme Isenberg (1970), “uma sequência 

coerente de enunciados”, ou, de acordo com Harweg (1968), “uma sequência pronominal 

ininterrupta” (apud KOCH, 2006, p. 4). 

Após esse momento, veio a construção de gramáticas textuais que tinham como 

objetivo a descrição da competência textual do falante, com o intuito de não considerar o 

texto apenas como uma simples soma dos significados das frases que o constituem. 

A teoria do texto passa a estudá-lo dentro de seu contexto de produção, 

entendido não como um produto acabado, mas como um processo, a fim de investigar a 

“constituição”, o “funcionamento”, a “produção” e a “compreensão” dos textos em uso 

(KOCH, 2009). 

 

                                                           
1
 Usaremos a sigla atribuída a Linguística do Texto (doravante LT), no decorrer de todo o trabalho como forma 

de melhor organizar o conteúdo expresso na referida dissertação. 
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1.2  PERCURSO E TENDÊNCIAS DA LINGUÍSTICA DO TEXTO  

 

 

Há uma visível evolução nas últimas décadas no que concerne aos estudos do 

texto como ciência. A LT vem comprovando esse feito frente ao crescente aumento de 

trabalhos publicados na área: uma gama expressiva de monografias, dissertações, teses e 

livros vêm sendo defendida nas principais universidades do país. Assim, a LT foi integrada, 

efetivamente, como uma subárea da linguística, a qual veio também a se juntar com as outras 

ciências.   

O percurso da LT é apresentado por Koch (2009) e Marcuschi (2008), dentre 

outros linguistas, com base no surgimento de estudos que contemplavam o texto a partir de 

meios de ligação entre frases, ou seja, através da análise transfrástica, a qual buscava, 

basicamente, o estudo da coesão textual como parte do sistema gramatical da língua.  

A partir da segunda metade da década de 60, esses estudos eram realizados 

com ênfase em alguns fenômenos específicos, tais como: a correferência, a pronominalização, 

a seleção do artigo, a ordem das palavras, a relação tema/tópico – rema/comentário, a 

concordância dos tempos verbais, a elipse, dentre outros. A princípio, percebe-se que os 

estudos em LT seguiam orientações das correntes estruturalista, gerativista e funcionalista, 

perpetuando, com isso, a heterogeneidade de sua base (KOCH, 2009).  

Consequentemente, no final da década de 70, a palavra de ordem não era mais, 

segundo Marcuschi (1998), a gramática de texto, mas a noção de textualidade. Já o modelo 

desencadeado por esse processo passou a ser desenvolvido e difundido “compreendendo a 

língua como uma forma específica de comunicação social, da atividade verbal humana, 

interconectada com outras atividades (não linguísticas) do ser humano” (KOCH,1982, p. 14). 

De acordo com Koch (2009), foi a partir do reconhecimento do texto como 

unidade superior à sentença que houve a necessidade de se estabelecer normas que 

instituíssem as regras de combinação entre os componentes textuais em sua complexidade, o 

que levou à construção das gramáticas da frase, que tinham como função determinar os 

princípios de constituição de um texto, levantar os critérios para a sua delimitação e 

diferenciar as suas várias espécies. 

De acordo com Marcuschi, 
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Essa noção supunha que seria possível identificar um conjunto de regras o 

que se sabe ser impossível, pois o texto não é uma unidade formal que pode 

ser definida e determinada por um conjunto de propriedades puramente 

componenciais e intrínsecas. Também não é possível dar um conjunto de 

regras formais que possam gerar textos adequados (MARCUSCHI, 2008, p. 

73). 

 

Tendo isso em vista, Koch (2009) e Marcuschi (2008) enfatizam que foi a 

partir desse momento que houve uma necessidade de ir além da abordagem sintático-

semântica. Nesse contexto, insere-se a perspectiva pragmática, a qual se norteia nas teorias de 

base comunicativa, integradora dos modelos contextuais e dos modelos comunicativos.  

Koch (2009, p. 13) afirma ainda que “comum a estes modelos é a busca de 

conexões determinadas por regras, entre textos e seu contexto comunicativo-situacional, mas 

tendo sempre o texto como ponto de partida dessa representação”. Com base nisso, Adam 

(2011, p. 321) reforça que “a unidade não é a palavra, mas o texto [...]. Ela é, inclusive, a 

imagem de que ele nunca acaba. Ela não poderia imobilizá-lo”. E é com esse pensamento que 

o autor dá ao texto uma maior propriedade de processo.  

Corroborando com esse pensamento, Marcuschi revela que:  

 
Todos nós sabemos que a comunicação linguística (e a produção discursiva 

em geral) não se dá em unidades isoladas, tais como fonemas, morfemas ou 

palavras soltas, mas sim em unidades maiores, ou seja, por textos. E os 

textos são, a rigor, o único material linguístico observável (MARCUSCHI, 

2008, p. 71). 

 

É com esse pensamento que os estudos sobre o texto ganham uma maior 

proporção em paralelo com a ideia de reorganizar uma produção sob o viés das escolhas, o 

que ocasiona o entendimento da elaboração do sentido do texto como um processo em 

contínua construção, apoiado na interação dos enunciados.  

Ainda de acordo com Marcuschi (2008, p. 74), a LT
2
 revela a diferenciação 

entre conteúdo e sentido: “o conteúdo é aquilo que se diz ou descreve ou designa no mundo, 

mas o sentido é um efeito produzido pelo fato de se dizer de uma outra forma esse conteúdo”. 

Já a produção em si obedece a uma série de critérios dentro dos princípios de textualização, 

conforme os quais, segundo Koch (1984, p. 21-22), “todo texto caracteriza-se pela 

textualidade, rede de relações que fazem com que um texto seja texto (e não simples 

somatória de frases) revelando uma conexão entre as intenções, as ideias e as unidades 

linguísticas que o compõem”. Sob esse prisma, segundo Marcuschi: 
                                                           
2
 Não vimos distinção entre as expressões “linguística textual” e “linguística de texto”, no entanto, no presente 

trabalho, recorremos à segunda por percebermos certa preferência no âmbito cientifico.  
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A LT distingue entre sentido e conteúdo e não tem como objetivo uma 

análise de conteúdo, já que isto é objeto de outras disciplinas. O conteúdo é 

aquilo que se diz ou descreve ou designa no mundo, mas o sentido é um 

efeito produzido pelo fato de se dizer de uma ou outra forma esse conteúdo. 

O sentido é um efeito do funcionamento da língua quando os falantes estão 

situados em contextos sócio-históricos e produzem textos em condições 

específicas (MARCUSCHI, 2008, p. 74). 

 

Nessa perspectiva, Mussalim e Bentes (2001, p. 16) salientam que a LT vem a 

dar conta da parte do estudo que contempla as questões de “produção”, de “recepção” e de 

“interpretação” dos textos dentro do processo de comunicação e em reintegração a outras 

áreas de interesse teórico, assumindo, assim, um caráter multidisciplinar em diálogo com as 

outras ciências. Diante disso, Koch (1997, p. 69) destaca que 

 

Por considerar-se o texto muito mais que uma simples soma de frases, 

postula-se que a compreensão e a produção de textos dependem de uma 

capacidade específica dos falantes – a competência textual – que lhes 

permite, por exemplo, distinguir um texto coerente de um aglomerado 

aleatório de palavras e/ou sentenças, bem como parafrasear um texto, 

perceber se está completo ou não, resumi-lo, atribuir lhe um título ou 

produzir um texto a partir de um título dado. Dentro desta perspectiva, o 

texto, visto como a unidade linguística hierarquicamente mais elevada 

constitui, portanto, uma entidade do sistema linguístico, cujas estruturas 

possíveis em cada língua devem ser determinadas pelas regras de uma 

gramática textual (KOCH, 1997, p. 69). 

 

Segundo a autora, ancorando-se numa nova abordagem, a LT ganha outra 

dimensão, ou seja, “já não se trata mais de pesquisar a língua como sistema autônomo, mas 

sim o seu funcionamento nos processos comunicativos de uma sociedade concreta” (KOCH, 

1997, p. 69-70).  

Heinemann (1982 apud KOCH, 2004, p. 14) enfatiza que nessa fase da virada 

pragmática, 

os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, que devem ser 

analisados sintática ou semanticamente, passando a ser considerados 

elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumentos de 

realização de intenções comunicativas e sociais do falante.  
 

Torna-se visível a importância da LT dentro do processo de construção do 

texto, visto que a utilização de recursos linguísticos reforça ainda mais a intenção 

comunicativa e, com isso, estabelece a interação verbal.  

Koch (1982) ressalta que, na década de 80, os fatores cognitivos ganham 

espaço motivados pelo entendimento de que em toda ação ocorre o acionamento de modelos 

mentais de operações.  
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Dessa forma, ainda de acordo com a autora, “o texto passa a ser considerado 

como o resultado de processos mentais”. Esses processos são vistos como consequência das 

interações que ocorrem a partir dos “saberes acumulados quanto aos diversos tipos de 

atividades da vida social” conhecimentos estes que devem ser ativados na interação verbal 

através dos conhecimentos adquiridos (KOCH, 1982, p. 15). 

De acordo com Heinemann e Viehweger (1991 apud KOCH, 2009, p. 22-24), 

esses conhecimentos são definidos por: linguístico (conhecimentos gramatical e lexical), 

responsável pela articulação som-sentido; enciclopédico, semântico ou conhecimento de 

mundo, que se encontra armazenado na memória de cada indivíduo, podendo ser declarativo 

(proposições a respeito dos fatos do mundo) ou episódico (modelos cognitivos 

socioculturalmente determinados); conhecimento sociointeracional, que diz respeito às ações 

verbais, sobre as formas de inter-ação através da linguagem; e conhecimento referente a 

modelos textuais globais, que permite reconhecer textos como exemplares de determinado 

gênero ou tipo.  

Vale salientar que cada um desses conhecimentos corresponde a um tipo 

procedural ativado no processamento do texto, ou seja, “um sistema que controla os demais a 

fim de efetivá-los, adaptá-los ou adequá-los às necessidades dos interlocutores no momento 

da interação” (KOCH, 2009, p. 25). 

Em relação ao conhecimento procedural, Koch (2009, p. 25) especifica que ele, 

 

engloba, entre outros, o saber sobre as práticas peculiares ao meio 

sociocultural em que vivem os interactantes, bem como o domínio das 

estratégias de interação, como preservação das faces, representação positiva 

do self [ego/personalidade], polidez, negociação, atribuição de causas a mal-

entendidos ou fracassos na comunicação, entre outras. Concretiza-se através 

de estratégias de processamento textual (KOCH, 2009, p. 25). 

 

Sobre as estratégias que facilitam a interação autor/leitor, Koch (2009, p. 25-

28) argumenta que 

há uma mobilização online dos diversos sistemas de conhecimento que se 

dividem em Cognitivas (execução de cálculo mental/inferências); 

Sociointeracionais (jogos de linguagem, formas de atenuação etc.); e 

Textualizadoras (escolhas textuais em vista da produção de determinados 

sentidos) (KOCH, 2009, p. 25-28). 
 

Portanto, fica evidenciado que, para haver a interação, autor e leitor tendem a 

compartilhar as suas responsabilidades, o que facilita o entendimento entre eles, em outras 

palavras, é no texto e no contexto que as informações são difundidas para um melhor 

entendimento do leitor através da organização da tessitura textual.  
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Dessa forma, compreende-se que é em função dos conhecimentos e dos 

objetivos dos interlocutores que cada produção enunciativa se envolve num processo 

dialógico e de interação na busca pela edificação dos efeitos de sentido nos textos. 

 

 

1.3 NOVAS TENDÊNCIAS EM LINGUÍSTICA DO TEXTO 

 

 

Segundo Koch (2009, p. 26), o texto constitui-se como o resultado da atividade 

verbal de indivíduos socialmente atuantes. É por meio da coordenação dessas ações, por parte 

desses sujeitos, no intuito de alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob 

as quais a atividade verbal se realiza e é por ela realizada que interagimos com o mundo e 

com tudo a nossa volta. 

Para Marcuschi (2012, p. 33), esse envolvimento da LT 

 

trata o texto como um ato de comunicação unificado num complexo universo 

de ações humanas. Por um lado, deve preservar a organização linear que é o 

tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da coesão e, por 

outro lado, deve considerar a organização reticulada ou tentacular não linear, 

portanto, dos níveis de sentido e intenções que realizam a coerência no 

aspecto semântico e funções pragmáticas (MARCUSCHI, 2012, p. 33). 

 

Dessa forma, como mencionado, as questões sociointeracionais da linguagem 

presentes no texto são vistas em sua globalidade. Conforme Koch (2009, p. 33), “são questões 

que envolvem as formas de progressão textual, como a referenciação, a progressão 

referencial, a articulação textual, a progressão temática/tópica –, a dêixis textual, o 

processamento sociocognitivo do texto, os gêneros, o hipertexto, a intertextualidade, entre 

outras”.  

Nota-se que há um entendimento de que a LT trabalha no sentido de interação 

social e cognitiva, por meio da regulação e do controle dos processos de produção e de 

construção de textos, em sua representação como um todo.   

De acordo com Fávero (2006, p. 62), “o texto é muito mais que o sentido de 

expressões expostas em sua superfície, ele incorpora conhecimentos, atitudes e intenções 

através da ativação de elementos cognitivos”. É através dessa interação que ele se constrói. 

Para Koch (2003, p. 30), é diante dessa perspectiva de interação que se dá a 

construção textual, tendo em vista que, 
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Um texto se constitui como tal no momento em que os parceiros de uma 

atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística pela 

atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, 

cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir para ela, 

determinado sentido. 

 

A construção de sentido de um texto é visto como um processo das relações 

dinâmicas e estratégicas que são determinantes e estabelecidas entre os elementos do texto. 

Dessa forma, a interação ocorre através dos elementos que envolvem conhecimentos de 

ordem pessoal, contextual, cultural e pragmático; elementos estes que estão presentes na 

prática interativa entre texto/leitor. 

Nesse viés, a LT fundamenta-se em uma base sólida de investigação na 

linguística, uma vez que se estabelece dentro de uma tendência transdisciplinar, com a 

finalidade de intensificar os seus estudos na busca por compreender, explicar e explicitar os 

fenômenos relacionados ao texto, na medida em que este é concebido como processo 

complexo de interação social e de construção social de sujeitos (ANTOS; TIETZ, 1997 apud 

KOCH, 2009). 

Koch (2004, p. 15-16), ao citar Heinemann e Viehweger (1991), resume a 

tendência proposta pela LT da seguinte forma: 

 
1º) Usar uma língua significa realizar ações. A ação verbal constitui uma 

atividade social, efetuada por indivíduos sociais, com o fim de realizar 

tarefas comunicativas, metas e interesses. Ela é parte de processos mais 

amplos de ação, pelos quais é determinada. 

2º) A ação verbal é sempre orientada para os parceiros da comunicação, 

portanto, é também ação social, determinada por regras sociais. 

3º) A ação verbal realiza-se na forma de produção e recepção de textos. Os 

textos são, portanto, resultantes de ações verbais/estruturas ilocucionais, que 

estão intimamente ligadas com a estrutura proposicional dos enunciados. 

4º) Uma ação verbal consciente e finalisticamente orientada origina-se de um 

plano/estratégia de ação. Para realizar seu objetivo, o falante utiliza-se da 

possibilidade de operar escolhas entre os diversos meios verbais disponíveis. 

A partir da meta final a ser atingida, o falante estabelece objetivos parciais, 

bem como suas respectivas ações parciais. Determina-se, assim, uma 

hierarquia entre os atos de fala de um texto, dos mais gerais aos mais 

particulares. Ao interlocutor cabe, no momento da compreensão, reconstruir 

uma hierarquia. 

5º) Os textos deixam de ser examinados como estruturas acabadas 

(produtos), passando a ser considerados no processo de sua constituição, 

verbalização e tratamento pelos parceiros da comunicação (HEINEMANN; 

VIEHWEGER, 1991 apud KOCH, 2004, p. 15-16). 

 

Com esse feito, corrobora-se com a percepção cognitivista na qual “o texto é 

originado por uma multiplicidade de operações cognitivas interligadas” (BEAUGRANDE; 
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DRESSLER, 1981 apud KOCH, 2009, p. 22). Percebe-se, ainda, que a LT abrange, de forma 

significativa, todos os modelos procedurais concernentes ao próprio texto, modelos estes 

“capazes de dar conta dos processos cognitivos que permitem a integração dos diversos 

sistemas de conhecimento dos parceiros da comunicação, na descrição e na descoberta de 

procedimentos para sua atualização e tratamento”, conforme elucida Koch (2009, p. 22). 

A partir desse momento, acentua-se ainda mais o que seria uma nova 

abordagem em relação à concepção de texto. Entram em cena os “critérios de textualidade” 

apresentados por Beaugrande e Dressler (1981 apud KOCH, 2009), e que, mais tarde 

receberiam a denominação de “princípios de construção textual do sentido” (MARCUSCHI, 

2008; KOCH, 2009). 

Em vista disso, Koch (2009, p. 29) apresenta de que forma essa nova 

perspectiva de atribuir sentidos pode estar diretamente envolvida com os princípios de 

textualidade e acrescenta que as abordagens cognitivas clássicas “explicam como os 

conhecimentos que um indivíduo possui estão estruturados em sua mente e como eles são 

acionados para resolver problemas postos pelo ambiente”. Para a mesma autora, “a cultura, 

subsidiária e dependente do conjunto de mentes que a compõem, seria um fenômeno passivo, 

sobre o qual as mentes atuam” (KOCH, 2009, p. 30). 

É nesse sentido, segundo a autora, 

 
que muito da cognição acontece fora das mentes e não somente dentro delas: 

a cognição é um fenômeno situado. Ou seja, não é simples traçar o ponto 

exato em que a cognição está dentro ou fora das mentes, pois o que existe aí 

é uma inter-relação complexa. [...]. Desta forma, na base da atividade 

linguística está a interação e o compartilhar de conhecimentos e de atenção: 

os eventos linguísticos não são a reunião de vários atos individuais e 

independentes. São, ao contrário, uma atividade que se faz com os outros, 

conjuntamente (KOCH, 2009, p. 31). 

 

Marcuschi (2012), ao corroborar com Koch (2009), enfatiza que é exatamente 

devido ao fato de o texto ativar “estratégias”, “expectativas” e “conhecimentos” que a LT 

assume um papel decisivo, pois transmite o instrumental necessário para a compreensão 

textual em sua complexidade.  

Koch (2009) salienta ainda que é a partir desse entendimento sobre os 

fenômenos da cognição que surge a perspectiva interacionista da linguística textual, a qual 

concebe a linguagem como uma ação compartilhada que percorre um duplo percurso na 

relação sujeito/realidade, exercendo função intercognitiva (sujeito/mundo) e intracognitiva 

(linguagem e outros processos) em relação ao desenvolvimento cognitivo, uma vez que a 
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cognição é estreita, interna e de recíproca constitutividade: “não há possibilidades integrais de 

pensamentos ou domínios cognitivos fora da linguagem, nem possibilidades de linguagem 

fora de processos interativos humanos” (KOCH, 2009, p. 32).   

Nesse sentido, a autora estabelece que “há conhecimentos e estratégias 

implicados no processamento textual: conhecimentos linguísticos, enciclopédicos, 

sociointeracionais, ilocucionais, comunicacionais, metacognitivos, superestruturais, e 

estratégias cognitivas, sociointeracionais e textuais”. Quando há interação, eles entram em 

ação entre os parceiros, o que configura uma “prática sociocultural” (KOCH, 2009, p. 31-33). 

 

 

1.4  LINGUÍSTICA DE TEXTO: PRINCIPAIS PRECURSORES E CONCEITOS 

 

 

Ultimamente, muitos trabalhos vêm sendo desenvolvidos em LT. Durante esse 

percurso, muitos autores vêm se tornando referências para a área, a exemplo, Marcuschi 

(1983; 2008), Koch (1997), Costa Val (1999; 2004) e Fávero (2006), os quais se destacam por 

trazer uma discussão contemporânea acerca do sentido do texto dentro de sua globalidade e da 

importância do contexto de produção escrita. 

Para Marcuschi (1983), a LT não se restringe à palavra ou frase, mas, sim, ao 

texto, por ser uma forma específica de manifestação da linguagem. Verificar o funcionamento 

da construção textual de forma que seus receptores e consumidores possam entender essa 

produção, através de uma situação comunicativa, é a grande preocupação da LT. 

Koch (1997) define texto como 

 

uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos selecionados 

e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal, de modo a permitir aos 

leitores, na interação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 

também, a interação (ou atuação) de acordo com práticas socioculturais 

(KOCH, 1997, p. 75). 

 

Costa Val (2004), por sua vez, define texto como um produto maior do que um 

processo, ou seja, um produto do processo de produção. Marcuschi (1983) estabelece a 
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linguística do texto, mesmo que provisória e genericamente, como o estudo 

das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da 

produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou orais. 

Seu tema abrange a coesão superficial ao nível dos constituintes linguísticos, 

a coerência conceitual ao nível semântico e cognitivo e o sistema de 

pressuposições e implicações a nível pragmático da produção do sentido no 

plano das ações e intenções (MARCUSCHI, 1983, p. 12-13). 

 

Dentro dessa mesma perspectiva, Bronckart (1999, p. 75), de forma 

elucidativa, conceitua texto como “toda unidade de produção de linguagem, situada, acabada 

e autossuficiente do ponto de vista da ação ou da comunicação”. O texto passa a ser 

considerado como uma consequência, isto é, o produto do processo de comunicação, tendo 

em vista que, para ser visto como tal, deve seguir princípios que possam estabelecer a 

construção de sentido em uma determinada situação comunicativa ou em um contexto da 

atividade verbal. 

Nesse entendimento sobre a compreensão de avaliar o texto como um todo, 

Koch (2009) explicita que, 

 

na sua fase inicial, que vai, aproximadamente, desde a segunda metade da 

década de 60 até meados da década de 70, a Linguística Textual teve por 

preocupação básica, primeiramente, o estudo dos mecanismos interfrásticos 

que são parte do sistema gramatical da língua, cujo uso garantiria a duas ou 

mais sequências o estatuto de textos (KOCH, 2009, p. 3). 
 

Percebe-se que a LT vai justamente favorecer os instrumentos teóricos e 

metodológicos necessários para propor uma análise dos textos, sejam eles orais ou escritos, de 

forma heterogênea e em sua dimensão maior: como forma de manifestação da linguagem. 

