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Apesar de sermos falantes nativos da Língua Portuguesa, em alguns 

momentos sentimos certo estranhamento em relação às normas que 

nos são impostas durante o ensino formal dessa língua, a ponto de afir-

marmos absurdos do tipo: “a Língua Portuguesa é difícil” ou “eu não sou 

bom em português”. Esse sentimento é causado pelo fato de a gramática 

tradicional, que estudamos na escola, ser muito diferente da língua 

falada, que escutamos desde que nascemos. Isso acontece porque a ora-

lidade e a língua escrita passam por transformações contínuas, enquanto 

a gramática tradicional permaneceu praticamente a mesma desde o 

século XVI, época em que foram formuladas as primeiras gramáticas 

normativas em Portugal.     

Além do distanciamento entre normas gramaticais e fala, existem outras 

variações dentro desse mesmo idioma. Essa diversidade existente na 

Língua Portuguesa se dá por razões sociais, geográficas e contextuais. 

É importante frisar que todas essas variações podem ser consideradas 

corretas, levando em consideração o contexto em que estão inseridas. 

O presente livro tem como objetivo a discussão de alguns aspectos da 

lingüística, contrastando com noções básicas da norma culta  – como a 

coesão e a coerência, gêneros do discurso e modalidades textuais –, possibi-

litando ao leitor a prática da escrita padrão de forma consciente, ou seja, 

estando ciente de que as variações lingüísticas existem, não devem ser 

ignoradas e, muito menos, serem alvo de preconceito. 

Dessa forma, pretendemos despertar nos alunos um pensamento crítico 

para que eles possam transpor, com propriedade, para o papel suas 

idéias e opiniões.





Língua e linguagem
Daniela Buscaratti de Souza Tatarin* 

Fátima Maria de Santana**

O que é, afinal, a língua?
Fala-se muito a respeito da língua e da lingua gem. No entanto, muitos ainda concebem uma 

de finição equivocada do que é língua e do que ela representa para o convívio coletivo. Alguns teó-
ricos definiram a palavra língua ao longo dos anos. Veja dois exemplos:

[...] a língua não se confunde com a lingua gem; é somente uma parte determinada, essen cial dela [...] é, ao mesmo 
tempo, um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo 
cor po social para permitir o exercício dessa facul dade nos indivíduos. (SAUSSURE, 1998).

Parece confuso, não? Essa é uma definição técni ca da língua, estudada lingüístas, estudiosos 
da língua. Nós queremos um conceito mais simples.

[...] a língua é não apenas um conjunto de sinais neutros trocados entre um emissor e um receptor, como se fôs-
semos apenas “aparelhos” de comunicação de mensagens. Na verdade, o conjunto de sinais – conjunto de sons, 
no caso da fala, ou de letras, no caso da escrita – é apenas o ponto de partida para o que realmente signifi ca: a 
intenção de alguém, daquele que fala ou daquele que escreve. (FARACO; TEZZA, 1999).

É a partir dessa segunda definição que vamos passar a compreender nosso estudo: a necessi-
dade de aceitação da língua como instrumento essencial ao convívio social, afinal, ela é um sistema 
de normas, um código que proporciona o entendimento entre as pessoas que falam ou escrevem.

*  Licenciada em Letras pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
** Licenciada em Letras pelo Centro Universitário Campos de Andrade (Uniandrade).



E a linguagem, como fica?
Tudo o que pensamos sobre nós mesmos é resultado do que pensamos sobre os outros e o mun-

do. Por isso, a origem da linguagem é a soci edade e sua função, a interação. Fazem parte da linguagem 
a fala e a escrita.

A língua falada é um sistema arbitrário (afi nal, não existem regras para a fala), uma seleção e 
combinação de sons que diferem de significado de língua para língua e isso nos auxilia a aceitar a diver-
sidade de pensamento.

