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Resumo: As dificuldades de estudantes da educação básica na produção de diversos gêneros

textuais estimularam-nos a buscar compreender quais fatores interferem diretamente na tessitura

de textos. Em função das exigências impostas pelo Exame Nacional do Ensino Médio, optamos por

direcionar a pesquisa para o gênero escolar texto dissertativo-argumentativo. Assim, por meio de

um corpus constituído por dez redações produzidas em 2004, investigamos circunstâncias que

afetam a coesão e a coerência textual. A análise permitiu confirmar que os redatores cometem

falhas comunicativas por dominarem insuficientemente a morfossintaxe (eixo que norteia as

inter-relações entre os elementos constituintes do texto). Diante disso, reunimos, ao final,

algumas estratégias formativas que podem gerar condições favoráveis à eficiente produção de

textos escritos. Palavras-chave: Coesão; Coerência; Comunicação Escrita. Resumen: Las

dificultades de los estudiantes de educación básica en la producción de diversos géneros textuales

nos animaron a tratar de entender los factores que interfieren directamente en el tejido de los

textos. En virtud de los requisitos impuestos por el Examen Nacional de la Enseñanza Mediana,

direccionamos la investigación para un género muy trabajado en la escuela: el texto

disertativo-argumentativo. Así, por medio de un corpus de diez redacciones producidas en 2004,

examinamos las condiciones que afectan a la cohesión y la coherencia textual. El análisis permitió

confirmar que los escritores hacen fallas en la comunicación, debido a su dominio insuficiente de la

morfosintaxis (eje que guía las interrelaciones entre los elementos del texto). Por eso, reunimos al

final, algunas de las estrategias de formación que pueden generar condiciones favorables para la

producción eficiente de los textos escritos. Palabras clave: Cohesión; Coherencia; Comunicación
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Escrita.

Introdução A observação da escrita produzida por estudantes da educação básica aponta-nos que

muitos problemas na expressão das ideias estão associados às dificuldades de articulação que

favorecem a comunicação por meio de textos escritos, como confirma Sautchuk (s/d). Segundo a

mesma autora, tal situação decorre da pouca aptidão desses escritores em manipular os

instrumentos linguísticos para concatenar as ideias de forma clara e objetiva. Na produção de um

texto, os conhecimentos morfossintáticos estabelecem relações lógicas que permitem desenvolver

a construção de sentidos na língua escrita, efetivando a comunicação entre locutor e interlocutor.

Diretamente relacionada às gramáticas normativa e funcional, a morfossintaxe estrutura e

promove a inter-relação entre os termos componentes de uma sentença e até mesmo de um

período inteiro. No entanto, para que isso aconteça efetivamente, segundo Rodolfo Ilari (2009), o

método de abordagem da língua portuguesa não pode se basear apenas no que os gramáticos

prescrevem a partir da análise de sentenças isoladas que não condizem com o uso da língua

materna no cotidiano, é preciso tomar os textos, produzidos em sociedade, como referência. O

contato frequente com produções escritas revela aos estudantes que estão inseridos no universo

diversificado da linguagem, conhecimentos distintos daqueles usados em situações de interações

informais, cujos recursos extralinguísticos, como entonação e expressões corporais ou algo que os

represente, atenuam os equívocos de ordem sintática. Atenta a isso, Inez Sautchuk (s/d) define os

mecanismos sintáticos como uma espécie de matriz responsável pela força que desencadeia e

imprime na superfície do enunciado as marcas de sua textualidade. Na escrita, os aspectos

fundamentalmente linguísticos colaboram com os fatores cognitivos, pragmáticos, culturais e

interacionais por especificar as características que fazem do texto uma composição precisa e

objetiva e não um amontoado de palavras sem sentido. Diante disso, nota-se a necessidade de os

escritores escolares desenvolverem sua competência textual a partir do domínio da sua

competência linguística. Entendemos que, para que isso ocorra, seja fundamental os professores

identificarem falhas no processo de aprendizagem dos estudantes, principalmente em relação ao

princípio construtivo da língua (a morfossintaxe), o que propicia ao falante expressar-se

coerentemente em seu discurso. Com o objetivo de avaliar o quanto as falhas de caráter estrutural

comprometem a compreensão e caracterização do gênero textual dissertação, este trabalho

abordará alguns dos problemas decorrentes do domínio insuficiente da morfossintaxe, e

utilizaremos como corpus textos dissertativo-argumentativos, escritos por participantes do Exame