Ainda de acordo com Koch (2009), 

 

a Linguística Textual tem como objeto particular de investigação, não mais a 

palavra ou a frase, mas o texto, considerando a unidade básica de 

manifestação da linguagem, visto que o homem se comunica por meio de 

seus textos e que existem diversos fenômenos linguísticos que só podem ser 

explicados no interior do texto. O texto é muito mais que a simples soma de 

frases (e palavras) que o compõem: a diferença entre frase e texto não é 

meramente de ordem quantitativa: é, sim, de ordem qualitativa (KOCH, 

2009, p. 11). 

 

Como visto, dificilmente conseguiremos entender um texto com frases soltas 

ou isoladas, principalmente, sem um contexto aparente capaz de expressar o conteúdo de 

acordo com a situação e/ou função comunicativa.  

O texto em si é a grande preocupação da LT, tendo em vista que, no processo 
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de inferir, deve-se ter o sentido de forma completa. Por isso, Fávero e Koch (2012, p. 58) 

esclarecem que o objetivo da LT é “caracterizar as propriedades inerentes à estrutura dos 

textos em geral”. 

De acordo com Koch (1997), o intuito maior era reconhecer as regras e os 

modelos, por meio da avaliação de como se explicava essas relações entre frases e períodos, 

verificando, com isso, uma possível construção de sentido entre eles. 

Posteriormente, houve a necessidade de construção das chamadas gramáticas 

textuais, as quais visavam à descrição da competência textual do falante. Com isso, 

naturalmente, já em um novo momento da LT, o foco maior passa a ser o texto em sua 

complexidade, visto como um processo e não mais como um produto acabado.  

A partir desse novo contexto, são solidificadas as teorias do texto. Conforme 

Mussalim e Bentes (2001, p. 16), a preocupação vai ao encontro dos “processos de produção, 

recepção e interpretação dos textos”. A partir daí os estudos se estendem do texto ao contexto. 

No entendimento de Fávero e Koch (2012), houve realmente a necessidade de 

desenvolver gramáticas textuais tendo em vista que 

 

as lacunas das gramáticas de frase no tratamento de fenômenos tais como a 

correferência, a pronominalização, a seleção dos artigos (definido e 

indefinido), a ordem das palavras no enunciado, a relação tópico comentário, 

a entonação, as relações entre as sentenças não ligadas por conjunções, a 

concordância dos tempos verbais e vários outros que só podem ser 

devidamente explicados em termos de texto ou, então, com referência a um 

contexto situacional (FÁVERO; KOCH, 2012, p. 15). 

 

Devido ao exposto, houve o estabelecimento de princípios próprios para cada 

fenômeno descrito, tirando-os do estatuto de frase, pois interferia no contexto dado. De 

acordo com Mussalim e Bentes (2001, p. 254-255), a LT é uma área interdisciplinar, tendo em 

vista a sua gama de interesses, bem como as suas perspectivas de análise. A teoria que embasa 

a LT analisa: 

a) A produção através de uma atividade verbal, isto é, por meio de atos de 

fala ou práticas de ações; 

b) A produção textual como uma atividade verbal consciente, tendo em vista 

que é uma atividade intencional. Em outras palavras, o sujeito sabe o que faz, como faz e com 

que propósitos faz; 

c) A produção textual é uma atividade interacional, os interlocutores são 

envolvidos nos processos de construção e de compreensão de um texto. 

Para Hjelmslev (1978 apud FÁVERO; KOCH, 2012, p. 39),   
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texto significa toda e qualquer manifestação da língua, curta ou longa, escrita 

ou falada, correspondendo de certo modo, à ‘parole’ de Saussure. Sendo 

todo e qualquer ato de linguagem um texto, qualquer língua é ela própria um 

texto, um texto ilimitado. Não se trata assim de uma unidade linguística, mas 

de mera forma de existência da língua. Toda língua natural é, ao mesmo 

tempo, texto e sistema. O texto é uma estrutura sintagmática, ao passo que a 

língua é uma estrutura paradigmática.   

 

Em convergência com o pensamento de Hjelmslev, muitos linguistas 

corroboram com a ideia de que o texto é o que se refere a todo processo discursivo, conforme 

mencionado acima, tendo em vista que os sujeitos produzem textos verbais e não-verbais, 

dentro do processo de comunicação. 

Weinrich (1966 apud FÁVERO; KOCH, 2012, p. 59) elucida que 

 

um texto é, sem dúvida, uma totalidade em que tudo está relacionado. As 

operações seguem-se umas às outras numa ordem lógica, de forma que cada 

oração entendida ajuda a compreensão orgânica da seguinte. De outra parte, 

a oração seguinte, quando entendida, influi sobre a compreensão da 

precedente, de forma que esta se entende melhor quando se volta a pensar 

nela. É assim que alcançamos a compreensão de um texto. Por isso toda 

oração está subordinada a outra na medida em que não só se compreende por 

si mesma, mas também contribui para a compreensão de todas as outras. Isso 

demonstra que não só a oração isolada, como também o texto inteiro, é um 

andaime de determinações cujas partes são interdependentes. 

 

Por isso, como já foi explicitado, fica claro que apenas frases ou palavras soltas 

não configuraram um sentido por completo. Para isso, devem estar envolvidas num processo 

dentro de um contexto específico de produção. Tendo em vista todo esse processo, Koch e 

Travaglia (2007) acrescentam que 

 

quando a Linguística começou a tomar o texto como unidade de estudo, os 

estudiosos, acreditando na existência de textos (sequências linguísticas 

coerentes em si) e não textos (sequências linguísticas incoerentes em si). 

Propuseram a formulação de uma gramática de texto [...] que lhes permitiria 

dizer, de forma coincidente, se uma sequência linguística é ou não um texto 

bem formado (KOCH; TRAVAGLIA, 2007, p. 69). 

 

Em face do exposto, os critérios de produção são evidenciados levando-se em 

consideração todas as práticas que envolvem o indivíduo, não somente na escrita, mas 

também o ato da leitura como um processo social, ou seja, leitura e escrita vistas como 

cooperativas entre si. Diante dessa perspectiva, Marcuschi (1983) explicita que 
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a Linguística Textual trata o texto como um ato de comunicação unificado 

num complexo universo de ações humanas. Por um lado, deve preservar a 

organização linear que é o tratamento estritamente linguístico abordado no 

aspecto da coesão e, por outro lado, deve considerar a organização reticulada 

ou tentacular, não linear, portanto, dos níveis de sentido e intenções que 

realizam a coerência no aspecto semântico e funções pragmáticas 

(MARCUSCHI,1983, p. 12-13). 

 

Para o autor, o texto não é uma atividade completa, pois necessita de um 

entendimento de interligação entre as orações. Schmidt (1978) define texto da seguinte forma: 

 

entende-se por texto todo componente verbal enunciado de um ato de 

comunicação pertinente a um jogo de atuação comunicativa, caracterizado 

por uma orientação temática e cumprindo uma função comunicativa 

identificável, isto é, realizando um potencial elocutório determinado. É 

somente na medida em que o locutor realiza intencionalmente uma função 

elocutória (sociocomunicativa) identificável por parte dos parceiros de 

comunicação envolvidos, que o conjunto de enunciados linguísticos vem a 

constituir um processo textual coerente, de funcionamento 

sociocomunicativo eficaz e normalizado conforme as regras constitutivas 

(uma manifestação de textualidade) (SCHMIDT, 1978, p. 170). 

 

A constituição dessas regras é vista como uma perspectiva de compreender o 

texto como evento sociocomunicativo, atribuindo a ele todo um potencial que gera a interação 

verbal, o que se concretiza no funcionamento do texto como discursos produzidos e recebidos 

em determinadas situações enunciativas da vida cotidiana. Sobre isso, Koch (1997, p. 70-73) 

expõe as definições dos seguintes autores
3
: 

 

Para Harris um texto compõe-se de uma sequência de expressões ou 

sentenças ligadas, podendo ir desde sentenças de uma só palavra até uma 

obra em vários volumes. Parte de uma noção intuitiva do texto como 

sequência de morfemas ou sentenças ligadas de alguma forma como um 

todo.  

Harweg acrescenta que texto é uma sucessão de unidades linguísticas 

constituídas por uma cadeia pronominal ininterrupta.  

Halliday e Hasan destacam que 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 sem de sentido. 

Já para Van Dijk o texto é uma estrutura superficial ‘governada’ por uma 

estrutura semântica profunda motivada, ou seja, “um conjunto ordenado de 

sentenças da estrutura profunda”. 

Harald Weinrich destaca em seus trabalhos a construção de uma 

macrossintaxe do discurso, tendo como base o tratamento textual entre as 

categorias gramaticais, evidenciando os artigos e os tempos verbais. Estima 

                                                           
3
 Todos os autores aqui citados, cujos nomes estão destacados em negrito, foram retirados de: KOCH, I. G. V. 

Linguística Textual: retrospecto e perspectivas. São Paulo: Alfa, 1997. p. 70-73. 
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que a “partidura textual”, consiste na união de análise por tipos de palavras 

e a estrutura sintática do texto como uma sequência linear. Para ele, toda 

linguística é necessariamente linguística de texto. 

Wunderlich foi um dos principais responsáveis pela incorporação da 

pragmática nas pesquisas sobre o texto, trata em suas obras sobre a dêixis, 

atos de fala e a interação face a face de modo geral. Pertenceu a primeira 

geração de linguistas alemães que se preocupou com os estudos textuais. 

Siegfried J. Schmidt elucida que o texto é qualquer expressão de um 

conjunto linguístico em um ato mais global de comunicação, isto é, um jogo 

de atuação comunicativa. Para ele a textualidade é o modo de toda e 

qualquer comunicação transmitida por sinais, inclusive os linguísticos. Faz 

uma abordagem sociológica, em seu sentido amplo. 

Elisabeth Gülich na década de 70, entre seus objetos de pesquisa, destacou-

se os sinais de articulação do texto, os procedimentos de reformulação 

textual, a narrativa oral, bem como a interação face a face. 

E Beaugrande & Dressler trouxeram aos estudos textuais o levantamento 

do que denominam como critérios ou padrões de textualidade, que, segundo 

eles, seriam: coesão e coerência (centrados no texto); informatividade, 

situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade 

(centrados no usuário). Fazem uma abordagem também do processamento 

cognitivo do texto, tomando por base os pressupostos da semântica 

procedural (KOCH, 1997, p. 70-73). 

 

Vimos, portanto, que vários estudiosos trouxeram as suas contribuições como 

parte de uma tendência contemporânea dos estudos linguísticos com vistas à concretização da 

LT. Cada fase desse desenvolvimento foi de suma importância para a sua configuração na 

atualidade, momento em que o sentido do texto e a sua interação com o interlocutor passam a 

se constituir num processo interativo e textual. Nesse sentido, Koch e Elias (2011) 

acrescentam que 

 

o sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou 

texto-co-enunciadores) e não algo que preexista a essa interação. Também a 

coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, 

passando a dizer respeito ao modo como os elementos do contexto 

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

uma construção dos interlocutores, uma configuração veiculadora de 

sentidos (KOCH; ELIAS, 2011, p. 17). 

 

Nota-se que a produção de sentido apresenta fundamental importância nessa 

relação, pois é na sua construção que se estabelece o vínculo maior entre o texto e o leitor. 

Ainda de acordo com as autoras, 
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é claro que esta atividade compreende, da parte do produtor do texto, um 

“projeto de dizer”; e, da parte do interpretador (leitor/ouvinte), uma 

participação ativa na construção do sentido, por meio da mobilização do 

contexto [...], a partir das pistas e sinalizações que o texto lhe oferece. 

Produtor e interpretador do texto são, portanto, “estrategistas”, na medida em 

que, ao jogarem o “jogo da linguagem”, mobilizam uma série de estratégias 

– de ordem sociocognitiva, interacional e textual – com vistas à produção do 

sentido (KOCH; ELIAS, 2011, p. 19, grifos das autoras). 

 

Para obtermos essa participação ativa, recorremos às pistas deixadas pelo 

próprio texto, estas são fundamentais para com os processos de inferir e de recorrer, se 

preciso, a informações externas ao texto. Nesse quadro, produtor e interpretador se fundem 

em um “jogo” que influenciará a realização, de fato, da interpretação do texto em si. 

Ainda segundo Koch e Elias (2011), essa interação vem a ser caracterizada 

como se fosse a junção das “peças de um jogo”, as quais são vistas da seguinte forma: 

 

a) O produtor/planejador, que procura viabilizar o seu “projeto de dizer” 

recorrendo a uma série de estratégias de organização textual e orientando o 

interlocutor, por meio de sinalizações textuais (indícios, marcas, pistas) para 

a construção dos (possíveis sentidos); 

b) O texto, organizado estrategicamente de dada forma, em decorrência 

das escolhas feitas pelo produtor entre as diversas possibilidades de 

formulação que a língua lhe oferece, de tal sorte que ele estabelece limites 

quanto às leituras possíveis; 

c) O leitor/ouvinte, que, a partir do modo como o texto se encontra 

linguisticamente construído, das sinalizações que lhe oferece, bem como 

pela mobilização do contexto relevante à interpretação, vai proceder à 

construção dos sentidos (KOCH; ELIAS, 2011, p. 19, grifo das autoras). 
 

Ao considerar todas essas peças, o leitor contribuirá, de forma significativa, 

para a compreensão e a edificação do sentido do texto, seja ele oral ou escrito. É a 

dinamicidade que irá construir o significado, pois o processo envolve ambas as partes durante 

a interação. 

Dessa forma, o efeito de sentido baseia-se, principalmente, no envolvimento de 

estratégias adequadas à escrita no momento da produção. Em concordância, Marcuschi (2008) 

enfatiza que o 

texto não é apenas uma unidade linguística ou uma unidade contida em si 

mesma, mas um evento [...] (algo que acontece quando é processado); não 

possui regras de boa formação; é a convergência de três ações: linguísticas, 

cognitivas e sociais que envolve a interação e a competência comunicativa 

(MARCUSCHI, 2008, p. 97). 
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Indo nessa mesma perspectiva, Koch e Elias (2009, p. 54) alertam que todos 

nós, falantes/ouvintes ou leitores/escritores, criamos, ao longo de nossas vidas, uma 

competência denominada metagenérica, a qual estabelece o conhecimento dos gêneros 

textuais e as suas respectivas caracterizações e funções nos meios circulantes. Sem dúvida, é 

essa competência que nos permite fazer escolhas na hora da produção textual. 

Com isso, entendemos que a competência comunicativa produz a compreensão 

adequada na prática de produção escrita, tendo em vista que envolve também a interação 

através das categorias de organização, construção e funcionamento textual, as quais fundam 

os princípios de textualidade que estão inseridos em toda arquitetura textual. 

Em suma, a concepção interacionista da língua tende a ver os sujeitos como 

atores/construtores sociais. O texto, nessa teoria, passa a ser entendido como o próprio lugar 

de interação. Koch (2002, p. 16-17) acrescenta que “há lugar, no texto, para toda uma gama 

de implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de 

fundo, o contexto sociocognitivo dos participantes da interação”.   

No entendimento de Costa Val (2004, p. 116), seguindo o pensamento de 

Bakhtin (2000), cada texto funciona “como um elo na grande corrente de produções verbais 

que circulam numa sociedade”, uma vez que cada um funciona com a retomada de outras 

leituras anteriores “reafirmando-as”, e “contestando-as” na construção de novos textos, sendo, 

por isso, considerado uma “cadeia verbal”. É isso que embasará a noção de intertextualidade 

como alicerce constitutivo de qualquer texto, dadas as suas condições de produção. 

Alguns estudos embasados pelo Interacionismo Sociodiscursivo
4
 serviram de 

referência para a concretização desse trabalho. Ressaltamos aqui a importância das reflexões 

de Castaldo (1995; 2009; 2011), Rocco (1981), Luna (2004), Costa Val (1999), Xavier 

(2006), Andrade (2008), Pécora (1992) e Oliveira (2011), dentre outros, que se debruçaram 

sobre questões relacionadas ao texto em sua concretude, e que contribuíram 

significativamente para essa investigação acadêmica. 

 

 

                                                           
4
 Doravante (ISD). 
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2 OS PRINCÍPIOS DE TEXTUALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

2.1 O TEXTO E O CONTEXTO NA ESCRITA 

 

 

Sabemos que um texto não é único, e que ao fazer sua compreensão o autor 

tem acesso a outras vozes que definem e marcam consideravelmente a sua produção, 

interferindo com isso na produção e no efeito de sentidos. Com os estudos da LT, essas 

questões são totalmente influenciadas e contempladas de forma que o autor possa utilizar de 

mecanismos de textualização para oferecer ao leitor certa propriedade nos textos.  

Com o desenvolvimento e consolidação da LT na atualidade, muitos fatores 

são vistos e apresentados como forma de contribuir para o processo de textualização. 

Entendida a importância da LT na concretização do texto como um produto não acabado, 

muitos estudiosos se remetem à metáfora do iceberg, evidenciando o contexto de produção, 

bem como a busca de sentido.  

Diante do exposto, a metáfora nos esclarece que, a exemplo de um iceberg, sua 

ponta exposta passa a representar a materialidade linguística como parte evidente do texto. 

Todo o resto do iceberg, ou seja, o gelo que está submerso, representa uma parte importante 

do texto. No entanto, para se chegar até lá, é preciso ir a fundo, mergulhar na busca dos 

sentidos que estão encobertos.  

Dessa forma, não basta somente conhecer a estrutura linguística. É preciso 

acionar, mobilizar outros conhecimentos, tais como: prévios, de mundo e de estruturas 

cognitivas, para então entrar de forma esplêndida no texto, descobrindo seus meios 

comunicativos, seus mistérios e seus múltiplos sentidos na seara textual. 

 

 

2.2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO TEXTUAL 
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No momento da leitura e da produção textual, encontramos ações 

convergentes, principalmente do ponto de vista cognitivo. Essas ações direcionam as 

informações acerca das experiências de cada indivíduo, e estas vivências vão estar voltadas 

para os processos conceituais, conforme Koch (2004). Ainda segundo a autora, essas ações 

cognitivas geralmente são vistas com diferentes denominações, de acordo com a teoria 

proposta pela LT. 

Nessa perspectiva, Marcuschi (2008, p. 72) enfatiza que o texto é “um material 

observável, de caráter formal e enunciativo. O texto, nesta perspectiva, é uma unidade de 

sentido que retrata o mundo (reordena-o, reconstrói-o, destrói-o, etc.)”. O autor aborda 

também o texto como “um tecido estruturado, uma entidade significativa, uma entidade de 

comunicação e um artefato sócio-histórico”.  

No que concerne à textualidade, há ainda a predominância de produção de 

sentido na questão da compreensão, na qual se evidencia um sujeito histórico e 

dialogicamente construído, ou seja, a textualidade se dá nas relações co-textuais e nas relações 

co(n)textuais, uma vez que é no interior do texto que emergem situações de articulação dos 

aspectos linguístico, social e cognitivo. 

Grigoletto (1990, p. 25) estabelece que o sentido do texto só é possível através 

de uma relação comunicativa pelo envolvimento de, 

a) O conhecimento de mundo que o leitor traz em sua memória, e que é 

ativado durante o ato de leitura; 

b) O texto, um conjunto de sinais que o leitor deve interpretar de modo a criar 

sentido; e 

c) O autor, que deixou no texto sinais reveladores de suas intenções, e que 

serão interpretados conforme a imagem que o leitor fizer daquelas intenções. 

Marcuschi (2008) esclarece que, em relação ao texto, não há distinção entre 

dentro, o co-texto; e fora, o contexto. Os elementos contextuais da textualidade são 

entendidos em articulações com outros elementos do co-texto e com alguns do contexto. Para 

o autor, não é possível separar co-texto e contexto.  

A partir disso, tem-se a necessidade de transcender os limites da própria 

disciplina e buscar contribuições em outras opções teóricas, como Koch (1997) pontua 

claramente quando menciona o desenvolvimento da LT. 

É possível perceber que o texto é tido como uma unidade de sentido, uma 

unidade de interação que, por sua vez, efetua-se como um “evento comunicativo em que 

convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas” (MARCUSCHI, 2008, p. 22). Ao usar 
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essa definição, o autor concorda com Koch (2008) quando a autora salienta que o texto é uma 

passagem da ordem falada ou escrita que consiste em um todo significativo, nesse processo, 

qualquer tipo de manifestação se realiza através de signos. 

É perceptível que o texto, ao ser produzido dentro de um continuum de 

interação, é estabelecido de forma dialógica, tendo em vista que o momento da escrita é um 

processo contínuo de caracterização e de efetivação da materialidade textual. Koch (2008, p. 

20) acrescenta que “não existem textos totalmente explícitos, descontextualizados e 

autônomos”. 

Em consonância à posição da autora, entende-se que o texto é uma sequência 

dotada de pluralidade de sentidos, com grande importância para as diversas situações de 

produção, de interpretação e de circulação. Por isso, não é “justificável buscar todos os 

sentidos do texto no texto, como se eles estivessem ali postos de modo objetivo” e unicamente 

acabados, conforme evidencia Marcuschi (2008, p. 77). 

Britto (1997) vê essa questão como sendo decorrente do fato de o aluno, em 

seu círculo de escolarização, achar que o texto vem pronto e acabado, o que evidencia a 

deficiência na leitura e na elaboração de um ponto de vista crítico sobre determinado assunto.  

É certo que tal déficit tem peso na realização de textos que contemplem 

temáticas relacionadas aos conhecimentos de mundo dos estudantes principalmente. Com 

efeito, o processo de elaboração escrita é dificultado em seus pilares, tais como, nas marcas de 

produção, na funcionalidade do texto, na subjetividade de seus locutores e interlocutores 

como mediadores da relação social dentro do processo de produção da redação. Essa questão 

envolve alguns critérios que vão ser usados na leitura e na escrita.  

Em face do exposto, as especificidades do texto diante dos critérios de 

textualidade são definidas por Marcuschi (2008), tais como:  

 

O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos tais 

como: sons, palavras, enunciados, significações, participantes, contextos, 

ações, etc.;  

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;  

O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico e 

solitário, sendo sempre um processo e uma coprodução (coautorias em 

vários níveis);  

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 esta multifuncionalidade (MARCUSCHI, 

2008, p. 80).  
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A partir dessas especificidades, o autor aborda ainda que, na produção textual, 

existem muitos outros elementos a serem considerados, pois estes são intrínsecos ao processo 

de planejamento, de construção e de circulação: a história, a cultura e o meio social em que o 

indivíduo está inserido.  

Nessa vertente, o autor reforça também que esses elementos são 

constantemente retomados e, posteriormente, servirão de base para delimitar os critérios de 

textualidade
5
. Esses elementos não devem ser vistos ou entendidos como “princípios de boa 

formação textual”, pois não existe uma “receita” única e acabada no que concerne à produção 

de texto. 

