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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo elencar e averiguar algumas das dificuldades observadas nas 
produções dos estudantes do segundo período de Letras, matriculados na disciplina Produção 
e Recepção de Textos II, no período letivo de 2010/2, que no momento estavam realizando 
atividades, tais como: fichamentos, resumos, resenhas e por fim, um artigo científico. Para a 
análise dos dados, os monitores das disciplinas Produção e Recepção de Textos II (segundo 
período) e Laboratório para o Ensino de Gêneros Textuais (sexto período), selecionaram 
alguns fragmentos destas produções textuais para que, à luz da teoria da Linguística Textual e 
com base na chave de correção criada pela docente citada, fosse possível detectar os 
problemas enfrentados por esses estudantes no decorrer do curso.Ao avaliar estas atividades, 
os monitores concluíram que os discentes egressos no curso de Letras não atendem aos 
requisitos básicos para a elaboração e interpretação de textos.  

Abstract: 

This paper aims to list and examine some of the difficulties encountered in the production of 
students of the second sentence of Arts, attending the course Production and Reception of 
Texts II, semester of 2010 / 2, which at the time were performing activities such as: 
annotated, summaries, reviews, and finally, a scientific article. For data analysis, the monitors 
of disciplines Production and Reception of Texts II (second period) and Laboratory for 
Teaching Textual Genres (sixth time), selected fragments of these textual productions that, in 
light of the theory of Linguistics and Textual based on key fix created by the teacher said, it 
was possible to detect the problems faced by such students during the curso.Ao evaluate these 
activities, the monitors found that students in the course of Arts graduates do not meet the 
basic requirements for preparing and interpretation of texts. 
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 1 – Introdução  

 Esse trabalho propõe realizar uma análise das produções textuais dos estudantes do 

segundo período do curso de Letras da Universidade Federal de Sergipe – Campus Prof. 

Alberto Carvalho. Para tanto, os monitores das disciplinas Produção e Recepção de Textos II 

(segundo período) e Laboratório para o Ensino de Gêneros Textuais (sexto período), 

Agnaldo Almeida de Jesus e Nívea Merièlle Costa Silva, que dão assistência à professora Drª 

orientadora destas, Maria Emília de Rodat de Aguiar Barreto Barros, selecionaram alguns 

fragmentos dos textos escritos pelos alunos de Produção e Recepção de Textos II, com a 

finalidade de observar as condições com as quais o texto é produzido e as dificuldades 

enfrentadas por estes discentes na elaboração das suas produções textuais no decorrer do 

curso. Assim, iremos proceder à análise à luz da Linguística Textual. Inicialmente, 

discorreremos acerca da experiência dos autores deste trabalho no projeto de Monitoria. 

 2 – Monitoria: experiência e conhecimento 

O projeto de monitoria coordenado pela Professora Drª. Maria Emília de R. de A. B. 

Barros, se estendia a duas disciplinas ofertadas e ministradas por esta docente no curso de 

Letras no semestre 2010/1, são elas: Produção e Recepção de Textos II (segundo período) e 

Laboratório para o Ensino de Gêneros Textuais (sexto período). 

Para tanto, os dois monitores, autores do presente trabalho, auxiliaram a ministrante 

das disciplinas referidas na correção das atividades desenvolvidas em sala de aula. Assim, 

constatamos as dificuldades e as possíveis melhoras no decorrer do semestre na produção 

textual dos alunos egressos neste curso. A atividade de monitoria, além de ser uma atividade 

curricular, porém não é obrigatória, pois se enquadra como disciplina optativa, propicia 

também aos monitores experiência e aprofundamento em determinadas vertentes do curso. 

Dessa forma, estes sujeitos são direcionados ao trabalho docente e a seguir uma carreira 

acadêmica. 

Sendo assim, propusemos averiguar, desde o início das atividades, os constantes 

equívocos de ordem argumentativa e formal na produção de texto de tais aprendizes. Como o 

curso é destinado à formação de professores de língua materna, ou seja, profissionais que 

futuramente darão suporte e ajudarão a outros alunos a desenvolver sua capacidade crítica no 

que se refere à produção e interpretação de textos, assim como no domínio de sua própria 
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língua, já que é uma condição exigida socialmente para adentrar no mercado de trabalho, o 

aproveitamento dessas atividades é de fundamental importância. 