A língua escrita, com todas as suas nor mas, nos ajuda a expressar nossas experiên cias, extrair 
conclusões, ampliar nossos limites, propor nossos problemas. Isso a fala também faz, porém o ato de es-
crever nos permite ex pressar nossos pensamentos a um interlocutor ausente – o texto pode ser lido por 
diferentes pessoas em diferentes lugares, mesmo muito tempo após ser escrito. As normas presentes 
na escrita são regidas pela gramática. É impos sível existir uma língua sem gramática, sem organi zação 
sistêmica, sem estrutura. Então, não podemos prosseguir sem abranger a definição de norma padrão, 
que seria a variedade reco nhecida pelos falantes como de maior prestí gio social, considerada adequada 
para o uso oral nas situações públicas mais formais de interlocução e para uso escrito em textos aca-
dêmicos, em livros, em jornais e em revistas. O lingüista Marcos Bagno, em seu livro A Nor ma Oculta, 
reforça de forma interessante a idéia desse estudo.

Norma [o]culta – a gramática não-escrita
Damos o nome de norma oculta ao jogo ideológico que está por trás da defesa de um conjunto 

padronizado de regras lingüísti cas. Essa defesa se faz apoiada no mito de que o conhecimento da “nor-
ma culta” é garantia su ficiente para a inserção do indivíduo na catego ria dos que podem falar, dos que 
sabem falar e dos que têm direito à palavra. No entanto, a restrição impos ta ao acesso dos falantes das 
variedades estig matizadas ao sistema educacional – único meio de aquisição da leitura, da escrita e das 
formas lingüísticas prestigiadas – já garante que essa “ascensão social” não ocorrerá e preserva o conhe-
cimento e uso da “norma culta” a uma parcela ínfima da sociedade.

Com isso, a discriminação explícita contra os que “não sabem português” ou contra os que “atro-
pelam a gramática” – discriminação estam pada e difundida quase diariamente nos meios de comuni-
cação – é apenas a face visível de um mecanismo de exclusão que atua em um nível bem mais sutil e 
insidioso.

Em sua superficialidade, a “norma culta” parece ser uma entidade de natureza exclusi vamente 
lingüística: tudo se resumiria a uma questão de pronúncia “correta” das palavras; de ortografia e pontu-
ação de regras de concordân cia e regência e de organização elegante das pa lavras nos enunciados. Essa 
“norma culta” es taria bem documentada nas gramáticas normativas e, hoje, poderia ser adquirida facil-
mente como bem de consumo nas formas ofe recidas pelo mercado (livros, manuais, colunas de jornais 
e revistas, CD-ROMs, sites, vídeos, entre outros).

Percebeu a importância do conhecimento da norma pa-
drão? O que Marcos Bagno colo ca em seu texto, de maneira bem 
clara, é o que percebemos facil mente em nosso dia -a-dia: o do-
mínio da língua é essencial para a colocação social da pessoa.

Portanto, alie conhecimentos

gramaticais à

capacidade comunicativa!
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Existe certo e errado na língua?
Bagno afirma que o domínio da norma padrão atribui prestígio ao indivíduo. A fala e a escrita 

convivem entre si, mas em nossa sociedade a escrita tem um valor social maior, mesmo sabendo que 
escrever nunca foi e nunca será a mesma coisa que falar. Veja a letra de Asa Branca. Esse famoso baião 
traz marcas da fala nordestina.

Asa Branca
Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira

Quando oiêi a terra ardendo

Quá foguêra de São João.

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Pru que tamanha judiação?

Que brasero, que fornáia 

Nem um pé de prantação

Por farta d’água, perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão.

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão

Entonce eu disse: adeus, Rosinha 

Guarda contigo meu coração.

(...)

Embora a sociedade dê valor maior à escrita, a fala e a escrita devem ter o mesmo valor e aten ção. 
Seria um grave erro afirmar que a composi ção acima, por exemplo, possui uma linguagem “pobre”, ou 
pior,  “errada”.