Nacional do Ensino Médio – ENEM, em 2004. Trata-se de um conjunto de redações cedidas pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) que será analisado na perspectiva da

identificação dos problemas que comprometem a tessitura textual, inviabilizando, assim, a plena

expressão escrita. As pesquisas bibliográficas que tratam da temática morfossintaxe, por ser

entendida como um recurso essencial para a comunicação escrita, servirão de referência
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importante para a construção dos critérios de análise, pois permitirão definir os pontos mais

relevantes da sintaxe vinculados à produção textual. O artigo que se apresenta está organizado da

seguinte maneira: 1) apresentação dos elementos estruturantes do texto: a morfossintaxe, a

coesão e a coerência textuais, bem como a textualidade, todos alicerçados pelos subsídios

linguísticos que permitem diferenciar um texto escrito e compreensível de um aglomerado de

palavras sem sentido; 2) análise do corpus deste trabalho, que visa comprovar a hipótese de que o

domínio satisfatório das relações morfossintáticas pode contribuir para o aprimoramento do

escritor no desempenho da sua produção textual; 3) uma interpretação que parte dos dados

analisados para apontar algumas estratégias pedagógicas que podem levar estudantes a produzir

textos dotados de textualidade, possibilitando a efetiva comunicação escrita. 1. Elementos

estruturantes do texto: morfossintaxe, coesão e coerência Além da aptidão em se

comunicar por meio da linguagem, os seres humanos, ao longo do tempo, tornaram-se capazes de

registrar os conhecimentos acumulados e transmiti-los por meio da escrita. No entanto, segundo

os dados do ENEM, que avalia a escrita dos egressos da educação básica, em dez anos de

aplicação desse exame, grande parte da população discente brasileira não consegue aperfeiçoar

essa comunicação escrita, ficando limitada a uma performance média que pouco tem se alterado

ano após ano. Tabela 1 – Notas médias da Redação – ENEM[1]
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
48,95 55,96 52,08 55,99 59,06 58,50 59,60 53,10 52,90 47,60 45,50

Segundo Sautchuk (s/d), os indivíduos ainda em situação escolar não adquirem plenamente a

noção de como organizar e articular um texto, refletindo esse problema em suas redações.

Inúmeros são os fatores que podem comprometer a produção textual, porém, no campo

linguístico, por isso é importante para o escritor conhecer os elementos que diferenciam um

aglomerado de palavras sem sentido de um texto escrito compreensível e dotado de significação.

1. 1 Morfossintaxe

Definida como a apreciação conjunta da classificação morfológica das palavras e sua função sintática na

oração, a morfossintaxe estuda a relação entre a classe gramatical de um vocábulo e seu emprego sintático

na construção de enunciados frasais. Aliada ao léxico, a morfossintaxe é responsável por parte fundamental

na organização do significado dos enunciados, além de fornecer ao usuário a capacidade de reconhecer as

construções possíveis de um enunciado em sua língua. Sautchuk (2010) afirma que para demonstrar como

ocorre o funcionamento morfossintático da língua é necessário possuir um conhecimento seguro das classes

gramaticais e das várias possibilidades de relação que podem ser feitas a partir dos seus integrantes. A

autora defende também que pelo conhecimento e pelo domínio de sua gramática internalizada, o usuário da

língua portuguesa é capaz de reconhecê-la até mesmo em frases formadas com vocábulos fictícios. No campo

da produção textual, a supracitada autora destaca a importância da sintaxe ao evidenciar a padronização

estrutural que essa parte da gramática da língua promove, estabelecendo as relações recíprocas dos termos

nas frases e das frases no discurso. Segundo Sautchuk (2010, p. 43), “são as leis sintáticas que promovem,
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autorizam ou recusam determinadas construções, elegendo-as como ‘pertencentes à Língua Portuguesa’ ou

como ‘não pertencentes’”. Interessa-nos, neste trabalho, mostrar como o atendimento a essas leis pode

contribuir para tornar um texto coeso e coerente.