Nesse sentido, a seguir traçaremos o percurso da Linguística Textual, já que foi a 

vertente teórica escolhida pelos alunos do segundo período juntamente com a docente para 

encorpar e sustentar teoricamente o curso.              

   

 3 – Revisitando os postulados da Linguística Textual 

A Linguística Textual (LT) configura-se como um novo ramo da Linguística que 

começou a desenvolver-se na década de 60 na Europa, e de modo especial, na Alemanha. 

Esse ramo da Linguística, que recebeu subsídios da Teoria da Enunciação, Teoria dos atos de 

Falas, da Linguística Cognitiva, entre outros, tem como de objeto de investigação e toma 

como unidade básica, não mais a palavra ou a frase, mas sim o texto. Sendo assim, koch 

(2008, p.12) argumenta que a preocupação da Linguística Textual “é o texto enquanto 

processo, enquanto atividade sociocomunicativo-interacional de construção de sentido”. 

Nesse sentido, ultrapassam-se os limites da frase e entende a linguagem como interação. 

Ainda segundo Koch (2009), a constituição da Linguística Textual pode ser definida 

em três momentos distintos. Num primeiro momento, temos a análise transfrástica cuja 

preocupação é a descrição dos fenômenos sintático-semânticos, ou seja, estudar relações 

ocorrentes entre enunciados ou sequências de enunciados. A análise transfrástica ainda não 

considerava o texto como objeto de análise, pois os estudos partiam da frase para o texto. 

No segundo momento, temos o surgimento das Gramáticas de Texto. Estas, por sua 

vez, emergem com a finalidade de preencher lacunas deixadas pela gramática estrutural e pela 

gramática gerativa, tais como a coreferência, a pronominalização, à relação tópico-

comentário, a entoação, as relações entre sentenças não ligadas por conjunções, entre outras. 

Sendo assim, o texto passa a ser objeto central de análise, já que “um texto não é 

simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com 

propriedades estruturais específicas”. (Koch, 2009, p. 7). 

Nessa perspectiva, ao considerar que todos os falantes de uma determinada língua 

possuem conhecimentos do que seja um texto, eles reconhecem quando um conjunto de 

enunciados constitui um texto ou quando se constitui apenas em um conjunto aleatório de 
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palavras ou sentenças. Para tanto, Charolles (1983, apud Galembeck) afirma que o falante 

possui três competências básicas: a competência formativa, a transformativa e a qualitativa. A 

primeira permite ao usuário produzir e compreender um número infinito de texto e avaliar, de 

modo convergente, a boa ou má formação de um texto. A segunda, por seu turno, refere-se à 

capacidade de resumir um texto, parafraseá-lo, reformulá-lo, ou atribuir-lhe um título, assim 

como de avaliar a adequação do resultado dessas atividades. Já a terceira, concerne à 

capacidade de o usuário identificar o tipo ou gênero de um dado tipo, bem como a 

possibilidade de produzir um texto de um tipo particular. 

Porém, as gramáticas de texto por considerar o texto como produto cede lugar para o 

estudo do texto como processo, assim surge a terceira fase da Linguística Textual. Esta 

caracterizada pelas Teorias do Texto, já que possui várias vertentes. Dessa forma, o texto é 

analisado dentro das condições de produção e de recepção, isto é, situado num determinado 

contexto. Assim, é abandonada a ideia de que o texto é algo pronto e acabado. É nesta fase, 

início da década de 1980, que é enfatizado, segundo kock (2008), a abordagem cognitiva do 

texto, principalmente a partir dos estudos de Dijk e Kintsch (1983) chegando à abordagem 

sociocognitiva, na década de 1990. 

Ao trabalhar com o cognitivo, Heinemann e Viehweger (1991, apud Koch, 2008, p. 