Marcuschi (2008, p. 79) enfatiza ainda que “o que faz de um texto ser um texto 

é a discursividade, inteligibilidade e a articulação que ele põe em andamento”, e que esses 

elementos, de uma forma ou de outra, aparecerão sempre nas condições particulares de 

produção textual de cada indivíduo.  

Sobre esse envolvimento na produção de sentidos, Koch (1997), destaca a 

importância de se perceber o texto como um processo social e que a textualidade, através da 

textualização, vai intensificar esse processo, pois 

 

a Teoria ou Linguística do Texto vai intensificando o diálogo que já há muito 

vinha travando com as demais Ciências do Homem, por exemplo, com a 

Filosofia da Linguagem, a Psicologia Cognitiva e Social, a Sociologia 

Interpretativa, a Etnometodologia, a Etnografia da Fala e, mais 

recentemente, interação social por meio desse objeto multifacetado que é o 

texto - fruto de um processo extremamente complexo de produção de 

linguagem, que traz em seu bojo as marcas desse processo e, portanto, as 

pistas ou chaves para a sua decifração, no jogo de produção de sentidos 

(KOCH, 1997, p.78). 

 

Textualidade
6
, no entendimento de Costa Val (2004), é vista como uma série de 

características que evidenciam o texto como texto através de suas singularidades. A 

textualização é vista como “um princípio geral que faz parte do conhecimento textual dos 

                                                           
5
 Segundo Costa Val, o termo textualidade foi definido por Robert-Alain de Beaugrande e Wolfgang Dressler, no 

livro Introduction to text linguistics, de 1981, como o conjunto de características que fazem com que um texto 

seja um texto, e não apenas uma sequência de frases ou palavras. Posteriormente, em 1997, o próprio 

Beaugrande rediscutiu essa definição, propondo que não se perdesse a estreita relação entre a textualidade e o 

processo de “textualização”. Atualmente, outros estudiosos, como Jean-Paul Bronckart e Bernard Schneuwly, 

têm focalizado os processos de produção e de interpretação de textos, como também têm usado o termo 

“textualização” (COSTA VAL, 2004,  p. 2). 
6
 O termo textualidade é colocado por Fávero (2006, p. 101) como sendo um conjunto de propriedades que 

estabelecem o texto como um texto. Para Marcuschi (2008, p. 97), textualidade é o resultado de um processo de 

textualização. A textualidade é o evento final resultante das operações produzidas nesse processamento de 

elementos em multinível e multissistemas. 
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falantes e que os leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem, ouvem 

ou leem um conjunto de fatores capazes de textualizar essas produções” (COSTA VAL, 2004, 

p. 2). 

Esses critérios de textualidade passam a servir como formas de reflexão sobre a 

produção, o que evidencia que existem muitas outras relações no viés da construção textual, 

ou seja, as relações linguísticas, sociais e cognitivas serão abordadas dentro desse 

envolvimento infinitamente. 

Diante disso, segundo a autora, textualizar é um componente do conhecimento 

linguístico das pessoas necessário para a devida permanência do sentido do texto. Para Mari e 

Mendes (2005) é, senão, produzir sentido durante a leitura. E Koch (2004), corroborando com 

esse pensamento, enfatiza que 

 

o texto passa a ser considerado como resultado de processos mentais: é a 

abordagem procedural, segundo a qual os parceiros da comunicação possuem 

saberes acumulados quanto aos diversos tipos de atividades da vida social, têm 

conhecimentos representados na memória que necessitam ser ativados para 

que sua atividade seja coroada de sucesso (KOCH, 2004, p. 21). 

 

Marcuschi (2008) acrescenta que os critérios de textualidade são propostos a 

partir de um tripé – produtor (autor), leitor (receptor) e o texto (o evento). Nota-se, assim, que 

os princípios
7
 da textualidade são vistos como ferramentas no que concerne à produção de 

sentido do texto de forma global. São eles: a contextualização, a coesão, a coerência e os 

cinco fatores pragmáticos (intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade 

e intertextualidade).  

Todas essas categorias determinam uma ligação entre a produção e as suas 

etapas, pois, ao colaborarem no processo de construção do sentido do texto, são importantes 

para a devida compreensão da produção por parte do interlocutor.  

Sabe-se, portanto, que a produção de sentido no texto está inteiramente 

relacionada à leitura e à compreensão. Segundo Marcuschi (2003, p. 25), “a produção textual 

não é uma simples atividade de codificação e a leitura não é um processo de mera 

decodificação”, pois, para o autor, o ato da leitura e a fase que compreende a escrita são vistos 

como ações ativadas pelos procedimentos e pelos saberes prévios, isto é, é necessário que 

esses conhecimentos sejam explorados com a finalidade de ter uma maior compreensão dos 

                                                           
7 Os princípios de textualidade aqui mencionados serão retomados adiante de acordo com a proposta de 

Beaugrande e Dressler (1986). 
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significados e da função do texto em si.  

O autor salienta que de nada adianta apenas fazer uso da decodificação sem ter 

alcançado a devida compreensão do texto em sua totalidade. É notável que, ao analisarmos a 

etapa de produção do texto, bem como os elementos envolvidos nesse processo, averiguamos 

que há uma falta de sintonia no que concerne ao uso de possibilidades e das estratégias 

adequadas para com a compreensão textual.  

Corriqueiramente, isso é visto nos textos tidos como incoerentes e que 

apresentam, de certa forma, falhas na composição e na arquitetura textual, o que dificulta o 

processo de compreensão e de recuperação de sentido na cadeia de produção textual. 

Para os autores Halliday e Hasan (1976 apud KOCH, 2005, p. 15-16), o que 

permite a constituição de um texto, basicamente, são as relações coesivas entre as sentenças, 

pois estas evidenciam, a posteriori, a textura numa dada produção. Ainda para os autores, um 

texto sempre sintetiza uma textura e é esse feito que o diferenciará de um “não-texto”, pois, 

todo texto é formado tendo em vista a sua relação semântica de coesão textual.  

Sobre isso, entendemos que a coesão se estabelece como um conceito 

semântico dada a sua caracterização frente à produção de sentido nos textos, o que depende 

também da interpretação do locutor. 

Já a coerência tende a se referir aos componentes do universo textual, é 

intrínseca às relações de materialidade e de superfície textual. Em relação a isso, percebe-se 

que o contexto, em sua totalidade, é visto de diversas formas. Por isso, Van Dijk (1992) 

elucida que 

a definição de contexto é estabelecida como um conjunto de todas as 

propriedades de situação social que são sistematicamente relevantes para a 

produção, compreensão ou funcionamento do discurso e de suas estruturas; o 

estudo e aplicabilidade da contextualidade são de grande importância na 

produção de texto por que implica um dos fatores pragmáticos que é o grau 

de informatividade e é este embasamento que vai dar ao texto a riqueza de 

seu conteúdo, o foco para o que será escrito e por isso a contextualidade é 

elemento fundamental (VAN DIJK, 1992, p. 123). 

 

Com base nisso, a existência e a sistematização desses fatores que compõem os 

elementos da textualidade intensificam ainda mais a produção escrita, levando-nos a perceber 

o grau de eficiência que o texto estabelece em cada dinâmica social em que ele se insere.  

Ficam em evidência os fatores pragmáticos, pois estes são vistos dentro e fora 

do texto, apresentando-se de forma direta e indireta na identificação dos princípios de 

textualidade pertencentes ao contexto de produção e de compreensão textual.  

Os fatores aqui citados tendem a se estabelecer de forma interativa e mostram o 
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grau de consciência textual de cada produtor no momento da escrita, sem deixarem de lado o 

processamento de informações com base nos conhecimentos prévios. O uso adequado destes 

proporciona mais clareza ao texto, o que define melhor a sua intencionalidade. 

Diante disso, são cinco os fatores pragmáticos que serão delineados a seguir: a 

intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade, 

adotados por Beaugrande e Dressler (1986 apud FÁVERO; KOCH, 1983, p. 25).  

 

 

2.2.1 A Intencionalidade 

 

 

Para se comunicar de forma clara e objetiva, o produtor do texto deve atentar-

se sempre aos objetivos atribuídos àquela situação de produção, em outras palavras, ao 

produzir um texto, locutor e interlocutores dividem as mesmas intenções comunicativas, 

havendo, com isso, a interação.  

Para Fávero (1986 apud MARCUSCHI, 2008, p. 127), “a intencionalidade, no 

sentido estrito, é a intenção do locutor de produzir uma manifestação linguística coesiva e 

coerente, ainda que essa intenção nem sempre se realize na sua totalidade, especialmente na 

conversação usual”. Nas palavras de Marcuschi (2008), o critério da intencionalidade é 

centrado, basicamente, no produtor do texto, pois considerar a intenção do autor é um fator de 

extrema relevância para o processo de textualização.  

O processo da intencionalidade diz respeito exatamente a essa intenção, tendo 

em vista que as estratégias de produção textual vão girar em torno de uma determinada 

intenção pelo locutor no momento da produção. 

 

 

2.2.2 Aceitabilidade 

 

 

Ao produzir um texto, o locutor deve preocupar-se constantemente com o que 

espera o receptor, as expectativas e os valores atribuídos por meio daquilo que é exposto. 

Deve haver uma preocupação principalmente com a compreensão que o texto dará aos seus 

interlocutores, sem deixar vazios comunicativos na produção.  

Esse critério, segundo Marcuschi (2008), diz respeito à atitude do receptor do 
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texto, tendo em vista que é um critério centrado no alocutário, o qual recebe o texto com uma 

configuração aceitável, tornando-o coerente, coeso, interpretável e significativo.  

Ainda de acordo com o autor, a aceitabilidade se dá na medida direta das 

pretensões de quem e quando escreve, ou seja, quando aceitamos que um texto possui 

determinada intenção e objetivo, tendemos a acrescentar a ele uma característica de 

argumentatividade, levando-o ao evento de domínio e interação.  

Essa interação é o que demarcará o processo comunicativo dentro de um 

processo dinâmico, no qual todos os participantes terão que se inteirar desse evento, desse 

jogo. Somente assim serão contempladas, pelos participantes, a interação, a produção de 

sentidos e a concretização de um círculo dialógico envolvidas pela linguagem. 

 

 

2.2.3 Situacionalidade 

 

 

Este fator agrega não só a devida adequação ao texto, mas também a sua 

eficiência na hora da produção escrita em determinada situação comunicativa. A sua 

configuração deve ser clara, mas sem perder a polidez consistente dos textos escritos, o que 

determinará um melhor sentido ao discurso. Há, nesse momento, uma mediação ou um 

confronto de ideias e de valores que são indispensáveis à leitura e à compreensão do texto.  

Marcuschi (2008) esclarece que este critério refere-se ao fato de relacionarmos 

o evento textual à situação (social, cultural, ambiental, etc.) em que ele ocorre. Diz também 

que a situcionalidade pode ser vista como um critério de adequação textual, ou seja, um 

critério estratégico. 

 

 

2.2.4 Informatividade 

 

 

A informatividade acontece quando as ocorrências de um texto dado são 

esperadas ou não, conhecidas ou não, pelo receptor. É configurada pelas perspectivas 

atribuídas ao discurso, não devendo ser de mais ou de menos para a sua concretização. É um 

diálogo entre as ideias do produtor, sem desconsiderar a presença de um receptor imbuído de 

percepções sociais, culturais e ideológicas.  
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Apesar de parecer um critério óbvio na edificação do texto, esse critério traz 

muitas particularidades no que concerne ao tipo de informação, ao conteúdo e ao sentido. 

Marcuschi (2008) coloca-o como o grau de expectativa ou de falta de expectativa, de 

conhecimento ou de desconhecimento do texto oferecido. 

 

 

2.2.5 Intertextualidade 

 

 

Este critério é de suma importância, pois é na interpretação de um texto 

associado à leitura e à compreensão de outro texto que haverá a construção de um texto 

escrito. Tendo em vista que não construímos interpretações únicas, um texto é sempre a 

interpretação de um outro texto já lido conforme o contexto específico, como anteriormente 

mencionado. Tal diálogo é indispensável na hora da produção escrita. 

Para Marcuschi (2008, p. 129-130), esse critério “subsume as relações entre um 

dado texto e os outros textos [...], ou seja, não existem textos que não mantenham algum 

aspecto intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário”. 

Assim, pode-se dizer que a intertextualidade é uma “propriedade constitutiva 

de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo 

de textos determinado mantém com outros textos” (MARCUSCHI, 2008, p. 132). Percebe-se 

que o texto não se verifica apenas como uma unidade linguística composta por palavras: ele é, 

portanto, toda organização que contempla diversos elementos em sua composição, seja no 

momento da escrita, seja no momento da recepção por seu alocutário.  

Esse alocutário precisa de mecanismos que atribuam, de forma significativa, o 

sentido apropriado em cada situação compartilhada nas perspectivas de locutor e de recebedor 

nas práticas de interação. É sob essa perspectiva que muitos autores reforçam o uso de 

estratégias que possam evidenciar o texto em sua complexidade, dando-lhe os valores de 

textualidade, de coesão e de coerência. 

Hanks (2008) acrescenta que a 
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Textualidade, em uma primeira leitura, é a qualidade de coerência ou de 

conectividade que caracteriza o texto. Em uma tal definição [...] a 

conectividade pode depender das propriedades inerentes ao artefato textual, 

das atividades interpretativas de uma comunidade de leitores/espectadores, 

ou de uma combinação de ambas. No entanto, isso levanta um problema 

extra [...] qual seja, se todos os textos são necessariamente unificados pela 

textualidade ou se alguns tipos de textos não poderiam conter em si mesmos 

significantes elementos antitextuais. Isto é, há textos que podem falhar em 

ter uma unidade temática, estilística ou outros tipos de unidade, mas ainda 

assim constituem o “texto”. Assumo a posição de que, mesmo que as 

propriedades formais e funcionais de signos complexos possam auxiliar no 

estabelecimento da textualidade, é a adequação entre a forma do signo e um 

contexto mais amplo que determina sua coerência em última instância 

(HANKS, 2008, p. 120, grifo do autor).  

 

Dessa forma, passamos a reconhecer o texto a partir de um processo de 

conexão que é estabelecido através de uma série de nuances que abarcam a intertextualidade e 

a sua constituição global. Segundo Coscarelli (1996), esse processo prevê um conjunto de 

estratégias que visam a formar um leitor proficiente, de acordo com as particularidades do 

texto. 

Essa situação é vista por Marcuschi (2008) como um processo que desencadeia 

outras relações já concatenadas no ato da produção. O autor traz um esquema que mostra as 

relações estabelecidas no ato da produção, com observância da textura, que é caracterizada 

pelas relações entre texto e produtor: 

 

 

Figura 3 - Esquema das relações estabelecidas entre o texto/produtor 

Fonte: Marcuschi (2008, p. 88) 

 

Consoante a isso, Bronckart (1999, p. 259) enfatiza que um texto empírico se 

constitui de um todo coerente, isto é, uma unidade comunicativa articulada a uma situação de 

ação, e destinada a ser compreendida e interpretada como tal por seus destinatários.  

São exatamente os mecanismos de textualização que contribuem para o 
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estabelecimento da coerência temática, por meio da sua articulação à linearidade do texto, ou 

seja, à progressão do conteúdo temático, tal como é apreensível no nível da infraestrutura. 

Os mecanismos de textualização
8
, por sua vez, são realizados por diversas 

unidades linguísticas, as quais são designadas pela expressão genérica de “marcas de 

textualização”. Essas marcas de textualização são concretamente observáveis nas frases ou na 

junção das frases e, de forma ampla, exercem um papel na organização dessas unidades 

sintáticas locais. Tais mecanismos são agrupados em três conjuntos: a conexão, a coesão 

nominal e a coesão verbal.  

A seguir, será apresentado o esquema proposto por Marcuschi (2008) para 

evidenciar os critérios
9
 gerais de textualidade: 

 

 

     Figura 4 - Critérios gerais de textualidade 

     Fonte: Marcuschi (2008, p. 96) 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, com ancoragem nas reflexões do ISD, 

Bronckart (1999) evidencia que um texto é visto como um “todo coerente”, ou seja, uma 

unidade comunicativa articulada, uma situação de ação. Marcuschi (2008, p. 72) colabora 

com a posição adotada pelo autor, pois salienta ainda que “a língua é um conjunto de práticas 

sociais e cognitivas historicamente situadas”, baseadas, principalmente, nos processos de: 

                                                           
8
 O termo textualização é visto por Bronckart (2008) como a forma de assegurar, juntamente com a organização 

do plano geral, a coerência temática do texto. 
9
 O termo “critério” é usado em vez de “princípio” no tocante à noção de “critérios da textualidade” devido a não 

se admitir que estes venham, posteriormente, serem caracterizados como “leis linguísticas”. Tendo em vista, 

principalmente, que a ausência desses critérios não impede que se tenha um texto (MARCUSCHI, 2008, p. 97). 
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 Segmentação – articulações dos planos do texto, a nível global; 

 Demarcação ou balizamento – articulações entre fases de um plano;  

 Empacotamento – articulação entre as frases de uma mesma fase (pode 

ser de ligação, justaposição ou coordenação; ou de encaixamento, 

subordinação) (MARCUSCHI, 2008, p. 72).  
 

Nessa mesma esteira, Marcuschi (2008, p. 125) afirma que “a língua é 

fundamentalmente um fenômeno sociocultural que se determina na relação interativa e 

contribui de maneira decisiva para a criação de novos mundos e para nos tornar 

definitivamente humanos”. Desse modo, Marcuschi e Koch (2006) acrescentam que 

 
um texto não se constrói como continuidade progressiva linear, somando 

elementos novos com outros já postos em etapas anteriores, como se o texto 

fosse processado numa soma progressiva de partes. O processamento textual 

se dá numa oscilação entre dois movimentos um para frente (projetivo) e 

outro para trás (retrospectivo), representáveis parcialmente pela catáfora e 

pela anáfora (MARCUSCHI; KOCH, 2006, p.383-384). 

 

Em relação ao que estabelece a LT, temos como alicerce o reconhecimento dos 

critérios de textualidade no tocante à definição de texto e a sua produção de sentido. O texto 

em si abrange uma série de especificidades que obedecem a determinadas especificidades no 

momento da produção, conforme já mencionado pelos autores supracitados. 

Essa produção é vista como uma ação de linguagem, na qual o texto passa a ser 

caracterizado como um gênero, tendo em vista, principalmente, as condições exercidas em sua 

produção, interpretação e arquitetura textual (BRONCKART, 1999; 2007).  

Para o autor, é essa infraestrutura básica que constitui o plano geral do texto 

através dos tipos de discurso e pelas sequências que nele eventualmente aparecem 

(BRONCKART, 2003). O autor reflete que 

 

Cada texto exibe um modo determinado de organização de seu conteúdo 

referencial; cada texto é composto de frases articuladas umas às outras de 

acordo com regras de composição mais ou menos escritas; enfim, cada texto 

apresenta mecanismos de textualização e mecanismos enunciativos 

destinados a lhe assegurar coerência interna (BRONCKART, 1999, p. 71). 

 

Para o autor, os textos são vistos como ações, pois tendem a designar “produtos 

da atividade humana [...], articulados, principalmente, às necessidades e às condições de 

funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidas” (BRONCKART, 

1999, p. 72). 

Dessa forma, entendemos que há uma relação muito próxima entre o texto e o 

seu produtor, o que confere ao produtor certa intimidade nessa relação. Conscientemente, este 
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assume o grau de reconhecimento da linguagem em uso. Essas manifestações são colocadas 

como ações que compartilham dessas relações e refletem, assim, uma série de outros 

conhecimentos atribuídos ao produtor.  

Nesses conhecimentos são colocados não só pontos de vista, mas também 

ações que denotam experiências do leitor/produtor, tais como: fatos sociais, culturais e 

históricos, os quais são colocados em prática por meio de vivências. É aí que o coletivo se 

constrói. 

Com isso, essas ações são postas diante da finalidade comunicativa. Supõe-se 

que o indivíduo já tenha algumas informações, no entanto, nem sempre essas informações são 

seguidas à risca, pois há uma questão involuntária em muitas situações, sendo necessária uma 

ativação dos conhecimentos de mundo desse produtor em situações efetivas de produção, para 

que, posteriormente, venham a ser exercidas através das estratégias textuais, conforme 

exemplifica Marcuschi (2000). Tais estratégias também podem se referir aos processos de 

produção e de organização da arquitetura textual, conforme evidencia Bronckart (1999; 2006). 

A partir do ISD, percebemos que o texto se edifica com base em um caráter 

dialógico, pois é construído e se constrói constantemente através das consciências, dos 

confrontos e dos conhecimentos anteriores que cada um traz em si.  O texto, dentro da 

perspectiva socio-interacionista de Bronckart (1999, p. 119), “é organizado como um folhado, 

no qual, camadas se sobrepõem, estruturando um conjunto hierárquico”, a saber: 

 

a) infraestrutura geral do texto (plano textual) 

 

b) mecanismos de textualização (plano oracional) 

 

c) mecanismos enunciativos (plano pragmático). 

 

Nesse sentido, recorremos ao processamento textual para garantir, ao ato da 

leitura e de escrita, as escolhas necessárias à construção textual através da “mobilização” de 

estratégias cognitivas, textuais e sociointeracionais.  

O quadro teórico-metodológico do ISD exerce forte contribuição nas questões 

relacionadas à produção, ao funcionamento e à circulação de textos, principalmente, na 

relação com os gêneros textuais.  De acordo com as propostas do ISD, essa dinâmica deve ser 

vista de forma detalhada na arquitetura textual: infraestrutura, mecanismos de textualização e 

mecanismos enunciativos na parte interna do texto, o que confere a ele estratégias adequadas 

para a sua ação efetiva, com vistas a atingir os objetivos propostos na produção de forma que 
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a avaliação social, desse modo, erige primeiramente “os outros” em agentes 

responsáveis por suas ações. Mas, dado que praticam essas avaliações e que 

conhecem os critérios dessas avaliações codificadas pela linguagem, os seres 

humanos, particulares de um lado, acabam inevitavelmente por saber que 

eles mesmos são avaliados por esses critérios e, de outro, tornam-se, os 

capazes de aplicá-los a si mesmos. Nesse segundo aspecto, portanto, os seres 

humanos particulares se apropriam das capacidades de ação, dos papéis 

sociais e de uma imagem sobre si, isto é, das representações de si mesmos 

como agentes responsáveis por sua ação (BRONCKART, 1999, p. 44, grifo 

do autor). 

 

 

Ainda de acordo com o autor, mesmo em diferentes contextos, as intenções, as 

motivações e a capacidade de realização exercem importante papel diante das produções 

escritas. É dessa forma que se descobre que seu “agir é social, é comunicativo” 

(BRONCKART, 1999, p. 71), pois tais fatores se configuram como agentes e, por isso, são 

responsáveis pelos textos.  