1.2. Coesão Textual

Para que haja uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases,

orações, parágrafos, etc., é necessária a utilização de mecanismos linguísticos que permitam uma interação

contínua entre as ideias e os elementos estruturantes da língua, garantindo a expressão clara e objetiva do

pensamento na forma escrita. A coesão textual é um tema bastante estudado por diversos linguistas. Koch

(2008), por exemplo, propõe duas grandes modalidades de coesão: a coesão referencial ou remissiva e a

coesão sequencial. - Coesão referencial ou remissiva – ocorre quando um componente do texto faz remissão

a outro elemento nele presente ou inferível no universo textual por meio de alguma relação semântica entre

os termos (palavras), reiterando algo que já foi dito antes (anáfora) ou introduzindo algo que ainda será dito

(catáfora). As relações semânticas estabelecidas podem ser de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia

ou ainda de repetição (uso da mesma unidade lexical). - Coesão sequencial – refere-se aos procedimentos

linguísticos utilizados pelo autor, para estabelecer as relações semânticas e/ou pragmáticas entre os

segmentos do texto, fazendo-o progredir sem desviar-se do tema. Para tanto, são empregados elementos

coesivos como, conjunções, preposições e advérbios, a fim de garantir a conexão entre as orações, períodos e

parágrafos, dando ao texto a progressão necessária. Apesar de o valor dos elementos coesivos ser

reconhecido por vários pesquisadores da Linguística Textual, Marcuschi (1986 apud KOCH, 2008) destaca ser

possível a construção de um texto sem a presença desses elementos, mas repleto de significado. Nesse caso,

a textualidade é obtida no nível semântico, pela justaposição de situações que ativam operações mentais que

criam relações de coerência. Nesses casos, há que se ter domínio de outros processos sintáticos, como os por

coordenação, o que nem sempre é de pleno conhecimento de estudantes em fase de formação.

1.2. Coerência Textual

A compatibilidade entre o mundo textual e o conhecimento de mundo de quem processa o discurso possibilita

a construção de sentidos no processo da comunicação escrita. A coerência textual é o instrumento que

promove a relação lógica entre os pensamentos, fazendo com que uns complementem os outros, não se

contradigam e formem um todo significativo. Caso não haja uma concatenação de ideias entre as frases e os

demais componentes linguísticos que formam o texto, eles se contradirão quebrando a linha de raciocínio

proposta no enunciado. Ainda que possuam definições e características específicas, as relações de

interdependência entre coerência e coesão estão imbricadas de tal forma que é difícil delimitar onde começa

uma e termina a outra. A coesão é um dos recursos utilizados na promoção da continuidade e progressão do

discurso escrito, sendo construída por meio de mecanismos lexicais e gramaticais. Além disso, ela atua em

função da coerência, pois ao interligar os elementos linguísticos torna o texto mais interpretável e não exige

dos interlocutores tanto esforço para transmitir e compreender o significado daquilo que está escrito. Pode-se

entender melhor a relação entre coerência e coesão a partir de alguns princípios básicos apresentados por

Charolles (2002 apud SILVA, 2010): - Metarregra da repetição – um texto será micro ou

18/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_morfossintaxe_a_servico_da_expressao_escrita.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-14,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



macroestruturalmente coerente se contiver em seu desenvolvimento linear elementos de estrita recorrência.

Essa metarregra se refere às repetições e aos processos de retomada utilizados para garantir a coesão textual

que, por meio de substituições lexicais, recuperações pressuposicionais e retomadas de inferência,

promovendo, assim, uma coerência tanto micro quanto macroestrutural, o que favorece o desenvolvimento

contínuo do enunciado. - Metarregra da progressão – para que haja coerência micro ou macroestrutural em

um texto, é necessária a renovação progressiva da sua base semântica, pois isso demonstra que o escritor

tem algo a dizer e não produz um texto circular, remetendo-se ao mesmo ponto sem introduzir novas

informações. Tendo em vista que um texto coerente deve manter o equilíbrio entre o que já foi dito e o novo,

essa metarregra complementa a primeira, enfatizando a relação de proximidade entre a continuidade

temática e a progressão semântica na superfície textual. - Metarregra da não contradição – em um texto não

se pode ter situações ou ideias que se contradigam entre si, comprometendo a coerência da micro ou da

macroestrutura textual. Issa não significa, contudo, que um texto não possa incluir em sua composição uma

possível contraargumentação. Essa metarregra diz respeito a dois tipos de coerência para que a lógica

semântica do texto não seja quebrada: a coerência interna, em que as afirmações não podem contradizer