16) afirmam que no processamento textual existem e concorrem quatro sistemas de 

conhecimento: o linguístico, o enciclopédico, o interacional e o referente a modelos textuais 

globais. Dessa forma, trabalham com a noção de modelos cognitivos, isto é, “estruturas 

complexas de conhecimentos, que representam as experiências que vivenciamos em sociedade 

e que servem de base aos processos conceituais.” (Koch, 2008, p. 16)      

Nesse caminho, Marcuschi (1983, apud Koch, 2009, p.10,11) define a Linguística 

Textual como o “estudo das operações linguísticas e cognitivas reguladoras e controladoras da 

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

ainda que devemos tratar o texto como “um ato de comunicação unificado num complexo 

universo de ações humanas”. 

Após essa breve explanação do percurso da Linguística do Texto, faremos a seguir a 

análise de algumas redações produzidas pelos alunos do curso de Letras da UFS, campus 

Prof. Alberto Carvalho.        
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4 – Análise dos dados 

  As produções textuais aqui analisadas foram produzidas por estudantes do curso de 

Letras matriculados no semestre 2010/1 na disciplina Produção e Recepção de Textos II, a 

qual faz parte da grade curricular como disciplina obrigatória oferecida aos alunos do segundo 

período. Sendo que, a ementa dessa disciplina visa o trabalho com gêneros textuais 

acadêmicos em sua análise e produção, como: fichamentos, resumos, resenhas e artigos 

científicos. 

  Para tanto, foram discutidos em sala de aula vários textos e posteriormente pedido 

algumas atividades de forma gradativa, ou seja, primeiro eles produziram um fichamento, em 

seguida um resumo deste fichamento, depois uma resenha e finalmente um artigo científico. 

Dessa forma, podemos verificar o grau de evolução tanto argumentativo como formal (norma 

padrão) destes indivíduos. 

 O processo de correção, por sua vez, teve como âncora uma chave de correção (anexo 

I) utilizada pela docente e, consequentemente, pelos monitores. Nesta estavam distribuídas as 

taxonomias das dificuldades possíveis nas produções textuais. Tais dificuldades foram 

distribuídas em quatro categorias avaliativas, sendo elas: 

1. Organização Argumentativa; 

2. Aspectos Sintático-semânticos da Argumentação; 

3. Aspectos Formais dos Domínios da Língua; 

4. Aspectos do Vocabulário. 

 Diante disso, selecionamos alguns fragmentos de fichamentos e resumos e 

distribuímos de acordo com as dificuldades encontradas, são elas: 

 Incoerência argumentativa 

A escrita apresenta os problemas da oralidade de uma forma simplificada. Sendo que, a 

mesma é um complemento da oralidade, e por isso é não-natural. Tanto a língua escrita 

quanto a oral apresentam dificuldades distintas. 

Observamos que este trecho apresenta incoerência argumentativa, no sentido de, a 

princípio, o aprendiz afirma que a escrita e a oralidade apresentam os mesmos problemas, 

sendo que na escrita de forma simples. Porém, logo depois ele afirma o contrário, ou seja, diz 
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que as duas apresentam problemas distintos. Ressaltamos ainda que, o aluno demonstra um 

entendimento equivocado do texto ao afirmar que a escrita é um complemento da oralidade.  

 Constituição do sujeito do discurso 

Ao questionar o que se lê na escola percebe-se que a decisão sobre que leitura indicar para 

os alunos depende muito...  

  Neste exemplo, observamos que a indeterminação do sujeito não deixa claro de quem 

é este posicionamento. Porém, ao ler o texto original constatamos que essa voz pertence à 

autora, assim, o verbo deveria estar em terceira pessoa: a autora percebe. 

   Concordância verbal / nominal 

Os problemas citados anteriormente não quer dizer que a gramática não sirva... 

Para a autora, falta aos materiais, planos e processos de ensino de Língua Portuguesa e uma 

concepção de linguagem que acabem com tais procedimentos. 