Diante disso, a atividade de linguagem assume distintas funções de atividade 

humana, a partir daí o indivíduo passa a compreender o processo de forma a “regulá-la”, 

“planejá-la” e “avaliá-la”, conduzindo-a a uma finalidade social (BRONCKART, 2003, p. 98). 

Para Bronckart (1999), as ações que são efetivamente realizadas na produção 

trazem consigo algumas características peculiares no processo de planejamento e de execução 

do texto, desde a sua organização até o seu funcionamento.  

É nesse sentido que “a escolha de um gênero se faz em função da definição dos 

parâmetros da situação que guia a ação. Há, pois, “uma relação entre meio-fim, que é a 

estrutura de base da atividade mediada”, conforme elucida Schneuwly (2004, p. 30-31).  

Para esse autor, os gêneros tendem a obedecer a algumas particularidades para 

com o seu funcionamento, tendo em vista que 

 

a) é preciso reconhecer que há “modos diversificados de referência a um 

contexto linguisticamente marcado”;  

b) há “modos de desdobramento dos gêneros; e  

c) há certa gestão de gêneros que pressupõe sua existência e construção 

(SCHNEUWLY, 2004, p. 30-31, grifos do autor).   

 

É através do processamento da atividade de linguagem embrenhado à interação 

social que a caracterização do gênero abarcará a realização de sua ação, refletindo e 

desenvolvendo outras capacidades de linguagem e as suas ações concretas de linguagem. 

Toda essa relação é vista no ISD como práticas de ação de linguagem estabelecidas com 

relação à produção, ao contexto e ao conteúdo temático.  
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Dada essa perspectiva, o autor ressalta que 

descrever uma ação de linguagem consiste em identificar os valores precisos 

que estão atribuídos pelo agente produtor a cada um dos parâmetros do con-

texto aos elementos do conteúdo temático mobilizado. O agente constrói 

uma certa representação sobre a interação comunicativa em que se insere e 

tem, em princípio, um conhecimento exato sobre sua situação no espaço-

tempo (BRONCKART, 2003, p. 99). 

 

Sobre os aportes teórico-metodológicos, Bronckart salienta que 

o ISD aceita todos os princípios fundadores do Interacionismo social e 

contesta, portanto, a divisão atual das ciências humanas/sociais: nesse 

sentido, não é uma corrente propriamente linguística, nem uma corrente 

psicológica ou sociológica; ele quer ser visto como uma corrente da ciência 

do humano (BRONCKART, 2006, p. 10). 

 

Schneuwly (2004, p. 52) atesta que é através de todo esse processo que se 

“evocam aptidões requeridas do aprendiz para a produção de um gênero em uma situação de 

interação determinada: adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidade de 

ação); dominar as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades 

linguístico-discursivas)”. Processo esse a ser definido, dentro da referida corrente teórica, não 

como um processo acabado, mas como um processo ainda em construção. 

Bronckart (1999) argumenta que os textos são vistos como ações, pois tendem 

a designar “produtos da atividade humana [...], articulados, principalmente, às necessidades e 

às condições de funcionamento das formações sociais no seio das quais são produzidas” 

(BRONCKART, 1999, p. 72). 

Dessa forma, entende-se que há uma relação muito próxima entre o texto e o 

seu produtor, o que dá certa intimidade para este último.  Costa Val (1999, p. 66) cita Turner 

(1996, p. 57) enfatizando que “o sentido não está depositado em um armazém de conceitos. 

Pelo contrário, é vivo e ativo, dinâmico e distribuído, construído para propósitos de 

conhecimento e de ação”.  Conscientemente, o produtor assume o grau de reconhecimento da 

linguagem em uso através da escrita como ações que compartilham dessas relações, refletindo 

assim, numa série de outros conhecimentos atribuídos ao produtor.  
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3 ESTRATÉGIAS DE LEITURA À LUZ DA LINGUÍSTICA DO TEXTO 

 

 

3.1  A INTERAÇÃO TEXTUAL 

 

 

O desenvolvimento da LT é compreendido em três fases. Nas duas primeiras 

fases, a concepção de texto era atribuída às análises tranfrásticas e da elaboração das 

chamadas gramáticas textuais, tendo em vista as suas características de texto e de não-texto. 

Dessa forma, o texto era caracterizado apenas como uma “sequência linguística coerente em 

si mesmo” (KOCH; ELIAS, 2015, p. 20-21).  

Nesse momento de difusão da LT, o texto era considerado apenas como um 

produto acabado, entendido como materialidade linguística, bem como pelo aspecto formal 

que ele apresentava.  

Posteriormente, surge a terceira fase de constituição da LT, a partir daí houve a 

necessidade de pensar o texto não mais como um produto acabado, mas, principalmente, 

evidenciando o processo de produção e de recepção a partir de sua elaboração, de sua 

verbalização, de seu planejamento.  

Por isso, os estudos referentes à análise do texto vêm a se evidenciar como uma 

prática social e de interação que consiste basicamente na mobilização de estruturas mais 

complexas para o processo de comunicação. Processo esse que é o resultado de questões 

sociocognitivas, interacionais e comunicativas.  

 

 

3.2 DEFININDO O GÊNERO 

 

 

Segundo Bakhtin (2000, p. 128), “a língua vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem do 

psiquismo individual dos falantes”. É nessa perspectiva que o teórico reflete sobre os sujeitos 

como indivíduos que transformam e são transformados constantemente através das interações 
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e nas diferentes situações.  Nesse sentido, enfatiza ainda que 

 

todo enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e que termina 

por uma transferência da palavra ao outro, por algo como um mundo “dixi” 

percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor terminou (BAKHTIN, 

2000, p. 61, grifo do autor). 

 

Para Bakhtin (2000), portanto, são os diferentes enunciados que contemplam as 

finalidades comunicativas de uma dada situação, ou seja, um enunciado é necessariamente 

parte de um outro enunciado. Essa reflexão vem ao encontro, segundo Volochinov, de que, 

 

na realidade, o locutor serve-se da língua para suas necessidades enunciativas 

concretas (para o locutor, a construção da língua está orientada no sentido de 

enunciação da fala). Trata-se, para ele, de utilizar as formas normativas 

(admitamos, por enquanto, a legitimidade destas) num dado contexto concreto. 

Para ele, o centro da gravidade da língua não reside na conformidade à norma 

da forma utilizada, mas na nova significação que essa forma adquire no 

contexto. O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer 

caso em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para o locutor o 

que importa é aquilo que permite que a forma linguística figure num dado 

contexto, aquilo que a torna um signo adequado às condições de uma situação 

concreta dada (VOLOCHINOV, 1988 [1929], p. 92-93). 

 

Conforme Bakhtin (2000, p. 262), “cada enunciado particular é individual, mas 

para campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

quais os denominam gênero do discurso”. Ainda do ponto de vista bakhtiniano, quando “uma 

palavra é dirigida ao interlocutor: ela é a função deste interlocutor” (BAKHTIN, 2003, p. 12). 

A interação, portanto, tende a provocar mudanças tanto no sujeito quanto no destinatário, 

porque um age sobre o outro e vice-versa.  

Bakhtin (1994, p. 280) elucida que cada esfera da atividade humana produz 

textos com algumas características comuns e, por isso, “pertencem a um determinado domínio 

discursivo, isto é, o lugar onde os textos ocorrem/circulam (são produzidos e consumidos)”. 

Neste caso, os gêneros textuais – quaisquer que sejam as produções de linguagem situada, 

oral ou escrita – são produtos histórico-sociais.  

A diferença entre os gêneros é decorrente do atendimento dos interesses e das 

condições de formações da esfera a que pertencem. Dolz e Schneuwly (2004, p. 60-61) 

agrupam os gêneros levando em conta as capacidades de linguagem dominantes dos 

indivíduos nos contextos estabelecidos. Logo, aprender uma língua significa criar situações 

sociais idênticas às que vivenciamos no cotidiano.  



51 

Nas reflexões de Bakhtin, 

todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma 

língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e 

as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu conteúdo 

(temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos 

da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas, também, e 

sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 

temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente 

no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma 

esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, 

claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros 

do discurso (BAKHTIN, 2000, p. 279) 

 

Em outros termos, o ato interlocutivo não deve se isolar das atividades 

cotidianas, visto que a linguagem não está dissociada de nossas ações, portanto, aprender uma 

língua significa participar de situações concretas de comunicação (GONÇALVES, 2004, p. 2). 

Nessa perspectiva, vale ressaltar que 

 

a expressão comporta [...] duas facetas, o conteúdo (interior) e sua 

objetivação exterior para outrem [...] todo ato expressivo move-se entre elas 

e, no trajeto de exteriorização, o conteúdo interior muda de aspecto, pois e 

obrigado a apropriar-se do material exterior, que dispõe de suas regras [...]. 

Dois enunciados se confrontam e entabulam uma relação especifica de 

sentido a que chamamos de dialógica (BAKHTIN, 2000, p. 347). 

 

Por isso, Bakhtin (2003, p. 285) reflete sobre a função da linguagem dentro de 

um processo de concepção de gêneros, destacando que “quanto melhor dominarmos os 

gêneros, tanto mais livremente os empregamos, tanto mais plena e nitidamente descobrimos 

neles a nossa individualidade”. Ainda para o autor, “os gêneros são tipos relativamente 

estáveis de enunciados e vistos especialmente por suas três características básicas: a estrutura 

composicional, temática e estilo”. Assim, 

 

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 

variedade virtual da atividade humana é inesgotável a cada esfera dessa 

atividade comporta um repertorio de gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve 

e fica mais complexa (BAKHTIN, 2000, p. 279). 
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Portanto, essas regularidades são vistas, pelo autor, como uma forma de 

dinamizar e de evidenciar o processo de interação que ocorre na comunicação, o qual é 

constituído nas circunstâncias reais de utilização dos gêneros. 

Há, nas palavras, certa neutralidade. Estas só adquirem expressividade no 

“interior do discurso”, em outras palavras, a sua expressividade se dará na função específica 

de cada gênero. Por isso, segundo Bakhtin (2000, p. 301), a materialização da palavra 

acontece na constituição do enunciado, atentando-se para a sua realização em determinada 

circunstância. Nesse sentido, Rojo (2000, p. 35) diz que 

 

as práticas de leitura e de produção de textos orais e escritos estariam 

integradas na abordagem do texto como unidade de ensino para a construção 

do gênero como objeto de ensino e as práticas de análise linguística ou de 

reflexão sobre a linguagem seriam resultantes destas e estariam também 

integradas nas práticas de uso da linguagem. 

 

A “dimensão social da linguagem e dos textos é caracterizada nos diversos 

gêneros discursivos e/ou textuais” e é através da percepção de mundo que tende a favorecer a 

produção de sentidos em determinadas situações comunicativas (SCHNEUWLY; DOLZ; 

PIETRO, 2004, p. 74).  

Ainda para os mesmos autores, é através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes: “os gêneros constituem um ponto 

de comparação que situa as práticas de linguagem” (SCHNEUWLY; DOLZ; PIETRO, 2004, 

p. 74). Diante disso, percebemos o papel e a responsabilidade que o interlocutor deve ter na 

apropriação dos enunciados, confrontando-os com essas relações, o que marca, enfaticamente, 

o processo dialógico da leitura e da escrita frente às esferas sociais. 

Dessa forma, as escolhas de linguagem, as formas do “dizer” são concretizadas 

através dos gêneros, ou seja, formas discursivas envolvidas com outras linguagens 

(MARCUSCHI, 2002, p. 19).  

 

 

3.3 DIFERENCIANDO GÊNERO TEXTUAL E GÊNERO DO DISCURSO 

 

 

Para Bakhtin (1997), é infinita a quantidade de gêneros do discurso. São muitos 

os textos de forma verbal, falados ou escritos que tendem a circular nas diversas esferas 

sociais. Sendo assim, os gêneros são motivados pelas necessidades e intenções dos sujeitos 
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em contextos sócio-históricos determinadas em situações comunicativas específicas. A cada 

circunstância diferente, o gênero tende a mudar. 

Bakhtin teve e tem tido atualmente grande importância no fortalecimento de 

estudos que contemplam a linguagem em uso e as suas manifestações. É evidente também que 

Bronckart teve a sua teoria embasada amplamente nas reflexões de Bakhtin. No entanto, não 

abordaremos de forma aprofundada as questões relacionadas ao conceito de gênero discursivo 

proposto por Bakhtin, mesmo diante de toda a sua possibilidade de diálogo com o exposto 

nesse trabalho. 

 

 

3.4 OS TIPOS TEXTUAIS 

 

 

Para uma breve definição, é necessário distinguir tipologia textual de gênero 

textual. Para Marcuschi (2008),  

 
usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção 

teórica definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os tipos 

textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como – 

narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. Já o termo gênero 

textual vimos como uma noção propositalmente vaga para referir aos textos 

materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 

características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica (MARCUSCHI, 2008, p. 134 

grifo da autora).  

 

No entanto, para o autor, não devemos compreender um em detrimento do 

outro, mas, sim, relacioná-los dentro de um propósito comunicativo, pois, de forma geral, “os 

textos realizam um gênero textual e todo texto e todos os gêneros realizam sequencias 

tipológicas diversificadas” (MARCUSCHI, 2008, p. 160). Em relação a esse contexto, Hanks 

(2008) esclarece que 

 
o fato de haver interpretatibilidade por parte de uma comunidade de usuários 

situa o texto não tanto na estrutura imanente de um discurso, mas, 

principalmente, na matriz social no interior do qual o discurso e produzido e 

compreendido. Esse fato sinaliza uma orientação social segundo a qual o 

texto, o que quer que este seja, e um fenômeno comunicativo (HANKS, 

2008, p. 120). 
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Diante dessa possibilidade de comunicação na qual a proposta de redação se 

insere, é estabelecido um vínculo indissociável entre tipos e gêneros textuais e a interação 

necessária ao texto e ao contexto de produção. Bazerman (2009) evidencia a importância 

desse fato como sendo 

 

cada texto bem-sucedido cria para seus leitores um papel social. Os fatos 

sociais consistem em ações significativas realizadas pela linguagem, ou atos 

de fala. Esses atos são realizados através de formas textuais padronizadas, 

típicas e, portanto, inteligíveis, ou gêneros, que estão relacionados a outros 

textos e gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas. Juntos, os 

vários tipos de textos se acomodam em conjuntos de gêneros dentro de 

sistemas de gêneros, os quais fazem parte do sistema de atividades humanas 

(BAZERMAN, 2009, p. 22). 

 

Direcionamos nossa discussão rumo ao pensamento do autor, por este 

estabelecer uma ligação com o tripé leitor-texto-autor, processo de interação pautado nos 

princípios da intertextualidade e que desencadeia a construção da referida pesquisa.  

Ainda para o autor, a intertextualidade procura criar uma compreensão 

compartilhada sobre o que foi dito anteriormente e a situação social como se apresenta, em 

outras palavras, as referências intertextuais tentam estabelecer os fatos sociais sobre os quais 

o escritor tenta fazer uma nova afirmação (BAZERMAN, 2009, p. 25). 

É nessas esferas de interação que constituímos as nossas “práticas efetivas da 

língua” (SILVA, 1994, p. 59). Tendo em vista essas ações de linguagem, Geraldi (1984) 

elucida que elas são vistas 

 
como um processo de interlocução entre autor/leitor mediado pelo texto. [...] 

diante de qualquer texto, qualquer uma das relações de interlocução com o 

texto/autor é possível, isto porque mais do que o texto definir suas leituras 

possíveis, são os múltiplos tipos de relações que com eles nós, leitores, 

mantivemos e mantemos que o definem (GERALDI, 1984, p. 80-81). 

 

Marcuschi (1999, p. 35) reforça que “a língua, seja na sua modalidade falada 

ou escrita, reflete em boa medida, a organização da sociedade porque a própria língua mantém 

complexas relações com as representações e as formações sociais”. No quadro abaixo, 

conforme Marcuschi (2002), é apresentada uma proposta para a distinção entre tipos e 

gêneros textuais: 
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TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

1. constructos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas intrínsecas; 

 

2. constituem sequências linguísticas ou 

sequências de enunciados e não são textos 

empíricos; 

 

3. sua nomeação abrange um conjunto 

limitado de categorias teóricas determinadas 

por aspectos lexicais, sintáticos, relações 

lógicas, tempo verbal; 

 

4. designações teóricas dos tipos: narração, 

argumentação, descrição, injunção e 

exposição. 

1. realizações linguísticas concretas definidas por 

propriedades sociocomunicativas; 

 

2. constituem textos empiricamente realizados, 

cumprindo funções em situações comunicativas; 

 

 

3. sua nomeação abrange um conjunto de 

designações concretas determinadas pelo canal, 

estilo, conteúdo, composição e função; 

 

 

4. exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta 

comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula 

expositiva, reunião de condomínio, horóscopo, 

receita culinária, bula de remédio, lista de compras, 

cardápio, instruções de uso, outdoor, inquérito 

policial, resenha, edital, concurso, piada, conversação 

espontânea, conferência, carta eletrônica, bate-papo 

virtual, aulas virtuais, etc. 
Quadro 1. Conceitos de Gêneros e Tipos Textuais 

Fonte: MARCUSCHI (2002, p. 23). 

 

Novamente, recorremos a Marcuschi (2007, p. 77) para elucidar que “a 

interação humana é uma atividade constitutiva da própria linguagem e não simples 

decorrência de suas virtudes imanentes”. Sendo assim, e ainda dentro desse viés de 

constituição da linguagem, Schneuwly (2004) acrescenta que: 

 

a ação discursiva é, portanto, ao menos parcialmente, prefigurada pelos 

meios. O conhecimento é a concepção da realidade estão parcialmente 

contidos nos meios para agir sobre ela. Tínhamos dito que o instrumento é 

um meio de conhecimento (SCHNEUWLY, 2004, p. 28). 

 

Desse modo, Marcuschi (2002) estabelece algumas distinções entre a 

composição de tipos textuais e de gêneros textuais, configuradas, principalmente, no tocante à 

análise textual. O autor apresenta os conceitos e os tipos de textos dados em determinadas 

esferas.  

Evidencia-se, portanto, que, quanto maior contato o indivíduo tiver com as 

mais diversas formas de textos, maior e mais ampla será a sua interação comunicativa, tanto 

na leitura quanto na escrita. Soares (2006) acrescenta ainda que 



56 

a leitura estende-se da habilidade de traduzir em sons sílabas sem sentido a 

habilidades cognitivas e metacognitivas, inclui dentre outras – a habilidade 

de decodificar símbolos escritos, a habilidade de captar significados, a 

capacidade de interpretar sequências de ideias ou eventos, analogias, 

comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáforas, e ainda, a 

habilidade de fazer previsões iniciais sobre o sentido do texto, de construir 

significados combinando conhecimentos prévios iniciais quando necessários, 

de refletir sobre o significado do que foi lido, tirando conclusões e fazendo 

julgamentos sobre o conteúdo (SOARES, 2006, p. 69). 

 

Fica evidente que, ao construir significados combinados aos nossos 

conhecimentos prévios, passamos a atribuir uma maior compreensão aos diferentes gêneros 

textuais no momento da produção. Sobre isso, Soares (2006) entende que 

 

enquanto as habilidades de leitura entendem-se da habilidade de decodificar 

palavras escritas a capacidade de integrar informações provenientes de 

diferentes textos, as habilidades de escrita estendem-se da habilidade de registrar 

unidades de sons até a capacidade de transmitir significados de forma adequada 

a um leitor potencial. E, assim como foi observado em relação à leitura, essas 

categorias não se opõem, complementam-se [...], e um processo de expressar 

ideias e organizar o pensamento (SOARES, 2006, p. 69-70). 

 

Sendo assim, é estabelecido aí um processo comunicativo e de práticas sociais, 

utilizando-se, para isso, a ativação de conhecimentos e a mobilização de estratégias 

convenientes e adequadas ao processo da escrita. Ao usar as estratégias de leitura e de escrita, 

o indivíduo deve ter em mente que existe todo um contexto no momento da produção, o qual 

deve ser levado em consideração. Diante de tais fatos, é preciso, necessariamente. 

 

a) Ativar os conhecimentos sobre os componentes da situação comunicativa 

(interlocutores, tópicos a ser desenvolvido e configuração textual adequada a 

interação em foco). 

b) Selecionar, organizar e desenvolver as ideias, de modo a garantir a 

continuidade do tema e sua progressão. 

c) Revisar a escrita ao longo de todo o processo, guiado pelo objetivo da 

produção e pela interação que o escritor pretende estabelecer (KOCH, 2010, 

p. 34). 

 

É, portanto, no momento da produção que o escritor recorre aos conhecimentos 

que já possui. Segundo Koch (2010, p. 37), “os nossos conhecimentos são o resultado de 

inúmeras atividades em que nos envolvemos ao longo de nossa vida e que estabelecem a 

intrínseca relação das práticas sociais linguagem-mundo-práticas sociais”. Para a autora, 

efetivamos o nosso conhecimento linguístico, enciclopédico, interacional e textual no 

momento da leitura e da escrita. 
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3.5  A REDAÇÃO E SUAS CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E ENUNCIATIVO-

PRAGMÁTICAS 

 

 

O que percebemos é que, no geral, ao escrever uma redação, o autor/candidato 

usa de artifícios próprios para com o desenvolvimento de seu texto (partes citadas do texto de 

apoio, paráfrases, ditados populares, etc.). Com isso, há um processo de reformulação do 

conteúdo apresentado a partir de características próprias de cada autor. Nesse sentido, 

Oliveira (1997), estabelece que 

 

é no significado da palavra que o pensamento e a fala se unem em pensamento 

verbal [...]. É no significado que se encontra a unidade das duas funções 

básicas da linguagem, o intercâmbio social e o pensamento generalizante. São 

os significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo e o 

mundo real, constituindo-se um filtro através do que o indivíduo e capaz de 

compreender o mundo e agir sobre ele (OLIVEIRA, 1997, p. 48). 

 

A relação entre o saber-dizer e o dever-dizer contempla uma série de 

manifestações dadas aos autores. Há aí toda uma trajetória instituída na formação escolar do 

candidato. Tendo em vista essa relação, Bakhtin (2000) argumenta, em suas reflexões, que, 

para o dado e criado
10

, deve haver um respeito, uma construção em que se verifique o 

equilíbrio entre o saber-dizer e o dever-dizer, demonstrado por uma articulação bem realizada. 

No entendimento de Antunes (2003), 

 
socialmente, não existe a escrita “para nada”, “para não dizer”, “para não ser 

ato de linguagem”. Daí porque não existe, em nenhum grupo social, a escrita 

de palavras ou de frases soltas, de frases inventadas de textos sem 

propósitos, sem a clara e inequívoca definição de sua razão de ser 

(ANTUNES, 2003, p. 48, grifos do autor). 