outras pressuposições dentro do próprio enunciado e a coerência externa, que compatibiliza a produção

escrita com a normalidade do mundo ao qual se refere. Ambas estão relacionadas ao esforço do escritor em

manter relações de compatibilidade entre as ideias apresentadas. - Metarregra da relação – uma sequência ou

um texto são coerentes quando os fatos que expõem estão relacionados ao mundo representado. A

necessidade de encadeamento harmônico entre as ideias desenvolvidas no texto é a principal indicação da

metarregra da relação, que delimita tal encadeamento às relações de causa, condição e consequência,

mostrando a relevância dessas relações estarem interligadas por um conector para promover a congruência

entre duas frases. Assim, observamos que a coerência possui estreita relação com a coesão textual e é

contextual, pragmática e também linguística. 2. Análise de textos dissertativo-argumentativos Os textos

analisados neste trabalho são dissertativo-argumentativos nos quais devem predominar a função referencial e

o uso da linguagem formal. Destacamos que o gênero textual analisado foi produzido em situação de exame

(escritas produzidas para o ENEM de 2004), por isso está submetido a um conjunto de coerções. Nessa data,

a proposta da prova de redação propôs a discussão da seguinte questão: como garantir a liberdade de

informação e evitar abusos nos meios de comunicação?

Originária da expressão latina dissertatione, a dissertação é uma composição escrita ou oral em que se expõe

opinião sobre um tema de matéria doutrinária, científica ou artística, apresentando argumentos, provas,

exemplos, etc. Fiorin e Savioli (apud Souza, 2003) definem a dissertação como um texto temático, baseado

em enunciados com relações lógicas entre si que revelam explicitamente a opinião ou o julgamento do

enunciador, a partir de conceitos abstratos. No universo escolar, a dissertação é vista como um texto no qual

se emite juízo de valor, exigindo do seu redator o posicionamento diante de determinado assunto, por meio

de sua opinião ou tese, o que o faz desenvolver sua capacidade crítico-reflexiva. São inúmeros os conceitos

de dissertação propostos por linguistas e professores, sobretudo, aqueles estabelecidos pelos autores de

manuais de redação. No entanto, percebemos que há um consenso quanto aos dois elementos mais

importantes que compõem a dissertação: a defesa de um ponto de vista e a argumentação a favor dele. É

importante ressaltar que a dissertação pode ser produzida de forma expositiva, quando o autor apresenta e

discute uma ideia ou tema de forma ordenada, sem a intenção de promover o engajamento do seu

interlocutor. Na análise de redações do ENEM, notamos que muitos assumem essa modalidade. Assumimos
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com Souza (2003) que a redação exigida no ENEM se constitui como um gênero de texto escolar, que tem

como finalidade ser “feito para o ensino da escrita”, circula na esfera comunicativa escolar integrada a outras

práticas sociais, como: processos seletivos de empresas públicas e privadas, concursos públicos e exames

vestibulares, por exemplo. É, então, considerada uma produção sociocultural cujos conteúdos permitem tratar

de temas e/ou questões em discussão na sociedade, além de indicar os posicionamentos assumidos pelos

autores diante de um interlocutor projetado com o qual se estabelece uma interação sócio-discursiva

(indireta), mas orientada para obter certa aprovação (AZEVEDO, 2015). Os textos reunidos como corpus

neste trabalho foram numerados de 1 (um) a 10 (dez) para facilitar a referência ao longo da análise. Nas

redações dissertativas, a ordem estrutural não é rigidamente estabelecida, uma vez que fatores pragmáticos,

relacionados ao uso da linguagem e à construção de sentidos, influenciam os escritores na escolha da

ordenação morfossintática que será apresentada na produção desse gênero textual. Assim, o foco da análise

que apresentamos a seguir é a morfossintaxe e a coesão textual, recursos micro estruturantes que dão

suporte à macroestrutura do texto. Isso porque em nosso entendimento a falta de organização nessa

microestrutura pode resultar na produção de um texto incoerente e quiçá sem sentido. Além da relação entre

a coesão e o conhecimento morfossintático da língua, a análise abordará aspectos ligados à coerência textual.