 Nestes exemplos verificamos problemas quanto à concordância verbal / nominal. No 

primeiro caso, temos o sujeito no plural e o verbo no singular, assim, de acordo com a norma 

padrão deveria ficar, Os problemas...não querem dizer. Já no segundo trecho, observamos que 

o verbo faltar deve estar empregado no plural, pois se refere aos termos materiais, planos, 

processos. O verbo acabar (acabe), por sua vez, retoma os termos: concepção de linguagem, 

logo, deve estar no singular. Verificamos também a duplicidade e o uso indevido do conectivo 

aditivo e, o qual só deve permanecer o último. 

 Planejamento do texto 

Tendo como atividade principal a manipulação da escrita, sendo que o ato de escrever se faz 

dispensável pela imposição de fórmulas já prontas e modelos estabelecidos.    

  Observamos, neste caso, a falta da oração principal. Assim, o entendimento do texto 

fica comprometido.  

  Ortografia / Acentuação gráfica / Crase 

Com efeito, os professores necessitam adquirir conhecimento relacionado a oralidade e 

escrita. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

7 

O leitor tem o poder de construir significados aparti do autor. 

[...] acaba inibindo os alunos de expôr seus conhecimentos. 

  Nos exemplos acima verificamos problemas relacionados aos aspectos formais do uso 

da língua. No primeiro exemplo temos a falta do acento grave (crase), a expressão, de acordo 

com a norma padrão, deve ser: relacionado à oralidade e à escrita. No segundo exemplo 

temos inadequação ortográfica, o termo deve ser, a partir. O terceiro exemplo, por sua vez, 

possui um equívoco pertinente à acentuação gráfica. É importante salientar, que estes são 

apenas alguns exemplos, pois, mesmo estando no ensino superior, os alunos apresentam 

muitas incoerências no que se refere à norma padrão. 

 

5 – Considerações finais 

 No decorrer do trabalho, nos propusemos a apresentar e averiguar algumas das 

dificuldades e equívocos de ordem argumentativa e formal observadas nas produções textuais 

dos estudantes do segundo período de Letras, matriculados na disciplina Produção e 

Recepção de Textos II, com o intuito de buscar uma melhoria nessas produções utilizando 

com vertente teórica, a Linguística do Texto. Visto que estes educandos virão a ser 

profissionais na área de Letras ou professores de Língua materna, analisamos atividades, tais 

como: fichamentos, resenhas e por fim, um artigo científico. 

 O que verificamos foi que no âmbito dos aspectos formais da argumentação há 

aparente deficiência, o que decorre provavelmente da não assimilação da metalinguagem, que 

deveria ter sido apreendida ainda no ensino básico. Porém, os problemas vão além deste, 

como por exemplo, incoerência argumentativa, incoerência no uso da norma padrão e até 

mesmo na concordância verbo-nominal, comprometendo assim, a construção e o 

entendimento do texto. Nesse contexto, percebemos que estes discentes ingressam no Ensino 

Superior com inúmeras carências no que deveria ser pré-requisito mínimo exigido para um 

curso de nível superior. Portanto, as práticas pedagógicas devem ser revistas para que estes 

aprendizes estejam realmente preparados ao iniciar um curso de formação superior. 
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Anexo I 

 

I – Organização Argumentativa       

1. Quantidade de argumentos 

2. Qualidade de argumentos 

3. Constituição do sujeito do discurso 

4. Inexistência da imagem do alocutário 

5. Planejamento do texto 

6. Planejamento dos parágrafos (tópico e subtópico) 

7. Articulação discursiva (sequenciação) 

8. Progressão textual 

9. Redundância argumentativa 

10. Incoerência argumentativa 

 

II – Aspectos Sintático-semânticos da argumentação  

11.  Concordância verbal / nominal 

12. Regência verbal / nominal 

13. Conectores (operadores argumentativos) 

14. As relações interfrásicas 

15. Paralelismo sintático 

16. Anafóricos 

17. Tempos e modos verbais e suas correlações 

18. Incoerência da pessoa gramatical 

19. Pontuação 

 

III - Aspectos formais dos domínios da língua 

20. Ortografia 

21. Acentuação gráfica 

22. Crase 

 

IV – Aspectos do vocabulário 

23. Inadequação vocabular 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

10

24. Clichês 

25. Neologismo (enquanto defeito e não qualidade) 

26. Redundância vocabular 

27. Limitação vocabular 

 