 

A autora assinala que a redação de vestibular permite maior liberdade e pode, 

por isso, refletir “a individualidade de quem fala (ou escreve). Assim, os modelos deveriam ser 

apresentados e institucionalmente marcadas como referência no que se refere ao diálogo da 

própria ‘construção do domínio discursivo’”
11

 (ANTUNES, 2003, p. 48-49, grifo do autor).  

                                                           
10

 Para Bakhtin (2000, p. 348), “o enunciado sempre cria algo que antes dele nunca existira, algo novo e irreproduzível 

[...]. Entretanto, qualquer coisa criada se cria sempre a partir de uma coisa que e dada [...]. O dado se transfigura no 

criado”. 
11

 Luiz Antonio Marcuschi, em seu livro intitulado Produção textual, análise de gêneros e compreensão, traz, de forma 

elucidativa, algumas questões envolvendo as terminologias adotadas pela LT. Sobre o “Domínio discursivo”, termo 

cunhado por Bakhtin e ao qual Marcuschi faz menção, refere-se à constituição das práticas discursivas que podem ser 

identificadas num conjunto de gêneros textuais específicos às rotinas comunicativas institucionalizadas e instauradoras de 
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Assim, de acordo com as reflexões bakhtinianas, todas as atividades humanas 

estão relacionadas ao uso da língua, o qual se efetiva através de enunciados “orais e escritos”, 

“concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da atividade 

humana” (BAKHTIN, 1979; 2000 apud MARCUSCHI, 2008, p. 155).    

Koch (2006 apud CASTALDO; COLELLO, 2014) enfatiza que, 

 
do ponto de vista da materialização da palavra, a redação de vestibular é 

particularmente oportuna para uma análise da interação verbal situada entre 

o saber-dizer e o dever-dizer, pois a articulação entre esses dois polos 

pressupõe o uso dos três sistemas de conhecimento previstos pela linguística 

textual – Enciclopédico, linguístico e o sociointeracional. O primeiro 

abrange o conhecimento de mundo do indivíduo, o segundo diz respeito ao 

conhecimento de língua, que transparece no modo como os interlocutores se 

manifestam, e o terceiro relaciona-se ao processo comunicativo 

propriamente dito, isto é, de uma relação dialética que se processa no 

trânsito entre locutor e interlocutor (KOCH, 2006 apud CASTALDO; 

COLELLO, 2014, p. 90). 
 

Sendo assim, a redação de vestibular exerce o papel de interação, no qual o 

locutor deve se apropriar de todo o conhecimento para dividi-lo com o seu interlocutor no 

momento da produção escrita. Este último deve ativar todo o seu conhecimento de mundo no 

processo de compreensão. 

Frisamos, ainda, que as três unidades básicas de uma redação são constituídas 

por: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas unidades são vistas como etapas 

interligadas entre si, as quais se articulam para a devida constituição do sentido do texto.  

Fiorin (1988, p. 28) evidencia que toda questão de manifestação é dada por um 

“conjunto de ideias, representações que servem para justificar e explicar a ordem social, as 

condições de vida do homem e as relações que ele mantém com outros homens”. O autor 

atesta que 

o discurso exprime a realidade quando expõe a visão de mundo do autor de 

um texto, que impõe ou determina o que deve ser dito. A manifestação de 

discurso se dá no nível do texto e, para ser compreendido, precisa de que 

todos os seus elementos estejam bem estruturados e coerentes para produzir 

o sentido desejado pelo autor (FIORIN, 1988, p. 28). 

 

É, portanto, nessa ideia de posicionamento do autor/leitor que compreendemos 

o processo de escrita como sendo uma interação enunciativa, de caráter sociocultural, ou seja, 

“dar conta do textual (particular)” e do “discursivo universal”, conforme salientado por 

(MARCUSCHI, 2008, p. 83). 

                                                                                                                                                                                     
poder (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
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Vale ressaltar que essa pesquisa trata da análise das estratégias de textualização 

em redações de vestibular e seguiu a orientação de estudos sobre os mecanismos de 

textualização na área de LT, especificamente os trabalhos de Koch (2000; 2001; 2002), 

Marcuschi (2008) e Bronckart (1999).  

O corpus analisado constitui-se de oito redações oriundas da prova do 

vestibular de 2015/2016, da Universidade Federal de Roraima, sendo que a tipologia proposta 

é a dissertativo-argumentativa. Dessa forma, teremos a seguinte representação do processo de 

análise da pesquisa, baseados na proposta de Bronckart (2003). 

 

 

 

Agente singular 

Candidato ao 

vestibular – sujeito 

produtor do texto. 

Contexto 

determinado de 

ação 

Processo seletivo do 

vestibular UFRR – 2015/2016. 

 

 

Figura 3 - Representação do modelo de análise do objeto de estudo. 

Fonte: Elaborado a partir de Bronckart (2003, p. 57) e adaptado de Xavier (2006, p. 20). 

 

Analisaremos as redações a partir dos princípios teórico-metodológicos da 

Linguística do Texto, sobretudo, nos pressupostos do Interacionismo Sociodiscursivo, tendo 

em vista que  

o texto acha-se aqui construído na perspectiva da enunciação. E os processos 

enunciativos não são simples nem obedecem a regras fixas. Na visão que 

aqui se está propondo, denominada sociointerativa, um dos aspectos centrais 

no processo interlocutivo é a relação dos indivíduos entre si e com a situação 

discursiva. Estes aspectos vão exigir dos falantes e escritores que se 

preocupem em articular conjuntamente seus textos ou então que tenham em 

mente seus interlocutores quando escrevem (MARCUSCHI, 2008, p. 77). 

 

Marcuschi (2008, p. 73) caracteriza a LT como sendo “o estudo das operações 

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

processamento de textos escritos ou orais em contextos naturais de uso”. Essa relação é 

proposta por Bronckart (2006) como sendo um modelo de construção formado pelo contexto 

de produção e pelos aspectos discursivos e linguísticos. Para o autor, essa composição 

organizacional é vista como representado no quadro a baixo: 

Comportamento 

verbal-escrito 

Textos produzidos 

em resposta à 

questão 

3 do 

Vestibular UFRR – 

2015/2016 
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Modelo de análise de 

Bronckart 

Modelo didático de um 

gênero 

Capacidades de linguagem 

a serem desenvolvidas 

 

Infraestrutura textual  

 Plano geral do 

conteúdo 

temático; 

 Tipos de discurso; 

 Eventuais 

sequências.  

 
 

 

Aspectos discursivos  
 

 

Capacidade discursiva  
 

 

Mecanismos de 

textualização  

 Coesão nominal;  

 Conexão; 

 Mecanismos; 

enunciativos;  

 Modalização;  

 Vozes.  

 
 

 

Aspectos linguísticos- 

Discursivos  
 

 

Capacidade 

Linguístico-discursiva  
 

Quadro 2. Modelo de análise do Interacionismo Sociodiscursivo 
Fonte: Bronckart (2006, p. 137) 

 

Bronckart (2006, p. 137) defende que esses métodos possam ser sempre 

configurados, não estando fechados aos propósitos do ISD, e que cabe a cada um, em 

particular, fazer o seu desenvolvimento dentro dessa proposta. O vestibular é um evento 

autônomo, específico e interdisciplinar, visto que congrega inúmeras competências que serão 

compartilhadas em diversas áreas de conhecimento. Para isso, 

 

no ato da leitura como compreensão, o leitor tem de mobilizar 

conhecimentos estocados nas diversas áreas e disciplinas para dialogar 

competentemente com o texto. Essas informações fazem parte de seu 

conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo (BORTONI-

RICARDO; MACHADO; CASTANHEIRA, 2010, p. 12). 

 

Dessa forma, consideramos a importância desses saberes acumulados como 

formas de conhecimento e que irão gerar as competências adequadas em todos os tipos de 

leituras. Sobre as competências linguística e textual, Travaglia (2001) esclarece que, na 

primeira, tem-se a capacidade de gerar sequências linguístico-gramaticais, e a segunda, por 

sua vez, envolve a capacidade de interação comunicativa e as capacidades textuais básicas.  

Fávero e Koch (2012), em contrapartida, apresentam uma terceira competência, 

a qual é denominada “metagenérica”. Essa capacidade habilita os indivíduos na interação 

conveniente nas práticas. Segundo as autoras, essa competência orienta, por um lado, a leitura 



61 

e a compreensão de textos e, por outro, a produção escrita. 

Diante disso, reforçamos que tais competências, situadas em meio a um 

conjunto de habilidades textuais, levam ao que Charolles (1991) conceitua como: 

 

a) Capacidade formativa – possibilita aos usuários da língua produzir e 

compreender um número de textos que seria potencialmente ilimitado e, 

além disso, avaliar a boa ou má formação de um texto dado, o que 

equivaleria mais ou menos a ser capaz de dizer se uma sequência linguística 

dada e ou não um texto, dentro da língua em uso. 

b) Capacidade transformativa- possibilita aos usuários da língua 

diferentes maneiras de (reformular, parafrasear, resumir, etc.) e com 

diferentes fins, um texto e também julgar se o produto dessas modificações e 

adequado ao texto sobre o qual a modificação foi feita. 

c) Capacidade qualificativa – possibilita aos usuários da língua dizer a 

que tipo de texto pertence um dado texto, naturalmente segundo uma 

determinada tipologia [...]. Evidentemente a capacidade qualificativa tem a 

ver com a capacidade formativa, a medida que deve possibilitar ao usuário 

ser capaz de produzir um texto de terminado tipo (CHAROLLES, 1991 apud 

TRAVAGLIA, 2001, p. 17). 

 

O autor esclarece, ainda, que texto e textualidade fazem parte de uma mesma 

família de conceitos, livres e interconectados. Como exemplo, cita: 

a) o “co-texto”, que vem a ser o fio discursivo que precede ou sucede uma 

fração de enunciado;  

b) o “meta-texto”, que é qualquer discurso que descreva, estruture ou se refira à 

interpretação do texto;  

c) o “contexto”, que é o ambiente linguístico, social e psicológico sobre o qual 

o texto responde e opera;  

d) o “pré-texto”, que é tudo que prepara o terreno para o texto, a sua produção 

e interpretação;  

e) o “subtexto”, que contempla os conhecimentos ou temas que formam o pano 

de fundo do texto; e, por fim,  

f) o “pós-texto”, que é a concretização textual (TRAVAGLIA, 2001, p. 16-17).  

Advém daí a concepção de que “texto é a forma linguística unida à sua 

interpretação discursiva” (HANKS, 2008, p. 121). No processo de interpretação, o autor 

salienta que a 
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inferência, conhecimento de mundo e características linguísticas de uma 

situação comunicativa devem ser trazidas para o texto com o objetivo de 

torná-lo semanticamente completo. Embora a conectividade formal e 

funcional possa fornecer base para o significado de um texto, é somente em 

união com o mundo sociocultural externo que ele se torna completo 

(HANKS, 2008, p. 131). 

 

A tese aqui exposta e apresentada por Hanks (2008) é vista como uma forma 

associativa de estabelecer o texto no mundo sociocultural. É na interpretação que o sujeito 

estabelece as suas intenções, os seus desejos e as suas ações. 

Hanks (2008) acentua o estatuto do texto enquanto produto e enquanto 

processo sociocultural. Tendo em vista que nos elementos da organização textual encontra-se 

uma relação do próprio texto com o poder centrado em contextos sociais, o que, 

consequentemente, gerará implicações em um novo contexto estabelecido. 

Observa-se que o texto, para o autor, ao ser usado em sua globalidade, pode ser 

visto como uma configuração de signos interpretável de forma coerente pelos interlocutores 

de determinada sociedade. Para o autor, o termo “signo” serve para designar a tipologia 

textual, meio, denso, repleto e unidades composicionais, já o termo “coerente” irá distinguir o 

texto de outros fenômenos não textuais ou antitextuais (HANKS, 2008, p. 120). 

Dessa forma, texto e textualidade, na visão de Hanks (2008, pp. 120-121), 

caracterizam-se como partes de um conjunto de conceitos que são organizados entre si, cujas 

noções de co-texto; meta-texto; con-texto; pré-texto; subtexto e póstexto podem ser inseridas. 

Aborda-se esse conceito na forma de instâncias pertencentes ao texto e à textualidade: 

 

co-texto: “o fragmento discursivo que está associado a uma porção textual 

num dado texto”;  

meta-texto: “qualquer discurso que descreva, estruture ou se refira à 

interpretação do texto”;  

con-texto: “ambiente mais amplo (linguístico, social, psicológico) ao qual o 

texto responde e sobre o qual ele opera”;  

pré-texto: “tudo o que prepara o terreno para o texto ou justifica sua 

produção ou interpretação”;  

sub-texto: “todos os conhecimentos ou temas que formam o pano de fundo 

ou as dimensões tácitas de um texto, inferíveis mas não explicitamente 

afirmadas”;  

pós-texto: “A miríade de resultados e de consequências da produção, 

distribuição ou recepção de um texto, se pretendidos e previstos ou não” 

(HANKS, 2008, p. 120-121, grifos do autor). 

 

Percebemos, portanto, que há uma ocorrência de fatores estabelecidos como 

culturais, cognitivos, pragmáticos e discursivos na esfera textual, tendo em vista os seus 

conceitos e as suas definições no processo de construção textual. Nota-se, como 
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consequência, que devemos buscar o sentido além da materialidade linguística, levando em 

consideração o contexto sócio-histórico e a intenção estabelecida nos eventos comunicativos.  

 

 

3.5.1  Estratégias de processamento textual 

 

 

O processamento do texto se dá por inúmeras características, não só internas ao 

texto, mas também pela capacidade que o produtor tem para usar de todo o conhecimento de 

mundo nos atos de ler e de escrever. São justamente esses conhecimentos que irão ajudar na 

busca por estratégias adequadas no momento da escrita. Sobre isso, Koch (2003) argumenta 

que 

a necessidade de recorrer aos sistemas de conhecimento e às estratégias por 

ocasião do processamento textual permite constatar a grande complexidade 

do processo de construção de um texto e a gama de atividades de ordem 

sociocognitiva que se realizam com vistas à produção de sentidos (KOCH, 

2003, p. 43). 

 

Todo esse processo é visto com uma forma contínua no momento da escrita e 

que, necessariamente, precisa ativar os conhecimentos compartilhados na busca pela 

efetivação do sentido em determinado texto, relacionando-os num contexto sociocultural. 

Dessa forma, pode-se avaliar que a construção do sentido só ocorre mediante o contexto de 

produção. 

Segundo Sperber e Wilson (1986, p. 109), “o contexto gera efeitos que 

permitem a interação entre as mais diferentes informações de modo a criar uma implicação”. 

Para os autores, essa implicação existe de acordo com o processo de continuidade, o qual é 

possível de ser encontrado entre o texto e o contexto.  

É nesse sentido que as atividades dos indivíduos são operadas na concretização 

de suas práticas sociais. É no contexto que a produção exerce a sua autonomia de forma 

dinâmica e contextualizada (BAKHTIN, 1992).  

Nesse momento de interação, a compreensão necessita de estratégias eficazes 

nos atos de leitura e de escrita, articulando e mobilizando o máximo de informações já 

inseridas num dado evento comunicativo de caráter sociocognitivo e textual.  

Dentro dessa perspectiva, Koch (2003) reforça que é “na atividade de produção 

textual (leitura), [que] os parceiros mobilizam diversos sistemas de conhecimentos que têm 

representados na memória, a par de um conjunto de estratégias de processamento de caráter 
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sociocognitivo e textual” (KOCH, 2003, p. 31). 

Por isso, baseados em toda a relação do contexto com o texto a ser produzido, 

os autores supracitados corroboram o argumento de que é no momento da produção que texto 

e contexto se interligam e constroem o sentido. Sendo assim, o contexto é representado pelo 

espaço em que os sujeitos edificam a própria interação, a qual ocorre por meio de estratégias: 

 

 Cognitiva 

É através dessa estratégia que os usuários da língua realizam simultaneamente 

passos interpretativos orientados, efetivos, eficientes, rápidos, fazem cortes, usam informação 

incompleta. Consiste, portanto, em mecanismo de uso do conhecimento em cada situação, dos 

objetivos do usuário, do conhecimento disponível a partir do texto ou do contexto, de crenças, 

opiniões e atitudes (reconstrução do sentido intencionado pelo produtor do texto e outros 

sentidos não previstos ou desejados por ele). 

Além disso, colabora na execução de algum cálculo mental por parte dos 

interlocutores (como é o caso das inferências, que permitem gerar informação semântica nova 

a partir de uma dada, em certo contexto), facilitando, com isso, o processamento textual em 

termos de compreensão e de produção. 

 

 Sócio-interacional  

É através dessa estratégia que os valores sociais e culturais de cada 

leitor/produtor vão tomando dimensão, tendo em vista que aqui será estabelecida uma 

interação verbal condicionada ao uso da polidez e das normas que estão inseridas em 

determinados contextos. 

 

 Textual 

Essa estratégia é dividida em cognitivas e interacionais. É aqui que cabem as 

escolhas textuais que os interlocutores realizam, desempenhando diferentes funções na busca 

pela produção de determinados sentidos. Organizam-se da seguinte forma: 

 

a) Organização da informação:  
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Mantém a distribuição do material linguístico na superfície textual dada a 

estrutura informacional de um outro texto a elementos novos: tema-rema, ponto de partida da 

mensagem e o comentário sobre o tema. 

 

b) Formulação 

Mantém a função de ordem cognitiva-interacional e se divide em:  

I) Inserção: introdução de explicações, justificativas, ilustrações, 

exemplificações, comentários, avaliações e ressalvas. As suas finalidades são organizar 

melhor o texto (não é supérflua), despertar ou manter o interesse do interlocutor, criar uma 

atmosfera de intimidade ou de cumplicidade e servir de suporte a uma argumentação em 

curso. 

II) Retóricas: repetições e parafraseamentos, cuja função é reforçar a 

argumentação. 

III) Saneadoras: correções, reparos, repetições ou paráfrases, cuja função é 

solucionar dificuldades detectadas pelo próprio falante ou pelos parceiros, podendo ser 

autocondicionada ou heterocondicionada. 

 

c) Referenciação 

Ocorre quando há: 

 Reativação de referentes no texto;  

 por  inferenciação; 

 para frente (catáfora); 

 por expressões nominais definidas. 

 

d) Balanceamento do explícito/implícito 

O sentido de um texto não depende tão somente da estrutura textual. É 

oportuno frisar que muitas informações são apresentadas de forma incompleta ou implícita. 

Por isso, o produtor deve pressupor outros conhecimentos por parte do leitor/ouvinte e se 

orientar pelo princípio da economia. 

Segundo Koch (2000), são três estratégias tidas como essenciais ao 

processamento textual: as inferências, o contexto e as informações implícitas ou explicitas do 
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texto. Tais estratégias são extremamente importantes para a efetivação do sentido do texto. 

Diante de tais evidências, a autora acrescenta que 

 
a escrita é um processo que exige do sujeito escritor atenção a uma série de 

fatores: tema, objetivo, sujeito-leitor, gênero textual, seleção e organização 

das ideias de acordo com o tema e objetivo determinados. Além disso, 

destacam-se aspectos composicionais e estilísticos do gênero textual a ser 

produzido, pressuposição de conhecimentos partilhados com o leitor, a fim 

de garantir o equilíbrio entre as informações novas e dadas, revisão da 

escrita durante e após a sua constituição para cortes, ajustes ou 

complementações, visto que o texto escrito, uma vez finalizado, ganha 

“independência” do seu autor/escritos (FÁVERO;KOCH, 2012, p. 77, grifo 

da autora). 
 

Ainda de acordo com a autora, o texto deve atender às expectativas do leitor. 

Sendo assim, passamos a considerar o ato da produção de forma interacional. Em sua 

totalidade, sabe-se também que não existem textos somente explícitos, os leitores devem 

proceder ao “balanceamento” do que necessita ser explicitado textualmente e do que pode 

permanecer implícito no texto, o que pode comprometer a tessitura textual.  

Para Dascal e Weizman (1987), citados por Fávero e Koch (2012, p. 77-78), há 

dois tipos de opacidade de um texto:   

 

a) incompletude: exige o recurso ao co-texto e ao contexto para o 

preenchimento de lacunas – introdução de informações faltantes. 

b) indiretude: descompasso entre o que é expresso (informação explícita) e 

o pretendido (fatores como conhecimento de mundo, princípios 

comunicativos, condições de adequação) (DASCAL; WEIZMAN, 1987 

apud KOCH, 2012, p. 77-78). 
 

O texto é composto de informações explícitas e implícitas, por isso, nos 

processos de leitura, faz-se necessário empregar estratégias inferenciais que esclareçam as 

questões de compreensão de textos escritos, com foco no processo de geração de inferências 

realizado pelo produtor-receptor.  

Kato (1990, p. 87), acerca dos procedimentos de leitura, traz uma abordagem 

pautada no que vislumbramos nesse trabalho. A autora trata das habilidades que estão 

envolvidas nas estratégias. Essas habilidades são vistas como: 

a) de encontrar parcelas (fatias) significativas do texto; 

b) de estabelecer relações de sentido e de referência entre certas parcelas do texto; 

c) de estabelecer coerência entre as proposições do texto; 

d) de avaliar a verossimilhança e a consistência das informações extraídas; 

e) de inferir o significado e o efeito pretendido pelo autor do texto. 
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Dessa forma, para a autora, a leitura deve estar sempre presente no cotidiano 

das pessoas. Ela enfatiza, ainda, que os procedimentos de leitura devem ser amplamente 

ensinados na escola em todos os ciclos de formação. 

Em consonância com o explicitado por Kato (1990), os PCNs salientam que: 

 
formar um leitor competente supõe formar alguém que compreenda o que lê; 

que possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando 

elementos implícitos; que estabeleça relações entre o texto que lê e outros já 

lidos; que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; que 

consiga justificar e validar sua leitura a partir da localização de elementos 

discursivos que permitam fazê-lo (BRASIL, 1998, p. 36). 
 

Esse entendimento é compartilhado por outros autores, os quais entendem a 

complexidade da leitura dentro dos princípios de compressão, o que exige do leitor o uso de 

estratégias adequadas para com essa concepção. 

Segundo Antunes (2003), a leitura é uma atividade complexa que exige várias 

habilidades do leitor, tendo em vista que são muitos os fatores que podem interferir nesse 

processo: 

a totalidade do sentido de texto tem que ser encontrada também em níveis 

que transcendem a materialidade do texto. Todo leitor traz para o texto seu 

repertório de saberes, e ao realizar as inferências interpretará os elementos 

não explicitados no texto; e vai, assim, compreendendo-o (ANTUNES, 

2003, p. 84). 