Vale salientar que serão considerados como problemas na tessitura textual aqueles casos em que falhas na

escrita trouxerem dificuldades para o entendimento da redação, prejudicando a inteligibilidade da mensagem

transmitida. A partir dos pressupostos teóricos que norteiam este estudo, a análise do corpus seguirá quatro

categorias específicas: (A) a relação de concordância entre o sintagma com função de sujeito da oração e o

sintagma verbal; (B) a pontuação do texto como elemento coesivo; (C) a utilização de conectores

interfrásicos e a coesão entre os parágrafos do texto, que garantem a linearidade textual; (D) a coesão entre

todas as partes do texto é importante para observar a integralidade na construção de sentidos do discurso

escrito. A título de ilustração dos pontos observados recortamos trechos encontrados entre as redações que

constituem o corpus. A- A relação de concordância entre o sintagma com função de sujeito da oração e o

sintagma verbal.

Enfim, a mídia, muitas vezes, acaba sufocando as pessoas. Principalmente, os

famosos. Não importa se falam bem ou mal da pessoa, mas elas acabam ficando

‘mal na foto’ e ficam bravas com a imprensa (extraído da redação 1). Observamos

nesse excerto um exemplo da dificuldade que o autor apresenta em realizar as

devidas concordâncias entre os sintagmas das frases. Durante o processo de

construção do parágrafo, notamos a deficiência progressiva do escritor em delimitar

qual sintagma assume a função de sujeito nas orações, fato evidenciado pela

conjugação dos verbos “falar” e “acabar” na terceira pessoa do plural, visto que são

mostrados dois possíveis sujeitos (“a mídia” e “elas”), porém não sabemos de

imediato a quem os sintagmas verbais fazem referência, causando dúvida quanto ao

elemento referenciado no contexto. A falta de clareza na concordância entre os

sintagmas dificulta o entendimento do texto e obriga o leitor a refazer a releituras

em busca da relação entre sujeito e verbo. Alguns casos em que a concordância

entre os sintagmas da oração não ocorre podem levar o leitor a reler todo o texto

para compreender o seu real sentido.
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Contanto que, as empresas de comunicação se responsabilizem pelos problemas que

tem proporcionado a sociedade de baixa renda é possível que haja um conciliamento,

a fim de que suas informações sejam ocasionando dignidade consideravelmente aos

afetados (extraído da redação 2). Nesse parágrafo da redação 2, evidenciamos que,

ao final do período, o leitor necessita retomar o trecho todo para concluir que a

sociedade está sendo prejudicada pelas empresas de comunicação. Essa dúvida em

relação ao sentido do texto seria evitada se houvesse a concordância do sujeito com

o verbo e a regência da preposição “a”, da seguinte forma: “Contanto que as

empresas de comunicação se responsabilizem pelos problemas que têm

proporcionado à sociedade de baixa renda, é possível que haja [...]”. B- A pontuação

do texto como elemento coesivo A pontuação textual tem base sintática e é essencial

na articulação adequada dos termos de uma oração, contribuindo significativamente

para coesão do texto. Conhecer a estrutura sintática da língua é fundamental para

que se possa utilizar esse recurso coesivo, uma vez que muitas funções sintáticas

não podem ser separadas por meio da pontuação e outras devem ser isoladas. O

excerto a seguir exemplifica essa problemática:

E também o fator de que um povo mal informado consome tudo o que lhe empurram

pela garganta sem ter o discernimento de criticar ou mudar o canal para coisas mais

úteis é o que faz com que esses maus profissionais não só progridam mas se

sobressaiam perante outros que usam sua profissão no sentido real a que a ética lhe

mandar agir (extraído da redação 3). No início desse trecho, observamos a intenção

de o aluno-escritor em enumerar e explicar os fatores que fomentam o poder da

mídia. No entanto, a falta de vírgulas entre os períodos dificulta a compreensão do

leitor, levando-o a reler o parágrafo pausadamente, para procurar pontuar o texto,

dando-lhe uma possível interpretação. Além disso, a ausência de pontuação pode

gerar uma interpretação errônea desse excerto, uma vez que não se delimita as

relações de coordenação entre as orações, como deveria ocorrer em: “[...] sem ter o

discernimento de criticar ou mudar o canal para coisas mais úteis [...]”, que é uma

oração coordenada sindética explicativa, devendo ser posta entre vírgulas. Falha

semelhante também acontece, quando não se usa a vírgula para separar a oração

coordenada sindética aditiva “[...] mas se sobressaiam perante outros [...]”, do

período que a antecede. Um segundo exemplo dos impactos da pontuação

equivocada encontra-se a seguir.

A imprensa em geral no Brasil tem sem dúvida alguma livre arbítrio para mostrar

não só na televisão mas em todo meio de comunicação tudo o que se passa pelo

mundo, se fóssemos ver so pelo fato da informação estaríamos bem informados e

não teríamos do que reclamar, pois nos dias atuais são abordados diversos tipos de

assunto, para todos os gostos, mas como somos humanos e sabemos que não

estamos livres de tragédias, não deveríamos deixar que nossas vidas fossem

exportas ao publico rompendo a barreira da informação e alcançando a curiosidade
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alheia que alimenta essa maneira de informar usando o sofrimento da pessoa

atingida (extraído da redação 4). Notamos nesse excerto que o autor o texto produz

um texto no qual os sintagmas da oração não estão na ordem direta (sujeito + verbo

+ complemento + adjuntos) da sintaxe da língua portuguesa. Quando essa

sequência sintática é alterada, deve-se recorrer à pontuação para separar alguns

termos da oração. Observamos a dificuldade de o redator em pontuar o texto ao

constatar que a locução adverbial de circunstância “sem dúvida alguma” não foi

devidamente separada por vírgulas, quando interposta entre o verbo “ter” e o seu

complemento, na frase que inicia o parágrafo. A redação 4 também apresenta

problemas de acentuação gráfica (publico ao invés de público, por exemplo) que

podem alterar a classificação morfológica dos vocábulos e comprometer a construção

de sentidos do texto. Além disso, vemos o desconhecimento do redator em utilizar

certas construções sintáticas, como, por exemplo, as orações reduzidas adverbiais de

gerúndio “[...] rompendo a barreira da informação e alcançando a curiosidade alheia

[...]” e “[...] usando o sofrimento da pessoa atingida [...]”, que deveriam estar

separadas do antecedente por vírgula. Outro fato evidente no excerto é a inabilidade

do escritor em encerrar um período. Todas as ideias apresentadas são separadas por

vírgulas, tornando todas as ideias interligadas, sem uma conclusão do raciocínio por

meio de outro sinal de pontuação, como o ponto final. É importante termos em

mente que a ausência e/ou o uso incorreto da pontuação prejudica o entendimento

das relações sintáticas entre os termos da oração e entre as orações,

comprometendo a clareza, a coesão e a coerência textuais. C- A utilização de

conectores interfrásicos Os conectores frásicos possuem carga semântica e são

utilizados para ligar termos e orações, dando um valor de unidade ao enunciado. A

ausência desses conectores pode causar a impressão de que as frases são orações

soltas que não formam um todo coeso e coerente: o texto. No corpus analisado,

encontramos redações sem o uso de conectivos, outras em que o conectivo foi

utilizado de maneira inadequada e textos nos quais o autor fez o uso correto desse

recurso, colaborando para maior coesão textual.

A maioria das pessoas gostam de ter a sua imagem preservada, sem ser

expostas em jornais, revistas, esse é um direito nosso que deve ser respeitado

(extraído da redação 5). Além de problemas sintagmáticos (discordância entre

sujeito e verbo), percebemos a ausência de conectivos. Nesse excerto, a falta

de conectores torna a compreensão do texto truncada, porque não fica clara a

informação que o escritor deseja discutir. A tentativa de coordenar a frase

“sem ser expostas em jornais, revistas, esse é um direito nosso que deve ser

respeitado” ao período anterior, que é a oração principal, ocorre de forma

equivocada. O uso das vírgulas não permite distinguir se a autor quis

enumerar os meios que expõem as pessoas ou mencionar os motivos pelos

quais elas não devem ser expostas, utilizando-se de orações coordenadas

sindéticas explicativas. O trecho seria mais bem compreendido se escrito da
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seguinte maneira: “A maioria das pessoas gosta de ter a sua imagem

preservada, sem ser exposta em jornais e revistas, pois esse é um direito

nosso que deve ser respeitado”.