 

No que concerne ao uso de estratégias, vale frisar que estas são de suma 

importância para o entendimento do leitor/autor diante de todo o processo de construção 

textual. Nesse contexto, França (2012) argumenta que 

 

leva-se em conta as categorias de análise postos, pressupostos e 

subentendidos como partes de uma análise ampla de um texto, pois a leitura 

não se dá apenas no dito (no posto), mas, principalmente, também no que 

não está dito (nos implícitos), ativados pelos pressupostos e subentendidos, 

por meio de elementos linguísticos e pragmáticos (FRANÇA, 2012, p. 62). 
 

Dessa forma, ao utilizar a estratégia dos implícitos no desenvolvimento do 

texto, ativam-se, de certa forma, os conhecimentos adquiridos ao longo da história de vivência 

de cada um.  Nesse sentido, Solé (1998) acrescenta ainda que 

 

se as estratégias de leitura são procedimentos e os procedimentos são 

conteúdos de ensino, então é preciso ensinar estratégias para a compreensão 

de textos. [...]. Se considerarmos que as estratégias de leitura são 

procedimentos de ordem elevada que envolve o cognitivo e o metacognitivo, 

no ensino podem ser tratadas como técnicas receitas, receitas infalíveis ou 

habilidades específicas (SOLÉ, 1998, p. 70).                        .
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Por isso, temos em vista que essas estratégias facilitam e auxiliam na 

compreensão, concretizando-se, portanto, na organização do texto em sua ordem de 

complexidade. Além disso, as estratégias se configuram no aporte textual, com vistas à sua 

materialidade, a qual é incorporada nas informações impostas e compreendidas. No 

entendimento de Zandwais (1990), 

 
enquanto os pressupostos produzem informações já dadas pelos itens 

gramaticais e lexicais que constituem os enunciados, os subentendidos se 

constituem em informações novas que podem ser obtidas pelo interlocutor, a 

partir de um cálculo semântico-discursivo (ZANDWAIS, 1990, p. 32). 

 

Fica evidente, portanto, que é através do léxico que os pressupostos ocorrem. 

Ao inferir sobre as informações dadas, por meio da compreensão e do entendimento, o 

indivíduo consegue chegar aos subentendidos. Assim, ainda segundo a autora, 

 

É, portanto, com base em todas as situações elucidativas já expostas que se 

pode concluir que decodificar subentendidos nos atos de fala não implica 

simplesmente tentativas de apreender o que o falante diz, mas o que ele 

pretende dizer com o que diz, para o interlocutor [...]. É, pois, a partir desta 

acepção que se pode caracterizar o ato de decodificar subentendidos, como 

translinguístico, já que a compreensão daquilo que está mascarado no 

discurso depende, necessariamente, do conhecimento das circunstâncias 

históricas que originaram o dizer (ZANDWAIS, 1990, p.40). 

 

Diante do exposto, fica nítido que a utilização do processo de leitura na escrita 

tende a obedecer alguns princípios que regem a decodificação do que está implícito ou 

subentendido no texto. Os processos de ler e de escrever devem, necessariamente, estar 

ligados a muitos outros conteúdos que não estão diretamente escritos no texto. 

No tocante à perspectiva do ISD, segundo Bronckart (2003), é no campo da 

compreensão e da produção textual que o sujeito passa a dominar as suas ações de linguagem, 

estabelecidas em três tipos de capacidade: 

 

a) Capacidade de ação: vista por uma representação de situação dada; 

b) Capacidade discursiva: o plano textual de cada gênero; 

c) Capacidade linguístico-discursiva: através dos recursos linguísticos 

inerentes aos textos (BRONCKART, 2003, p. 157). 
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Desse modo, seguindo essa perspectiva, no momento da produção do texto, o 

sujeito passa a construir uma representação desse texto, tendo em vista todo um contexto 

sócio-histórico. Quanto à manifestação estrutural do texto, na sua significação, Fávero (2006) 

acrescenta que 

 

o significado consiste na capacidade de uma expressão linguística de 

apresentar ou veicular conhecimentos ou conteúdos, o sentido constitui 

aquilo que é atualmente veiculado pelas expressões que ocorrem num texto, 

sendo, portanto, atualização seletiva de significados potenciais. Propõem, 

assim, Beaugrande e Dressler, que se defina o sentido de uma expressão ou 

conteúdo de um conceito como um conjunto ordenado de hipóteses sobre a 

obtenção e ativação de elementos cognitivos dentro de um modelo 

atualizado (FÁVERO, 2006, p.61-62).   

 

Para Kleiman (2004 apud FÁVERO, 2006, p. 73), “sem o engajamento do 

conhecimento prévio do leitor e a utilização de estratégias adequadas para a leitura e produção 

do texto não haverá compreensão”, uma vez que, através desse engajamento, é realizado todo 

o processo de ativação do conhecimento de mundo.  

Nesse momento, também é necessário usar as operações de ligação para que 

ocorra a continuidade textual, o que assegura, assim, a sua coesão, a qual é responsável pela 

continuidade textual, conforme demonstrado por Adam (2011), na figura abaixo: 

 

 

Figura 4 - Esquema que demonstra como ocorre a continuidade textual 

Fonte: Adam (2011, p. 131) 

 

Fávero (2006) acrescenta que os nossos conhecimentos estão guardados na 

memória. Lá iremos em busca de informações contidas em três níveis de interação, como, por 

exemplo: 
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a) O conhecimento linguístico é o conhecimento implícito que faz com 

que um indivíduo fale uma língua como falante nativo, é o conhecimento de 

vocabulário; 

b) O conhecimento textual tende a classificar o texto em relação à sua 

estrutura, [...], quanto à sua interação autor/leitor. Ou seja, quanto mais 

conhecimento textual o leitor/ouvinte possuir, melhor será seu nível de 

compreensão. 

c) O conhecimento de mundo, também conhecido como enciclopédico 

abrange todo o conhecimento de uma determinada situação ou conteúdo 

(FÁVERO, 2006, p. 99-100). 

 

De acordo com a autora, essas estruturas de conhecimento são ativadas através 

da participação e da interação, as quais se refletem na composição textual. É uma espécie de 

negociação entre as partes que resulta em um bom desenvolvimento do texto e de sua polidez, 

fatores que garantem a competência textual
12

 do autor/leitor. Diante de tais fatos, Souza (1999 

apud FÁVERO, 2006) elucida que 

 

o texto é um objeto que só funciona levando-se em conta seu aspecto global, 

isto é, a intenção do produtor, a aceitabilidade do leitor, a situacionalidade 

dos interlocutores, a relevância das informações para estes interlocutores e a 

capacidade dos mesmos em reconhecer no texto alusão a outros textos 

(SOUZA, 1999, p. 112 apud FÁVERO, 2006, p.48). 

 

Sendo assim, a esfera textual é marcada, principalmente, por suas 

circunstâncias. Já o texto, em sua complexidade, deve ser entendido como uma série de ações 

sociais e históricas que são inerentes ao seu contexto de produção. Por isso, conceber um 

texto como um todo deve ter como marca a dinâmica da interação, por meio dos seus aspectos 

estruturais e de materialidade textual, sua forma e sua composição.  

Constata-se também que o texto é visto como uma construção cultural 

indissociável da leitura, não sendo compreendido como um produto isolado e/ou acabado, 

mas agregado à concepção sociocultural do indivíduo. 

No entanto, ressaltaremos, no referido estudo, as estratégias textuais em 

redações de vestibular, no que concerne à relação entre a informação dada e os conhecimentos 

prévios ativados pelo interlocutor. Cada estratégia deve ser baseada na unidade textual de 

forma articulada, interativa e dialógica, contemplando, assim, as vozes de dentro do texto, ou 

seja, o encadeamento textual, conforme elucidam Koch e Elias (2015). 

Desse modo, tornar-se um leitor/produtor de textos autônomo, proficiente e 

                                                           
12

 O termo competência textual é colocado por Fávero (2006) como sendo “uma capacidade do ser  

humano ao fazer a distinção de um texto ou de um não-texto, ter a competência de parafrasear, resumir, 

atribuir sentido, e até mesmo de elaborar um texto a partir de outro. É nesse jogo de interações que vão 

sendo evidenciadas as intenções textuais” (FÁVERO, 2006, p. 100). 
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crítico, requer, principalmente, que saibamos ser capazes de fazer escolhas conscientes, as 

quais possam atender aos propósitos da situação comunicativa, apropriando-se, para isso, dos 

procedimentos metacognitivos
13

. 

Portanto, ao recorrermos ao processamento textual estamos consequentemente 

ampliando a noção de mundo. Esse fato só é possível mediante as relações entre a informação 

explícita e os conhecimentos pressupostos que podem estabelecer as “estratégias de 

sinalização” e de “recorrência ao contexto sociocognitivo” (KOCH, 2012, p. 34), 

constituindo, com isso, um processo de interação entre autor/leitor em determinado contexto 

de produção. 

 

 

3.5.2  Sistemas de conhecimentos acessados  

 

 

São três os tipos de conhecimentos acessados na leitura e na escrita, ou seja, no 

texto e no contexto da produção. Estes obedecem a mecanismos de ordem estrutural, social e 

linguística: 

 

 Conhecimento linguístico 

É a manifestação dos conhecimentos gramatical e lexical, ou seja, a língua 

escrita, em uso, bem como as suas regras. É nesse momento que o locutor seleciona e 

combina itens de ordem lexical e procura obedecer às regras já existentes, estabelecidas no 

sistema gramatical de determinada língua.  O conhecimento linguístico é responsável pela 

articulação som-sentido: organização do material linguístico na superfície textual; uso dos 

meios coesivos (remissão, sequenciação); seleção lexical adequada ao tema e aos modelos 

cognitivos ativados. 

 

 Conhecimento enciclopédico  

Compreende os conhecimentos gerais de mundo armazenados na memória de 

longo prazo (semântica/social) de cada indivíduo, como: declarativo, proposições a respeito 

dos fatos do mundo; episódico, modelos cognitivos socioculturalmente determinados e 

                                                           
13

 Oliveira (1997, p. 152) destaca os “[...] procedimentos metacognitivos, como sendo operações 

deliberadas do sujeito sobre suas próprias ações intelectuais. Esses são procedimentos que indicam 

consciência do sujeito a respeito de seus processos de pensamento, a qual lhe permite descrever, explicar esses processos 

a outras pessoas; envolvem também uma busca intencional de estratégias adequadas a cada tarefa específica [...]”. 
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adquiridos através da experiência (alusivos a vivências pessoais e a eventos espácio-

temporalmente situados). 

 

 Conhecimento sócio-interacional 

Designa as formas de interação por meio da linguagem, a qual engloba os 

conhecimentos:  

 

ILOCUCIONAL: é o reconhecimento dos objetivos pretendidos pelo produtor 

do texto, em dada situação interacional (KOCH; ELIAS, 2010, p. 46). 

COMUNICACIONAL: remete-nos à 

 Quantidade de informação necessária, numa situação comunicativa 

concreta, para que o parceiro seja capaz de reconstruir o objetivo da produção do texto; 

 Seleção da variante linguística adequada a cada situação de interação; 

 Adequação do gênero textual à situação comunicativa. 

 Reflexão sobre o que e como escrever para os interlocutores do texto 

(KOCH; ELIAS, 2010, p. 50). 

METACOMUNICATIVO: permite que o locutor garanta, de forma 

satisfatória, a compreensão do texto e consiga a aceitação pelo parceiro dos objetivos 

almejados no processo textual. Nesse sentido, utiliza-se de ações linguísticas caracterizadas 

no próprio texto por meio da introdução de sinais de articulação ou apoios textuais, 

formulação ou construção textual (KOCH; ELIAS, 2010, p. 52). 

SUPERESTRUTURAL ou conhecimento sobre gêneros textuais: permite 

identificar os textos adequados aos diversos eventos da vida social (KOCH; ELIAS, 2010, p. 

54). 

Compreendemos com isso, que o texto é um modelo em que o seu autor já 

supõe ou pré-estabelece a participação de um leitor na construção do sentido, visto que pistas 

são dadas e sinalizadas para que o entendimento do leitor seja facilitado. Nesse momento, é a 

interação entre autor/leitor que irá desencadear a compreensão adequada de terminada 

produção textual através de sua dinamicidade. Com base nisso, percebe-se que a leitura se 

estabelece como uma atividade de construção de sentido evidenciada pela participação e pela 

interação autor-texto-leitor, em um jogo de conhecimentos compartilhados.  
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4 A MATERIALIDADE TEXTUAL NA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

4.1  ANÁLISE DAS REDAÇÕES DE VESTIBULAR E OS EFEITOS DE SENTIDO  

 

 

A escrita é um ato reflexivo influenciado por questões sociais, cognitivas e 

culturais. A percepção de um leitor-escritor eficiente leva-nos a refletir sobre os mecanismos 

que tendem a orientar a produção acadêmica, observadas as demandas textuais que 

influenciam e são influenciadas na/pela materialidade textual. 

Num texto, a exploração de alguns elementos em detrimento de outros 

evidencia a constituição peculiar de cada texto, caracterizando, consequentemente, o seu 

produtor. As marcas linguísticas são constituídas por indicadores das intenções do autor que 

podem ficar evidentes ou não, porém, haverá sempre uma intenção acompanhada da 

expectativa do autor perante o texto escrito.  

Nesse sentido, entendemos que o texto prevê determinados sentidos, excluindo 

outros, entretanto, tal constatação não é perceptível com uma única leitura. Desse modo, uma 

análise levantará marcas que levarão às intenções do texto, mas, com certeza, não haverá uma 

única leitura, uma única compreensão. 

Sendo assim, percebemos o texto de forma interativa, indissociável às 

manifestações sociais e culturais de cada indivíduo. E é nesse contexto que notamos a 

importância da leitura como mecanismo de interação e de construção textual. É preciso que o 

leitor/alocutário desenvolva habilidades que lhe permitam detectar as marcas que levarão às 

intenções do texto e todas as possibilidades de interpretação (FÁVERO, 1985, p. 163). 

A partir disso, essa pesquisa discute as relações estabelecidas entre o texto e o 

contexto da produção escrita, pautados nas contribuições da Linguística do Texto (LT) e do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), através da “interação”, da “organização” e da 

“articulação” envolvidas nos mecanismos de textualização. 
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4.2  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DO CORPUS  

 

 

A natureza do material a ser trabalhado e a metodologia de coleta estão de 

acordo com a perspectiva do ISD, a qual fundamenta a pesquisa, tendo em vista que a análise 

de um texto deve levar em consideração o processo como um todo.  

Na perspectiva do ISD, proposta por Bronckart (1999; 2003) e por Schneuwly 

e Dolz (2004), o texto deve ser considerado em sua estrutura organizacional, bem como por 

meio dos mecanismos enunciativos e de textualização. 

Dessa forma, após a definição do corpus de pesquisa, para termos acesso aos 

textos, foi solicitada uma autorização, feita por escrito, à direção da Comissão Permanente de 

Vestibular
14

 (CPV)
15

, da Universidade Federal de Roraima (UFRR). Após análise do viés 

quantitativo das redações produzidas no certame, selecionamos oito redações para o processo 

de análise final. Num total de 28 produções, optamos por escolher duas redações de cada 

habilitação por entender que esse quantitativo já seria suficiente para a abordagem de nossa 

análise. 

Sendo assim, o corpus da pesquisa foi selecionado da seguinte forma: 

I – Escolha das redações com vistas a sua pertinência em relação ao objetivo da 

pesquisa; 

II – Seleção das redações de acordo com o quantitativo de produção diante dos 

enunciados. Nesse caso, houve mais redações do tema 3. Portanto, todas as redações aqui 

analisadas são dessa mesma proposta. 

III – Identificação das estratégias de textualização nessas redações. 

O corpus da pesquisa consiste em oito redações, do tipo dissertativo-

argumentativo, produzidas por vestibulandos das quatro habilitações do curso de Letras 

(Literatura, Espanhol, Inglês e Francês), da Universidade Federal de Roraima. Para a 

realização da redação, foram propostos os enunciados constantes no item 4.3.1. 

 

 

                                                           
14 

Em decorrência de questões internas e de sigilo adotadas pela Comissão Permanente de Vestibular da 

Universidade Federal de Roraima, não fomos autorizados a xerocopiar as redações. No entanto, foi-nos dado 

todo o acesso a CPV, por meio do repasse dos textos e de um suporte logístico para com a realização da 

pesquisa. 
15

  Sigla atribuída à Comissão Permanente de Vestibular. 
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4.3 ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

4.3.1 Quadro ilustrativo com as propostas de redação do vestibular 2015 – 2016/UFRR 

 

 

TEMA 1 - Família, escola, sociedade e violência: Onde estamos errando? Redija um 

texto dissertativo argumentativo refletindo sobre o tema proposto. 

TEMA 2 - Em vários sites da internet e nas redes sociais, têm-se chamado atenção, 

com frequência, sobre uma alegada contradição entre a extração de riquezas dos 

países pobres pela Europa e sua intolerância à migração em massa de refugiados 

daqueles países. Você concorda com tal alegação? Faça uma dissertação expondo o 

seu ponto de vista acerca desta complexa questão geopolítica. 

TEMA 3 - Elabore um texto dissertativo que realce algumas das transformações pelas 

quais passa o mundo nas últimas décadas e, ao mesmo tempo, aponte como essas 

mudanças implicam na aquisição de novos hábitos e comportamentos, especialmente 

dos jovens, e como tudo isso influencia em suas relações com o trabalho, com a 

educação e nas suas formas de socialização. 
 

Ressalta-se aqui que, dentre os critérios de textualidade propostos por 

Beaugrande e Dressler (1981 apud COSTA VAL, 1999 ), o aspecto semântico e formal 

denominado de coerência e coesão respectivamente, bem como os fatores pragmáticos: a 

situacionalidade, a informatividade, a intencionalidade, aceitabilidade e a intertextualidade, os 

critérios da intencionalidade e da aceitabilidade, são vistos como fundamentais para a 

construção de sentidos, tendo em vista que “protagonizam” o ato comunicativo, segundo 

Costa Val (1999). Vale frisar também que um terceiro fator, a intertextualidade, configura 

certa relevância por acrescentar um valor cognitivo ao discurso, atribuindo, assim, uma 

relação sociocomunicativa ao texto escrito. 

O critério da intencionalidade põe em voga “a intenção do locutor de produzir 

uma manifestação linguística coesa e coerente”, o que faz com que a “atitude dos 

interlocutores possam aceitar essa manifestação linguística do parceiro de forma coesa e 

coerente, que tenha para eles alguma relevância” (KOCH, 2004, p. 42-43).   

A aceitabilidade, por sua vez, determina a expectativa do recebedor quanto às 

informações dadas, estabelecendo, dessa forma, a necessidade de conferir essas informações 

como pertinentes ou não ao ato comunicativo em questão. Deve haver aí um contrato de 

cooperação entre os interlocutores. Com isso, surge o jogo comunicativo. 

A intertextualidade, por sua vez, traz as relações de interação e de inter-relação 

entre os textos, entre as obras, ou o diálogo possível entre eles. É tida como o princípio que 
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constrói o já-dito e estabelece uma nova compreensão ao texto novo. Ela é garantida tanto 

pelas atividades para estabelecer relações entre textos de um mesmo gênero, quanto pela 

intenção de criação, pelas interinfluências das correntes artísticas, pelo tema e pelas 

possibilidades que o leitor tem de estabelecer relações entre os textos a partir de seu universo 

de conhecimento.   

Kleiman (1995, p. 81) salienta que a presença de vestígios de outros assuntos 

dá sustentação à tese de que a intertextualidade constitutiva do texto é eminentemente 

interdisciplinar. O conjunto de relações com outros textos do mesmo gênero e com outros 

temas transforma o texto num objeto tão aberto quantas sejam as relações que o leitor 

perceber. 

Para o processo de análise
16

, identificamos as redações como: R1 (Redação 1); 

R2 (Redação 2); R3 (Redação 3); R4 (Redação 4); R5 (Redação 5); R6 (Redação 6); R7 

(Redação 7); e R8 (Redação 8). 

 

 

4.3.2  Redação (R1) 

 

 

(R1)                                   Título: A caminho da evolução 

[1] Ao longo dos últimos anos é notório as transformações ocorridas na 

sociedade contemporânea, bem como a mudança radical ocasionada no processo de 

socialização devido ao meio de vida em que estão adotando. 

[2] O excessivo acumulo de bens, as cargas horarias cada vez mais elevadas 

no trabalho, o avanço na tecnologia e outros fatores, são os principais percursores 

nas alterações causadas nas mudanças de hábito da comunidade, tais hábitos tem 

levado o homem a viver contra o tempo, adquirindo doenças por meio de uma má 

alimentação acompanhada pelo sedentarismo, um desgaste físico devido a exposição 

de longas jornadas no trabalho e o enfraquecimento mental pertinente da diminuição 

da interação familiar e social em que se encontra o homem atual. 

 [3] Devido a todos esses fatores torna-se evidente que todo esse processo faz-

nos perceber que tamanha evolução vem nos tornando seres doentes físicos e 

mentais, diminuindo assim cada vez mais a condição de um ser saudável, para 

tornar-nos o que era para ser um desenvolvimento de forma equilibrada, a dita 

revolução. 
     Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

 

                                                           
16

 Não tivemos a preocupação de conferir se os textos aqui produzidos por vestibulandos estavam certos ou 

errados. A intenção, conforme nosso objetivo foi de identificar as estratégias de textualização presentes no ato da 

produção escrita, por isso, a análise foi feita parágrafo por parágrafo, para assim, atender a proposta desse 

estudo. 
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A primeira redação analisada nos mostra, inicialmente, que o candidato fez a 

escolha do tema – 3.  A proposta de redação do vestibular da UFRR não especifica um total 

de linhas para a escrita do texto. Ao candidato, é oferecida uma folha oficial com 25 linhas, 

além da folha para rascunho. Essas informações são apresentadas de forma clara no manual 

do candidato, por isso, todos têm acesso a elas. A princípio, o candidato não demonstrou 

clareza nas informações dadas, deixando de desenvolver a tese proposta. O título dado pelo 

candidato (A caminho da “evolução”) correspondeu ao esperado previsto no enunciado de 

apoio.   

No primeiro parágrafo, o candidato apresenta uma paráfrase do enunciado 

proposto: [1] é notório as transformações ocorridas na sociedade contemporânea, bem como 

a mudança radical ocasionada no processo de socialização, nesse momento tenta fazer o 

encadeamento das ideias para atender ao propósito comunicativo em questão. Aqui, deixa 

clara a apresentação do assunto em relação ao texto fazendo uma breve descrição do que será 

tratado no próximo parágrafo, ou seja, faz uso da coesão e da coerência em sua produção, sem 

perder de vista o enunciado de apoio.  