Não só a televisão comete seus abusos, mas também os jornais, que não

respeitam a privacidade de algumas pessoas (extraído da redação 6). Nesse

excerto, fica claro que o autor reconhece a importância de se utilizar

conectores para dar unidade ao texto, pois faz uso adequado das locuções

aditivas “não só” e “mas também” na construção do período composto por

orações coordenadas aditivas. Na frase “que não respeitam a privacidade de

algumas pessoas”, o conectivo “que” estabelece a relação de coordenação

entre a oração sindética explicativa e o trecho que a antecede, demostrando

eficiência na inclusão de recursos interfrásicos. Os exemplos apresentados

comprovam a importância de se utilizar conectores para interligar os

componentes do texto, transformando-o em uma peça essencial para

promover a construção de sentidos. Para o gênero textual em estudo neste

trabalho, o uso de conectivos é fundamental, pois a ausência e/ou o uso

inadequado desses mecanismos linguísticos comprometem a coesão e a

coerência do texto. D- Coesão entre os parágrafos do texto Nesse critério

serão apreciadas as relações coesivas entre as partes do texto. Para isso,

enfatizaremos um texto completo: a redação 10.

Os meios de comunicação tem ocupado um espaço muito amplo em nossa sociedade,

não podemos sair de nossas casas; expressar uma ideia, que logo somos vistos por

todos.

Eles não nos deixam em privacidade no trabalho, em casa ou na rua; a qualquer

momento podemos ser filmados, fotografados e etc.

Eles também servem para nos informar sobre o que acontece no nosso pais e no

mundo, mas para tudo há o seu limite; deve-se estabelecer um limite para eles

como garantia de liberdade, para podermos, andar, correr, gritar e fazer o que

“quizer” dentro dos limites estabelecidos, sem ser vistor por todos, porque uma das

coisas que mais precisamos é a liberdade e a privacidade. Nesse texto, há problemas

de ortografia e acentuação, além dos ocasionados pelo uso inadequado da

pontuação. Contudo, o aspecto que mais chama a atenção é a ambiguidade

provocada pela falta de conexão entre os parágrafos e as ideias expostas. O uso

excessivo de vírgulas e pontos e vírgulas torna o período truncado, sem fluidez,

dando a impressão que o redator não consegue concluir seu raciocínio. Do início ao

fim da redação é perceptível a dificuldade de o autor estabelecer as relações de

causa, condição e consequência, por meio de conectores que reforçam a

argumentação no enunciado. Outro fator que compromete a inteligibilidade do texto

é a repetição constante do pronome pessoal “eles”, pois não se compreende com
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clareza a quem o redator faz referência ao utilizar repetidamente o mesmo substituto

lexical. Dessa forma, a metarregra da repetição não se concretiza, uma vez que a

coerência tanto micro como macroestrutural não se processa, comprometendo a

progressão do texto. Para que a comunicação escrita se realize de forma efetiva, é

necessário considerar as relações morfossintáticas que promovem a coesão e

coerência textuais, possibilitando a participação do indivíduo na construção do

conhecimento, por meio do principal instrumento de interação social: a língua. Esses

exemplos reafirmam a necessidade de haver conhecimento sintático na produção do

texto escrito, para favorecer a organização das ideias e a construção de sentidos por

meio dos enunciados. A respeito dessa importância, Sautchuk (2010) afirma:

As leis sintáticas de uma língua funcionam como uma espécie de guardião da

inteligibilidade da superfície linguística de um texto, pois são o elemento gerador e

disciplinador das unidades linguísticas que compõem as frases desse texto. É a

sintaxe, sem dúvida, o princípio construtivo e mantenedor da identidade da língua e,

como tal, tem sua importância alçada a de assegurar a própria capacidade

comunicativa dos textos (Ibid., p. 44). Queremos ressaltar ainda que há na estrutura

morfossintática do português alguns pontos essenciais para a produção textual.

Essas características seguem uma hierarquia gramatical de unidades linguísticas

(morfema → palavra → sintagma → frase/oração → texto), que se combinam

segundo as leis da língua e/ou as finalidades dos seus usuários. Observa-se que os

constituintes imediatos das frases/orações são os sintagmas e não as palavras e que

a compreensão de enunciados escritos depende das posições e relações que os

diferentes tipos de sintagmas assumem entre si, para efetivar o ato comunicativo. 3.

Discussão dos resultados Embora a análise empreendida tenha por base um

corpus reduzido, ficou evidente a dificuldade de os alunos utilizarem os principais

mecanismos linguísticos no momento de produção textual em exame do ENEM. Isso

é mais preocupante quando lembramos que os estudantes passaram doze anos na

educação básica e ainda não dominam suficientemente os recursos que garantem

uma boa expressão escrita. Por meio deste trabalho, confirmamos a estreita relação

entre morfossintaxe e textualidade, pois o conhecimento das regras que norteiam o

funcionamento da língua proporciona a conectividade, fator essencial para realização

da coesão e coerência que contribuem para o entendimento da mensagem,

concretizando a comunicação. A análise da concordância entre o sintagma nominal

com função de sujeito e o sintagma verbal comprovou-nos que a ausência dessa

relação básica para a sintaxe da língua portuguesa foi a de maior incidência dentre

as categorias observadas, contribuindo, muitas vezes, para a falta de textualidade

nas produções. Também observamos que a ausência e/ou o emprego inadequado da

pontuação, recurso sintático importante para a progressão das redações, foi outra

falha recorrente. Os autores cujos textos compuseram o corpus não souberam

usufruir dos benefícios discursivos proporcionados pela pontuação. Ao analisar o uso

dos conectores lógicos nos textos, constatamos que os produtores têm dificuldades
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quanto ao valor semântico que os conectivos promovem entre as frases e os

parágrafos, uma vez que houve redações nas quais o conector empregado gerou

falta de textualidade. O não uso de conectores lógicos ou discursivos interligados às

partes do texto foi outra falha observada recorrentemente. Com a análise integral

das dez redações foi possível perceber que seus autores violaram as metarregras da

coerência (CHAROLLES, 2002). Os recursos linguísticos que mantêm a continuidade

do tema, como a repetição, reiteração, etc., muitas vezes não foram utilizados pelos

participantes do ENEM/2004. Eles também não souberam dar progressão ao tema,

tornando os textos vazios de significados. Ressaltamos ainda que, no corpus

analisado, os articuladores discursivos (como “desta forma”, “primeiramente”,

“então”, “assim”, etc.) quase não foram empregados, demostrando a dificuldade dos

redatores em relacionar os elementos do texto de forma lógica e coerente.

Considerações finais Diante da preocupante realidade confirmada pela análise do

corpus, consideramos ser fundamental planejar algumas estratégias para que os

estudantes adquiram domínio da capacidade de comunicação durante o processo de

aprendizagem da língua portuguesa. Tais estratégias podem ser desenvolvidas e

intermediadas pelo professor no espaço escolar, por meio de atividades

epilinguísticas[2], que permitam colocar em ordem os termos da oração para lhes

dar algum sentido, evidenciar a importância da pontuação no texto e fazer o

estudante saber como usar sintagmas com função de sujeito da oração em

associação com o sintagma verbal. Também percebemos ao longo da análise a

importância de estimular os estudantes a reescrever um enunciado após a alteração

de um elemento sintático de relevância na oração, para que possam refletir sobre a

necessidade de promover a concordância entre os componentes oracionais, de

alterar conectivos de um período, quando necessário, e de interpretar o sentido dos

conectores empregados em textos. Dessa maneira, consideramos que o estudante

possa integrar os estudos gramaticais à produção textual e expressar com clareza,

coesão e coerência as ideias previamente agendadas. Aliás, este é outro ponto que

merece destaque: o planejamento do texto. Após a leitura das redações que

constituíram o corpus, temos a impressão de que os textos utilizam apenas o

planejamento online, ou seja, aquele que acontece enquanto o texto está sendo

produzido, típico da produção de textos orais, faltando, portanto, o uso de

estratégias de planejamento antecipado, que permitiria ao autor escolher as

melhores opções temáticas, gramaticais e estilísticas que poderiam integrar o texto a

ser produzido. Ao final deste trabalho, reconhecemos que a necessidade de

expressão e de construção de conhecimentos são maiores que os desafios impostos

pela escrita, por isso quisemos participar diretamente da busca por alternativas que

favoreçam o ensino-aprendizagem dos mecanismos linguísticos de comunicação na

educação básica Referências bibliográficas AZEVEDO, Isabel Cristina Michelan.

Organização de textos dissertativo-argumentativos em prosa: o que se percebe em

dez anos de realização do ENEM?
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ensino/aprendizagem de língua materna no ambiente escolar, por meio de exercícios quem levem à reflexão
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morfossintáticos que possibilitam a comunicação.

Tabela 1 – Notas médias da Redação – ENEM[3]

[3] Resolvemos manter os resultados na base 10, como divulgado no início da aplicação do ENEM.
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