No segundo parágrafo, há a apresentação, de uma forma geral, de algumas 

transformações relacionadas ao homem. Inicia o parágrafo com: “O excessivo acúmulo de 

bens...”, exemplificando com trechos retirados do próprio enunciado de apoio. Aqui, cabe, a 

título de exemplificação, observar que o candidato demonstra algum conhecimento sobre o 

assunto em questão. O candidato usa da intencionalidade, sustentando que “[2] O excessivo 

acumulo de bens, as cargas horarias cada vez mais elevadas no trabalho, o avanço na 

tecnologia e outros fatores, são os principais percursores nas alterações causadas nas 

mudanças de hábito da comunidade”. Salienta, pois, o seu posicionamento através de uma 

crítica sobre o processo de evolução e os fatores que desencadeiam tal processo.  Ao usar a 

intencionalidade, o candidato demonstra conhecer os objetivos da proposta, bem como a 

intenção comunicativa em que está envolvido. 

Por isso, consideramos que esse parágrafo já apresenta os fatores dessa 

transformação, ainda assim o candidato, ao esclarecer que “tais hábitos tem levado o homem a 

viver contra o tempo, adquirindo doenças por meio de uma má alimentação acompanhada 

pelo sedentarismo, um desgaste físico devido a exposição de longas jornadas no trabalho e o 

enfraquecimento mental pertinente da diminuição da interação familiar e social em que se 

encontra o homem atual”, demonstra entendimento e posicionamento frente à realidade que 

vivenciamos, evidenciando alguns desses fatores negativos no nosso dia a dia. Aqui, faz uso 

também da situacionalidade, uma vez que demonstra uma configuração clara do que está 
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sendo exposto, assim como mantém a consistência discursiva em sua argumentação. 

Percebe-se, portanto, que o candidato demonstra certo domínio na organização 

e na construção do texto, usufruindo de seu conhecimento de mundo e de outras leituras para 

estabelecer um vínculo com a sua produção. Estabelece, com isso, o princípio da 

intertextualidade. Tendo em vista que, ao dialogar com a proposta do certame, cria uma 

relação intertextual com o seu posicionamento no texto.  

O terceiro parágrafo é uma retomada de tudo que já foi explicitado pelo 

candidato. Ele deixa em evidência que as doenças relacionadas ao estresse ocasionam a má 

qualidade de vida das pessoas: “[3] [...] todo esse processo faz-nos perceber que tamanha 

evolução vem nos tornando seres doentes físicos e mentais, diminuindo assim cada vez mais a 

condição de um ser saudável [...]”. Destaca-se, portanto, mais uma vez, que o candidato fez 

uso do mecanismo da intencionalidade para demarcar enfaticamente o seu posicionamento 

crítico frente à problemática em questão. 

Nessa redação, também foi constatado que o candidato fez uso do 

“balanceamento” entre o implícito/explícito ao texto, pois a sua produção dialoga de forma 

satisfatória com a proposta do vestibular, fazendo as inferências das informações textuais 

explícitas ou implícitas ao texto e, consequentemente, contempla de forma coerente o objetivo 

da produção. É visto, nesse momento, que houve certa preocupação por parte do candidato, 

pois, o contexto de produção, por si só, já evidencia o grau de exploração dos conhecimentos 

na produção escrita e que podem estar ou não explícitos ao texto.  

Os conhecimentos prévios foram devidamente ativados, uma vez que as pistas 

do enunciado foram suficientes para que o candidato fizesse o encadeamento do texto de 

forma global e satisfatória ao apresentar de forma coerente a sua proposta discursiva.  

Percebe-se que a proposta do enunciado e a produção escrita despertam o 

processo de tessitura do texto, revelando que o candidato tem muito a “dizer”, mesmo quando 

não mostra todo o seu conhecimento na materialidade do texto produzido. Percebe-se que, ao 

conseguir usar alguns dos princípios de textualização, o candidato reforça a ideia de que 

possui a competência textual sobre o assunto em questão ao se posicionar frente às 

informações dadas pelo contexto estabelecido.  Em suma, espera-se que o candidato, no 

momento da escrita, possa organizar as suas ideias e se expressar com clareza, estabelecendo 

relações inerentes ao texto através da interpretação de dados e fatos e, consequentemente, se 

posicionando frente às problemáticas atuais. 

A seguir, analisaremos a segunda redação (Redação 2): 
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4.3.3  Redação (R2) 

 

 

 (R2 )                                      Título: A base de uma criação 

[1] É de fundamental importância que o papel de uma família é ter a 

construção de seus
17

 caráter ético, ensinar e exemplar uma criança para que seja um 

bem na sociedade em que se vive. 

[2] A função de uma família para que seja presente no desenvolver da 

criança, é de fato criar respeito e valores em que a vida o impõe, no seu decorrer da 

convivência com a imagem pai e da mãe passa faz com que o filho tenha os seus 

aspectos formados á eles, suas concepções é o que leva na formação de suas ideias, 

pois quem tem seu lar com amor e respeito pela família venha levando atitudes 

positivas no seu comportamento, portanto se uma família não tem a base de 

incentivar seus valores e crenças a criança não terá que levar para a vida bons 

costumes.  

[3] É o que se leva a acreditar que a partir da família é que criamos nossos 

valores sentimentais e que recebemos nossas primeiras regras sociais, é preciso 

cuidar com carinho para que o filho não tenha essa falta de atenção. 
      Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

 

Em relação à R2, o candidato também optou pela proposta 3. Ele apresenta o 

texto sob o título: “A base de uma criação”, e o divide em três parágrafos [1], [2] e [3]. O 

primeiro traz o conceito de família como o alicerce de uma criança, com destaque para a 

importância da família na construção de valores, isso fica em evidência quando o candidato 

esclarece que: [1] “É de fundamental importância que o papel de uma família é [...] ensinar e 

exemplar uma criança para que seja um bem na sociedade em que se vive”. Na sequência, faz 

uma relação entre o título e as ideias apresentadas na introdução, ou seja, desenvolve a tese em 

questão. Mesmo que de forma breve, salienta que a criança ou o jovem deve adotar condutas e 

valores que são empregados dentro do ceio familiar e que a construção desses valores é ativada 

através de seu caráter. Lembramos que o enunciado coloca em relevo as “transformações, 

mudanças e socialização, especialmente dos jovens na sociedade” como pista para a 

produção. Logo no início, percebe-se que o candidato usa da intencionalidade para esclarecer 

de forma objetiva a sua produção. Mesmo que o critério citado não tenha sido usado em sua 

totalidade, o autor tenta fazer uso do mecanismo citado como forma de atribuir um sentido ao 

contexto apresentado. 

No segundo parágrafo, o candidato continua enfatizando o papel da família para 

o desenvolvimento do filho na sociedade. Mais uma vez, coloca a família como a “base” para 

                                                           
17 

Conforme já destacamos em outro momento, todos os textos foram transcritos conforme o original. 
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uma criança: “[2] A função de uma família para que seja presente no desenvolver da criança, é 

de fato criar respeito e valores”. Nesse parágrafo, as ideias são apresentadas de forma 

alternada, retomando o que já foi “dito” para oferecer coerência e coesão à proposta. Aqui, mais 

uma vez, é perceptível a intencionalidade do autor, o qual demonstra, no texto, argumentos para 

embasar o seu ponto de vista. Aqui, a intencionalidade é vista em sua totalidade na produção 

escrita do candidato, bem como a sua intenção comunicativa, ao realçar que: “[2] [...] se uma 

família não tem a base de incentivar seus valores e crenças a criança não terá que levar para a 

vida bons costumes”. Os termos “Respeito, valores e ensinamentos” configuram os fatores que 

desencadeiam a ideia do parágrafo, o que evidencia que o candidato teve cuidado ao elaborar, 

expressar e sustentar o seu posicionamento no desenvolvimento do texto, dando coerência e 

coesão à sua produção.  

No terceiro parágrafo, as ideias são expressas por meio do resgate do que já foi 

“dito”. Percebemos que os conceitos de “família” e de “valores” ainda são colocados como 

pontos importantes no texto. É através dessas palavras que o autor desenvolve toda a sua escrita. 

Nessa redação, podemos verificar que as pistas sinalizadas no enunciado foram, de fato, 

suficientes para que o candidato usasse de um ponto crítico para determinar o seu 

posicionamento de forma clara e objetiva. Nota-se que o autor ativou os seus conhecimentos 

prévios para demonstrar a sua posição frente ao assunto em questão, por isso propõe que: “[3] a 

partir da família é que criamos nossos valores sentimentais e que recebemos nossas primeiras 

regras sociais, é preciso cuidar com carinho para que o filho não tenha essa falta de atenção”. 

Dessa forma, percebe-se que as ideias do candidato estão alinhadas ao tema dado e 

exemplificam que o mesmo usou da intencionalidade para determinar como esses fatores 

influenciam, de forma direta ou indireta, na transformação de todos na sociedade. 

Em relação ao “balanceamento” do implícito/explícito como estratégias de 

textualização, podemos verificar que o texto contempla, de certa forma, as informações 

compartilhadas pelo candidato, o que estabelece uma ligação entre o texto escrito e o texto de 

apoio. Assim, a redação apresenta um encadeamento das ideias propostas, tendo em vista que o 

tema é desenvolvido através do conhecimento que o candidato tem sobre o assunto em questão.  

As informações implícitas foram consideradas e apresentadas por meio do 

conhecimento e do posicionamento do candidato. A articulação das ideias dá sentido ao texto 

produzido, de forma contextualizada e produtiva. O candidato fez uso das informações 

explicitas ao texto, destacando, desde o título, alguns comportamentos que influenciam na 

forma de convívio em sociedade, nesse caso, o candidato destaca e defende a concepção de que 

a família é a base de tudo. 



81 

4.3.4  Redação (R3) 

 

Analisaremos, a seguir, a terceira redação (Redação 3): 

 

(R3)                                               SEM TÍTULO  

[1] Ultimamente o mundo que vivemos é onde os grandes avanços tecnológicos 

ganharam muitos espaços havendo uma necessidade de expandir o nosso conhecimento 

através das inovações principalmente da internet. Com a introdução de tecnologias criou-

se novas técnicas de trabalho que foram sendo adotados como novos hábitos e 

comportamentos dos jovens. 

[2] A relação social dos jovens está ligada ao universo virtual onde apenas se 

basta acessar a rede de internet para se comunicar com outras pessoas, tanto com amigos 

e familiares, essa mesma tecnologia também é utilizada também para as áreas amorosas. 

Na área da educação, se obtém acesso rápido e livre a livros, artigos, pesquisas cientificas 

que contribuem para um aprendizado de ampla qualidade nos estudos dos jovens. 

Socializar, nada mais é do que o processo pelo qual passamos para nos identificarmos 

com o meio que vivemos, está identificação e comunicação com o meio externo entre 

jovens e adultos vem sendo desenvolvida pela tecnologia, que vai de comunicação pessoal, 

ao dialogo virtual por ser bastante interativo, e vice-versa, são resultados dessa nova era. 

[3] Nesse mundo globalizado e tecnológico percebe-se que os jovens de hoje são 

totalmente diferentes do que os jovens de antigamente, pois se notava que havia muita 

comunicação pessoal onde as pessoas dialogavam bastantes e interagiam entre si, nota-se 

que ela tem seus benefícios bons e ruins, tendo em vista a área tecnológica que os jovens 

se adaptaram com uma facilidade. Trazendo grandes transformações dos tempos antigos 

para os tempos atuais no caso a modernização. Resultando nas relações sociais, pessoais 

e bastante diferenciadas para o mundo atual.  
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

 

O candidato começa a redação sem lhe dar um título. Sobre essa questão, no 

manual do candidato, não havia nenhum direcionamento sobre a obrigatoriedade de 

colocar ou não um título, o que dá liberdade ao candidato. No primeiro parágrafo, o tema 

“tecnologia” é destacado: “[1] Ultimamente o mundo que vivemos [...] os grandes 

avanços tecnológicos ganharam muitos espaços [...] através das inovações 

principalmente da internet [...]”, o que leva a uma prévia das relações já estabelecidas 

entre a proposta e o texto produzido. Como a introdução é a apresentação da situação-

problema, percebemos que houve uma efetiva descrição do que realmente seria o processo 

que encaminha o jovem, principalmente, ao mercado de trabalho, ou seja, o candidato 

define claramente a sua tese ao sustentar que: “[1] Com a introdução de tecnologias 

criou-se novas técnicas de trabalho que foram sendo adotados como novos hábitos e 
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comportamentos dos jovens”.  Usa, portanto, o mecanismo da intencionalidade em sua 

totalidade. Para reforçar o seu posicionamento, atribui também maiores coesão e 

coerência à sua produção ao destacar pontos essenciais envolvidos na materialidade do 

texto.   

Percebe-se que houve a preocupação de estabelecer uma concatenação das 

ideias apresentadas com o fato de que a tecnologia pode oferecer situações favoráveis ou 

não ao jovem, efetivando, com isso, o “balanceamento” do implícito nas informações 

dadas pela proposta com as informações novas, demonstradas pelo candidato.  

No segundo parágrafo, nota-se que o candidato traz à tona o real perfil dos 

jovens de hoje no trecho: “[2] A relação social dos jovens está ligada ao universo virtual 

onde apenas se basta acessar a rede de internet para se comunicar com outras pessoas, 

tanto com amigos e familiares [...]”. Nesse momento, percebemos que há articulação entre 

as ideias em todo o desenvolvimento, o que denota o princípio da situacionalidade  em 

apresentar uma configuração dos fatos estabelecidos no texto de apoio com relação ao seu 

“saber” sobre o referido tema: “[2] Na área da educação, se obtém acesso rápido e livre a 

livros, artigos, pesquisas cientificas que contribuem para um aprendizado de ampla 

qualidade nos estudos dos jovens”. 

O desenvolvimento é a parte da redação que deve conter o máximo de 

informações ligadas a uma determinada situação. Nessa parte, o candidato torna notório o 

seu conhecimento sobre socialização quando enfatiza que: “[2] Socializar, nada mais é do 

que o processo pelo qual passamos para nos identificarmos com o meio que vivemos, está 

identificação e comunicação com o meio externo entre jovens e adultos vem sendo 

desenvolvida pela tecnologia, que vai de comunicação pessoal, ao dialogo virtual por ser 

bastante interativo [...]”. O autor imprime ao texto um posicionamento sobre o assunto 

em questão por meio do uso de seu conhecimento de mundo para estabelecer uma ligação 

entre os fatos apresentados. Nesse momento, o candidato serve-se do princípio da 

intertextualidade ao revelar os seus conhecimentos de mundo e outros saberes acumulados 

para se posicionar frente à situação exposta e às propriedades inerentes ao artefato textual.  

Nessa parte da redação, a exposição deve ser clara. Ela precisa obedecer a 

uma lógica que articula as ideias para poder passar, de forma coerente, a informação a ser 

dada, ou seja, a intencionalidade do autor. Há certa “demarcação” em relação à opinião 

pessoal do candidato na passagem: “a tecnologia só traz questões positivas ao jovem, a 

sua educação, ao seu convívio social”, o que salienta o efetivo posicionamento do autor.  

Entretanto, o candidato não deixa nítido quais dessas questões podem, de 
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fato, representar uma boa alternativa ou até uma oportunidade para o jovem em plena era 

digital. Dessa forma, não obedece ao princípio de aceitabilidade em sua produção.  

No terceiro parágrafo, o autor também utiliza a “demarcação” para atribuir 

sentido ao que já foi citado nos dois primeiros parágrafos: “[3] Nesse mundo globalizado e 

tecnológico percebe-se que os jovens de hoje são totalmente diferentes do que os jovens 

de antigamente”, o que deixa em evidência, mais uma vez, o seu posicionamento de que 

todo jovem convive na era digital. O candidato diz ainda que “[...] nota-se que ela tem 

seus benefícios bons e ruins, tendo em vista a área tecnológica que os jovens se 

adaptaram com uma facilidade. Trazendo grandes transformações dos tempos antigos 

para os tempos atuais no caso a modernização. Resultando nas relações sociais, pessoais 

e bastante diferenciadas para o mundo atual”. Tal afirmação acentua mais o seu 

posicionamento em relação à questão já estabelecida: o enunciado proposto pedia ao 

candidato que revelasse algumas dessas transformações e as suas relações com a 

“educação, o trabalho e suas formas de socialização”, obedecendo, assim, aos critérios 

da coesão e da coerência em sua produção. 

Percebemos, com essa redação, que houve de forma ordenada a utilização 

de estratégias de textualização que envolvessem o texto em sua totalidade. Por mais que 

houvesse, em alguns casos, a quebra de raciocínio, ficou bem delimitada a ideia de que o 

candidato quis se basear naquilo que realmente sabia sobre o assunto, demonstrando, com 

isso, que a sua leitura foi satisfatória para a criação do seu posicionamento frente à 

situação estabelecida. 

 Fica em relevo, portanto, a noção de que o candidato manteve o uso das 

funções do que estava “explícito” ao texto, bem como levou em consideração também os 

fatores implícitos à produção textual, reestabelecendo a intertextualidade em seu texto ao 

dialogar, de forma consistente, com o texto de apoio e com o seu conhecimento de mundo. 

Destaca-se que a presente redação também contempla o princípio da informatividade, pois 

apresenta relações de sentido entre as ideias do produtor do conteúdo e o que foi expresso 

no texto.  

A seguir, faremos a análise da quarta redação (Redação 4): 
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4.3.5  Redação (R4) 

 

(R4)                       Titulo: Conectados ou não conectados? 

[1] Com o avanço da tecnologia e a criação das redes sociais, jovens e adultos têm 

acessado cada dia mais a internet, estas facilitando a vida do ser humano e os tornando 

ainda mais dependentes da tecnologia. 

[2] As pessoas já não querem mais sair da frente de seus computadores ou 

telefones celulares, deixando de se relacionar pessoalmente, preferindo ficar nas redes 

sociais, estas criadas para facilitar a interação de pessoas de todo o mundo, virou-se 

quase um desastre, pois está viciando a todos de modo que se tornem, antissociais, 

arrogantes, ignorantes quando se relacionam pessoalmente. 

[3] Dessa forma a tecnologia está prejudicando a vida, pois as pessoas já não 

sabem se relacionar, não se concentram no local de trabalho, não enxergam ao seu redor, 

estão conectadas e ao mesmo tempo desconectados. 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

 

No primeiro parágrafo, constata-se que o candidato usou o texto de apoio, isto 

é, as informações já explicitadas no enunciado. Houve a intenção de trazer ao texto clareza e 

objetividade com relação aos fatos em questão, como visto no trecho: “[1] Com o avanço da 

tecnologia e a criação das redes sociais, jovens e adultos têm acessado cada dia mais a 

internet, estas facilitando a vida do ser humano e os tornando ainda mais dependentes da 

tecnologia”. A apresentação da situação foi expressa de forma adequada pelo candidato no 

tocante às informações estabelecidas pelo enunciado de apoio em relação à sua intenção e ao 

objetivo da proposta. 

No segundo parágrafo, o autor cita, em seu posicionamento, algumas atitudes 

dos jovens em relação ao uso inadequado e demasiado da tecnologia: “[1] As pessoas já não 

querem mais sair da frente de seus computadores ou telefones celulares, deixando de se 

relacionar pessoalmente, preferindo ficar nas redes sociais, estas criadas para facilitar a 

interação de pessoas de todo o mundo [...]”. Houve o resgate do conteúdo temático para 

comprovar ou “marcar” um ponto de vista mais efetivo em relação ao assunto em questão. O 

candidato usou grande parte das informações propostas pelo enunciado proposto, o que 

demonstra uma tentativa de relacionar as informações de forma coesa e coerente. Nesse 

parágrafo, o candidato faz uso do princípio da situacionalidade ao esclarecer o assunto sem 

perder a polidez esperada na produção e apresentar, ao mesmo tempo, um confronto de ideias 

relacionadas à temática em questão. 

No terceiro parágrafo, houve a demarcação da opinião pessoal do candidato no 
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excerto: “[3] Dessa forma a tecnologia está prejudicando a vida, pois as pessoas já não 

sabem se relacionar, não se concentram no local de trabalho, não enxergam ao seu redor, 

estão conectadas e ao mesmo tempo desconectados”. As informações “implícitas” foram 

utilizadas a partir do texto de apoio, o que solidifica o entendimento e o seu sentido global do 

texto produzido, pautado mais uma vez no princípio da situacionalidade. 

Na R4, percebemos o uso de estratégias que pudessem atribuir um sentido mais 

amplo ao texto, como, por exemplo, a intencionalidade em comunicar uma informação de 

forma clara e objetiva. A situacionalidade foi observada no confronto com as ideias e na 

relação entre o texto dado e o texto novo, bem como na coesão e na coerência construídas na 

ligação dos enunciados do texto. Como consequência, a ativação dos conhecimentos prévios 

do autor pôde ajudar na concretude do texto através da manifestação do candidato em relação 

às informações, principalmente, aquelas que se encontram “implícitas” no texto. Todos esses 

princípios geraram no referido texto a intertextualidade em sua propriedade constitutiva, 

conforme a qual se estabelece um diálogo com outros textos ou com outras vivências na 

produção final. 

A seguir, passaremos à análise da redação cinco (Redação 5). 

 

4.3.6  Redação (R5) 

 

(R5)                Título: A era tecnológica e seus avanços 

[1] Atualmente, as pessoas vivem num mundo que passa por inúmeras transformações 

sociais, e isso é devido aos constantes avanços tecnológicos que faz com sejamos alienados 

aceitando os padrões globalizados. 

[2] O desenvolvimento da tecnologia modifica comportamentos e traz hábitos que 

antes não eram vistos na sociedade como o aumento do consumo de eletrônicos como: 

notebook, celular, tablete entre outros, estes principalmente usados por jovens que utilizam 

gírias e códigos para se comunicarem. 

[3] No ambiente escolar os jovens escrevem da mesma maneira quando estão no 

celular com palavras abreviadas e cheias de símbolos, sendo prejudicial para sua 

aprendizagem. 

[4] Os jovens utilizam a informática como redes sociais para arrumar um emprego, 

mas algumas empresas usam a internet como ferramenta para procurar por perfil 

profissional, e acabam não contratando porque aquele perfil não condiz com a política da 

empresa. 

[5] Portanto, observa-se que estas influências interferem muito nas relações pessoais, 

uma vez que confronta com os valores impostos pela sociedade causando impacto nas relações 

de trabalho, no ambiente escolar e na maneira de se comunicar na sociedade. 

Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 
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A redação acima foi elaborada em cinco parágrafos. O autor já começa a sua 

produção reforçando a ideia de “evolução tecnológica” no título, o que configura que o 

texto está de acordo com a proposta do enunciado de apoio. No primeiro parágrafo, o 

candidato apresenta a temática por meio da exposição de seu posicionamento de forma 

breve e objetiva: “[1] Atualmente, as pessoas vivem num mundo que passa por inúmeras 

transformações sociais, e isso é devido aos constantes avanços tecnológicos que faz com 

sejamos alienados aceitando os padrões globalizados”. 

  No segundo parágrafo, o autor desenvolve o tema, justificando e usando 

exemplos para acentuar o seu argumento: “[2] O desenvolvimento da tecnologia modifica 

comportamentos e traz hábitos que antes não eram vistos na sociedade como o aumento 

do consumo de eletrônicos como: notebook, celular, tablete entre outros, estes 

principalmente usados por jovens que utilizam gírias e códigos para se comunicarem”. 

Dessa forma, nos dois primeiros parágrafos, o candidato lança mão da intencionalidade, 

tendo em vista que faz a introdução de forma pertinente, com a devida atenção ao objetivo 

da produção.  

No terceiro parágrafo, o autor “retoma” o que já foi citado no segundo 

parágrafo ao escrever que “[3] No ambiente escolar os jovens escrevem da mesma 

maneira quando estão no celular com palavras abreviadas e cheias de símbolos, sendo 

prejudicial para sua aprendizagem”. Nesse excerto, o candidato assume o seu 

posicionamento e deixa em evidência a intenção de mostrar, por meio dos fatos 

abordados, o tema central da produção. Percebe-se também uma quebra do raciocínio 

apresentado pelo candidato, o que dificulta a construção da clareza oferecida ao leitor no 

momento do processo de convencimento. 

No quarto parágrafo, além dos conhecimentos prévios acionados pelo autor, 

há também a retomada do conteúdo temático. Nesse momento, ao enfatizar que: “[4] Os 

jovens utilizam a informática como redes sociais para arrumar um emprego, [...] ”, o 

candidato mobiliza o seu conhecimento de mundo, destacando que conhece o tema tratado 

e pode, de forma coerente, estabelecer uma opinião sobre o assunto em questão. Ao 

continuar na defesa de seu posicionamento, esclarece ainda que: “[...] mas algumas 

empresas usam a internet como ferramenta para procurar por perfil profissional, e 

acabam não contratando porque aquele perfil não condiz com a política da empresa.” O 

candidato utiliza o critério da intencionalidade ao apresentar de forma clara e objetiva o 

assunto proposto. A aceitabilidade é outro fator que podemos comprovar nesse trecho, 

tendo em vista que fica perceptível que o autor se preocupa com o receptor diante de suas 
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expectativas no processo comunicativo dado. A informatividade também está presente no 

texto, especialmente, nesse trecho, pois o candidato faz uso das informações expressas no 

texto de apoio e configura, por meio delas, a sua intenção no texto produzido, 

principalmente, em relação às informações dadas/novas ao conteúdo e ao sentido 

expressos no texto. De forma coerente, todos esses critérios geram a intertextualidade na 

presente redação. 

No quinto parágrafo, há novamente um resgate do assunto, deixando-o mais 

coerente. Essa coerência foi possível devido à articulação das ideias do autor, através do 

uso de seus conhecimentos para justificar tal posicionamento: “[5] [...] observa-se que 

estas influências interferem muito nas relações pessoais, uma vez que confronta com os 

valores impostos pela sociedade causando impacto nas relações de trabalho, no ambiente 

escolar e na maneira de se comunicar na sociedade”. Na passagem, fica evidente que o 

candidato recorre ao princípio da intencionalidade mais uma vez ao enfatizar, com 

eficiência, o confronto de ideias e de valores em sua produção ao explorar ainda mais a 

problemática em questão.  

Percebe-se, na referida redação, que o candidato apresentou a tese, reforçou 

o seu ponto de vista e se posicionou através de argumentos que sustentaram a sua opinião. 

O encadeamento lógico das ideias foi interrompido em alguns momentos em 

razão de alguns saltos temáticos em relação às informações já fornecidas pelo candidato 

no andamento de seu texto. No entanto, o texto não perdeu o sentido, pois as ideias são 

apresentadas de forma sequencial. Algumas informações foram bem colocadas no 

desenvolvimento do texto, singularmente no que concerne às informações implícitas ao 

texto, pois o candidato mobilizou o seu conhecimento de mundo para manifestar-se 

criticamente e de forma reflexiva acerca do assunto tratado. 

A seguir, analisaremos a redação seis (Redação 6). 

 

 

4.3.7  Redação (R6) 
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(R6)                            Titulo: A sociedade e suas mudanças 

[1] É notório que ao longo do tempo a sociedade tem passado por mudanças físicas 

ou de personalidades. O que leva a muitos questionamentos sobre real motivo de tal 

transformação. 

[2] É preciso frisar que as pessoas estão mais objetivas, um exemplo, são as mulheres 

que não são apenas donas de casa mas também donas de grandes empresas. 

[3] Sabe-se que o mundo tem passado por elevadas mudanças, causadas pela própria 

sociedade que forma e ajuda no crescimento constante. A influência entre si tem sido 

bastantes repercutida. 

[4] É fundamental analisar que a sociedade tem buscado ter um bom emprego, um 

bom salário, uma boa moradia e estar inserido nas classes sociais. Procuram se qualificar, 

ter uma boa relação com o próximo, e está bem visto até mesmo nas redes sociais. 

[5] Conclui-se que hoje objetivo da humanidade é ser bem sucedida, ser aceito em 

qualquer ambiente, transmitindo bons comportamentos e sendo aceito dentro dos grupos 

sociais. 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

 

O autor produz a redação com cinco parágrafos. Coloca, no título, uma 

indicação do que é proposto no enunciado: A sociedade e suas mudanças. No primeiro 

parágrafo, ele apresenta certo domínio textual ao expressar a problemática em questão 

apresentando a tese. Nesse momento, o candidato faz uso da intencionalidade para 

mostrar o tema da redação de forma clara e objetiva: “[1] [...] ao longo do tempo a 

sociedade tem passado por mudanças físicas ou de personalidades. O que leva a muitos 

questionamentos sobre real motivo de tal transformação”. Há, de fato, a apresentação da 

tese: o período curto dificulta um pouco a associação dos parágrafos, no entanto, 

demonstra que o autor sabe sobre o assunto. 

No segundo parágrafo, houve uma progressão com salto temático, pois o 

candidato omitiu informações que poderiam desencadear uma boa conectividade nas 

ideias apresentadas aqui com o parágrafo anterior, como, por exemplo, quando o 

candidato diz que: “[2] É preciso frisar que as pessoas estão mais objetivas, um exemplo, 

são as mulheres que não são apenas donas de casa mas também donas de grandes 

empresas”. Essa sustentação poderia ser muito bem alocada no primeiro parágrafo.  

Percebe-se que, mesmo diante do salto temático, o autor da redação usou do critério da 

intencionalidade, com vistas à apresentação de seu ponto de vista a partir dos 

conhecimentos que lhe são atribuídos, bem como usou do critério da aceitabilidade por 

mostrar constantemente a preocupação de expor a temática a seus interlocutores sem 

perder de vista o objetivo da proposta. 
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No terceiro parágrafo, são observadas coesão e coerência na continuação do 

texto, o que configura o entendimento, por parte do candidato, acerca do conteúdo global 

da tese em questão: “[3] [...] que o mundo tem passado por elevadas mudanças, causadas 

pela própria sociedade que forma e ajuda no crescimento constante. A influência entre si 

tem sido bastantes repercutida”. Com isso, fica em evidência uma preocupação constante 

do candidato em relação a sua ação estratégica de ativação de conhecimento prévio no 

decorrer do texto apresentado. 

No quarto parágrafo, o candidato recorre ao princípio da informatividade 

quando associa as informações do enunciado ao texto produzido, como em: “[4] É 

fundamental analisar que a sociedade tem buscado ter um bom emprego, um bom salário, 

uma boa moradia e estar inserido nas classes sociais. Procuram se qualificar, ter uma 

boa relação com o próximo, e está bem visto até mesmo nas redes sociais”. O candidato 

explorou os seus conhecimentos sobre as questões relacionadas ao momento do povo 

brasileiro na atualidade ao relacionar as informações novas com as informações dadas 

pelo enunciado de apoio.  

No quinto parágrafo, mais uma vez, o autor faz menção ao já “dito” ao 

defender o argumento de que: “[5] Conclui-se que hoje objetivo da humanidade é ser bem 

sucedida, ser aceito em qualquer ambiente, transmitindo bons comportamentos e sendo 

aceito dentro dos grupos sociais”. No exemplo, o candidato trata com coerência de outras 

questões que estão descritas no texto, como “o valor da mulher na sociedade, as redes 

sociais e os grupos sociais”. O autor utilizou as informações explícitas ao texto e também 

as informações implícitas na concretude textual. Nota-se que o candidato consegue 

“selecionar”, “organizar” e “interpretar”, com precisão, as informações do próprio 

enunciado, dando, assim, um sentido adequado ao texto proposto. 

 

Seguimos para a sétima análise. 

 

 

4.3.8  Redação (R7) 
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(R7)                              Título: A ascensão da tecnologia 

[1] Atualmente o mundo em comparação com os últimos anos mudou gradativamente 

como por exemplo: o advento da tecnologia muitas pessoas estão usando este recurso pois 

facilita em várias coisas e também simplifica. Antigamente as pessoas iam ao banco pagar 

contas e resolver outros problemas, com a tecnologia bem avançada o indivíduo não precisa 

pegar fila o mesmo resolve facilmente pelo seu smartphone ou celular. 

[2] Os jovens são os que mais usam esse tipo de tecnologia pelo um lado é bom pelo 

outro é ruim pois pesquisas apontam que jovens estão tendo muita dificuldade no 

aprendizado pois fica um certo tempo na hora da aula no celular e isso atrapalha muito em 

seu aprendizado. 

[3] Contudo a tecnologia pode ser usada de forma moderada pois ela foi criada para 

favorecer em certos afazeres e não para nos prejudicar. 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

O texto foi produzido em três parágrafos. O título “A Ascenção da tecnologia” 

evidencia que o autor abordará questões tecnológicas. No primeiro parágrafo, há a 

apresentação do tema de forma a evidenciar essas questões e a tese de que alguns recursos da 

tecnologia contribuem para o desenvolvimento da vida das pessoas, fato esse que se encontra 

implícito ao texto: “[1] Antigamente as pessoas iam ao banco pagar contas e resolver outros 

problemas, com a tecnologia bem avançada o indivíduo não precisa pegar fila o mesmo 

resolve facilmente pelo seu smartphone ou celular”. O candidato marca a sua posição 

utilizando o critério da intencionalidade, o que fica claro quando o autor se posiciona em 

relação às facilidades atribuídas ao uso constante da internet e os seus benefícios 

tecnológicos. 

No segundo parágrafo, o candidato demonstrou o reconhecimento de que o uso 

excessivo de internet pode ser positivo ou negativo, fato esse demonstrado no excerto: “[2] Os 

jovens são os que mais usam esse tipo de tecnologia pelo um lado é bom pelo outro é ruim”. 

Mesmo que de forma breve, o candidato reconhece que, diante dos fatos apresentados, se não 

soubermos utilizar a tecnologia de forma correta e saudável, isso poderá nos prejudicar de 

alguma forma, inclusive no aprendizado. Por isso, nesse parágrafo, percebemos o quanto o 

candidato faz uso da intencionalidade para “marcar” ainda mais o seu posicionamento diante 

dos fatos apresentados no enunciado de apoio. O autor, ao desenvolver a tese em questão, 

utiliza o critério da informatividade ao fazer uma apresentação de cunho pessoal frente à 

situação exigida ao dialogar com o texto de apoio. 

No terceiro parágrafo, há pouco encadeamento das ideias apresentadas, ou seja, 

o parágrafo foi pouco desenvolvido. O autor tenta esclarecer que “[3] [...] a tecnologia pode 

ser usada de forma moderada pois ela foi criada para favorecer em certos afazeres e não 
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para nos prejudicar”. O delineamento da proposta está de acordo com o objetivo estabelecido 

na produção do candidato, no entanto, para finalizar o seu texto, o autor fugiu do que 

caracteriza as etapas da produção de uma redação.  

No geral, na redação aqui exposta, houve pouca objetividade em todo o texto, o 

que dificultou a manutenção do seu sentido global. No entanto, fica claro que o candidato fez 

uso das informações implícitas e explícitas ao enfatizar que há sim benefícios no uso da 

tecnologia e que temos muito a ganhar com isso. Em contrapartida, o candidato demonstra 

que o uso excessivo dessa mesma tecnologia pode nos prejudicar em vários aspectos, como,  

por exemplo, na aprendizagem. Em razão disso, a sequência dos fatos é organizada para a 

manutenção de sua tese na referida construção textual.  

Analisaremos, adiante, a oitava e última redação. 

 

 

4.3.9  Redação (R8) 

 

 

(R8)                             Título: O mundo nas últimas décadas 

[1] Hoje vivemos no mundo diferentes de muitos anos atrás, percebemos várias 

mudanças na nossa sociedade como a tecnologia presente agora em todos os lugares do 

mundo, mudou o comportamentos dos jovens em relação ao trabalho e a educação. 

[2] Percebemos como essa situação ajuda, mais prejudica bastante a sociedade, 

prejudicando os nossos jovens, o comportamento, a educação a convivência no meio da 

sociedade, jovens que poderiam estar nas escolas, estão nas ruas, como também mulheres, 

crianças crescendo sem educação e sem respeito. 

[3] Isso faz muita diferença da forma como deveria ser o modo de vida, o trabalho a 

forma de vida desses jovens é radical, não podemos viver no mundo que ao mesmo tempo 

não é bom. 

[4] Portanto, queremos mudanças nos nossos jovens, precisamos fazer com que 

cresçam com o futuro melhor, sem violência, sem guerra, e sim com educação, com bons 

comportamentos. Para mudar isso pedimos ajuda de autoridades do nosso estado, do nosso 

pais porque temos direito, para que nós cresçamos de um modo em que as pessoas se sintam 

feliz no meio da sociedade, o nosso país precisa-se de mais atenção e valorização. 
Fonte: Comissão Permanente de Vestibular – UFRR 

A redação foi desenvolvida em quatro parágrafos. No primeiro parágrafo, o 

candidato aponta algumas das transformações pelas quais a sociedade passa, deixando em 

evidência assuntos como “tecnologia” e “comportamento dos jovens em relação ao trabalho e 

à educação”. Usa o princípio da intencionalidade ao apresentar o tema de forma clara e 

objetiva: “[1] Hoje vivemos no mundo diferentes de muitos anos atrás, percebemos várias 
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mudanças na nossa sociedade como a tecnologia presente agora em todos os lugares do 

mundo”. No trecho, o candidato demonstra certo conhecimento perante o assunto 

apresentado.  

No segundo parágrafo, o autor desenvolve os temas trazidos na proposta. 

Ressalta-se que o candidato faz uso, nesse momento, da aceitabilidade quando alinha os 

conteúdos exigidos com o seu posicionamento, ou seja, preocupa-se com o que o receptor 

espera. Ele confronta ideias e valores acentuados dentro da temática por meio da 

demonstração de seus conhecimentos de mundo ao usar do critério da situacionalidade. Com 

efeito, manifesta o seu ponto de vista, elucidando fatos implícitos ao texto de apoio, como, 

por exemplo: “[2] Percebemos como essa situação ajuda, mais prejudica bastante”. No 

excerto, o candidato esclarece que, mesmo diante de fatos considerados bons acerca do uso da 

tecnologia, há também a evidência que as pessoas precisam aprender a usá-la, pois ela pode 

dificultar a vida em sociedade, principalmente em aspectos como o comportamento, a 

educação e a convivência social. O candidato apresenta, na passagem, algumas das 

informações implícitas ao texto. 

No terceiro parágrafo, há a retomada do que o candidato já escreveu no 

primeiro, o que demonstra a sua intenção em “marcar” o seu posicionamento: “[3] não 

podemos viver no mundo que ao mesmo tempo não é bom [...]”. No exemplo, o autor 

apresenta uma sequência de ideias ligadas aos parágrafos anteriores. Usa-se, portanto, os 

mecanismos de coesão e de coerência para estabelecer com propriedade o elo existente entre 

os parágrafos. 

No quarto parágrafo, o candidato manifesta-se mais uma vez através da 

intencionalidade, ao dizer: “[4] portanto, queremos mudanças nos nossos jovens, precisamos 

fazer com que cresçam com o futuro melhor, sem violência, sem guerra, e sim com educação, 

com bons comportamentos”. Nesse fragmento, o candidato tenta esclarecer, de forma mais 

convincente, a sua tese, pois marca e define os seus argumentos de maneira a contemplar o 

objetivo da proposta do vestibular.  

Quanto ao “balanceamento” do implícito/explícito, o candidato utilizou as 

informações implícitas e explicitas no texto, assim como o mesmo usou o seu conhecimento e 

as suas vivências para evidenciar ainda mais o seu ponto de vista. Dessa forma, deixou claro o 

uso de outros fatores que desencadearam um sentido lógico e global na produção, como 

exemplo, a intenção bem definida ao escrever o seu texto, gerando, com isso, a 

intertextualidade em sua produção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao produzir um texto, acionamos os conhecimentos prévios. Esses 

conhecimentos revelam o grau ou a falta de maturidade do autor durante todo o processo de 

escrita. Destaca-se que a contextualização e a interação de informações dadas e informações 

novas propiciam a devida estrutura informacional de um texto em sua forma global. 

A produção textual exige, do candidato, conhecimentos diferentes e mais 

complexos do que aqueles usados em momentos de interação informal. Com isso, há a 

ampliação e a consolidação de saberes que direcionam o indivíduo a se expressar de forma 

adequada, autônoma e consciente. 

As redações aqui expostas mostraram que os candidatos usaram alguns 

princípios de textualização, mesmo que de forma inconsciente. Os sete critérios de 

textualização: coesão, coerência, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade, 

intencionalidade, e a intertextualidade estão presentes no decorrer de todas as produções, 

gerando, com isso, a progressão temática dos textos construídos.  

No que condiz aos nossos questionamentos acadêmicos, esse trabalho nos 

permitiu reconhecer que as estratégias de textualização ocorrem de muitas formas, inclusive 

inconscientemente. Sobre isso, os sete princípios de Beaugrand e Dressler (1983) configuram-

se como parte desse processo de leitura e de escrita, através do texto dado, e postos de forma 

efetiva na produção final dos candidatos. 

As estratégias de textualização adotadas pelos candidatos direcionam a escrita. 

Ao saber usá-las, os candidatos conseguem contextualizar melhor as suas produções. Esse 

fato contribuiu demasiadamente para a construção de sentido nas redações aqui apresentadas. 

As hipóteses tratadas em nossa pesquisa destacaram que: a) os candidatos ao 

vestibular utilizam algumas estratégias específicas ao invés de outras, no momento da 

produção escrita; b) o uso ou não dessas estratégias influencia na construção de sentido no 

texto; e c) os efeitos de sentido nas redações analisadas evidenciaram a compreensão das 

informações implícitas e explícitas a partir do texto de apoio, bem como o reconhecimento de 

estratégias que elevam o grau de consciência textual do candidato.  

Face ao exposto, o momento do vestibular é um parâmetro para o candidato 
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rever tudo o que aprendeu em anos de escolarização. Na redação, especificamente, os 

candidatos devem saber que as escolhas linguísticas e/ou textuais, no tocante à escrita, devem 

ser feitas com o máximo de cuidado para que se obtenha o sentido do texto de forma global. 

Esse fato justifica-se pela necessidade do próprio candidato em resgatar ou acionar os seus 

conhecimentos prévios. 

É pertinente salientar que pesquisas que contemplam as questões textuais são 

de grande importância no momento atual, visto que podem direcionar outros trabalhos no que 

concerne à compreensão, à interpretação e à reflexão acerca da prática da escrita.  

Os aspectos de textualização identificados na pesquisa, ou até mesmo a falta 

deles, comprova que, na escola, o professor deve trabalhar de forma consistente a partir desses 

princípios. Não basta ler para escrever, é preciso fazer uma leitura indissociável das questões 

de ordem social e cultural, só assim os alunos poderão exercer o seu caráter crítico e 

reflexivo. O processo de interação entre autor/leitor direciona e concretiza a escrita como uma 

ação social. 

Os princípios de textualização são, portanto, entendidos como de extrema 

necessidade para haver um melhor entendimento no processo comunicativo entre locutor e 

interlocutor. Eles contribuem relevantemente na elaboração da materialidade textual. 

Em relação ao contexto interacional e ao dialógico da língua, compreende-se 

que o texto exerce o próprio lugar da interação, e é nesse viés que os interlocutores, 

dialogicamente, constroem-se e são construídos em um momento de interação entre as partes. 

Corroborando com isso, Marcuschi (2008, p. 22) acrescenta que “todo o uso e funcionamento 

significativo da linguagem se dá em textos e discursos produzidos e recebidos em situações 

enunciativas ligadas a domínios discursivos da vida cotidiana e realizados em gêneros que 

circulam na sociedade”. 

Sobre a relação entre texto, autor e leitor compreendida durante o processo de 

leitura, podemos verificar que o envolvimento do leitor se dá na busca da construção de um 

sentido em dada esfera comunicativa. É nessa concepção ativa de envolvimento que esse 

leitor buscará acionar os seus conhecimentos prévios para inferir e compreender de forma 

adequada os mais variados fatores que estão interligados ao contexto da produção textual.  

Sobre a construção dos sentidos, Marcuschi (2008) enfatiza que devemos tomar 

a língua dentro de uma concepção de interação, já o texto, segundo o autor, deve ser visto 

como um evento comunicativo em que ocorrem, de forma convergente, ações situadas como 

linguísticas, sociais e cognitivas. 
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Enfim, fazem-se necessários mais estudos sobre essa temática para subsidiar 

melhorias no ensino, bem como na formação de professores-leitores. Para isso, seriam 

importantes mais análises sobre o processo de textualização, tanto na construção do texto 

escrito como na construção do texto oral para que as bases dos PCNs sejam postas em prática, 

uma vez que essa temática é de extrema relevância no trabalho contínuo de aprendizagem 

entre alunos e professores na sala de aula. 

Portanto, o contexto da produção exige o uso eficiente dos princípios de 

textualização adotados nesse trabalho, pois são eles que desencadeiam a concretização da 

coesão e da coerência na dimensão textual, bem como o reconhecimento de uma 

infraestrutura pertinente ao gênero em questão, a redação de vestibular. 
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