E daí surge o preconceito
Apesar de as pessoas desconhecerem a ori gem dos preconceitos, eles não surgem do nada. Mui-

tas vezes são mantidos para preservar o po der de um grupo de indivíduos sobre outros, arrai gados por 
meio da linguagem.

Não é difícil observar como a Língua Portu guesa é falada de modos diferentes pelo Brasil afora. A 
língua também varia conforme a situa ção em que nos encontramos, a pessoa com quem falamos e até 
o papel que estamos desempenhan do. Isso evidencia uma característica de todas as línguas: nenhuma 
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é homogênea e uniforme. Não poderia ser diferente, afinal, as diferentes experi ências sociais refletem 
na língua que falamos. Dizemos, então, que a Língua Portuguesa não é um sistema homogêneo, pois 
tem muitas variantes.

Observe os exemplos que seguem:

 Paulista comprando pão:::::

 Dois pães, ô meu!::::

 Paranaense comprando pão:::::

 Dois pães d’água, por favor! ::::

 Gaúcho comprando pão:::::

 Dois cacetinhos, tchê!

Aqui vemos um mesmo objeto assumir deno minações diferentes. A isso chamamos variação. Veja 
este outro exemplo:

Texto 1

– Onde estão as manjubas, seu Antonio? Não existem mais?

– Manjuba agora não tem... 

– O que será que aconteceu?

– É que... bem... agora, aqui, rede já não tem. Só tem uma. E de primeiro, quando nós era novo, né, 
não ponhava manjuba lá pelo sul, dava muito por essas praias. É isso.

Texto 2

– Onde estão as manjubas, seu Antonio? Não existem mais?

– Não. Manjubas não existem mais.

– O que houve?

– Quando éramos jovens, pescávamos. Hoje, nem redes para pesca temos. Além dis so, não havia 
manjubas no sul, apenas aqui. Agora é o contrário.

Nesse exemplo, presenciamos a diferença na forma ção das frases. É importante frisar que, a fala 
sendo individual, permite tais diferenças.

Há outras formas de variação lingüística. Elas podem ser estabelecidas por critérios geográficos, 
sociológicos e contextuais. A variação geográfica envolve as diferenças regionais. Conforme a re gião, 
usam-se determinadas palavras ou não (como no exemplo que vimos anteriormente do pão). A vari-
ação sociológica envolve diferenças de sexo, ida de, profissão, nível de escolarização, classe so cial, raças 
e até localidade dentro de uma mes ma região. Determinados grupos, por exemplo, advogados, médi-
cos, adolescentes, jogadores de futebol, utilizam diferentes expressões e palavras na fala. Esse tipo de 
variedade é chamado gíria ou Jargão. 

A variação contextual agrupa tudo aquilo que pode determinar diferenças na linguagem por in-
fluências alheias, como o assunto, o tipo de ou vinte, o lugar em que estão, dentre outros. Fala mos livre-
mente em casa, mas em uma entrevis ta de emprego, por exemplo, não podemos sair dizendo “só! falou”.
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Partindo disso, podemos analisar a variação lingüística como culturalista e comunicativa.Cultura-
lista porque traz a língua como repre sentação da experiência humana de modo espe cífico. Comunica-
tiva porque traz a língua como instituição de regras que determinam e demons tram as possibilidades 
comunicativas.

Independentemente do enfoque, ambas as posições concordam com o fato de que a variação 
mantém a língua viva e de que é impossível impedir a diver sidade. A língua é uma herança cultural e 
social e nada consegue apagar os traços humanos da diver sidade. A língua pertence a cada falante e 
cada um tem um estilo próprio e único de usá-Ia.

Para complementar nosso assunto e para que se saiba um pouco mais sobre a língua, leia os tex-
tos a seguir.

Texto complementar

Não existem línguas uniformes
(POSSENTI, 1996, p. 33)

Alguém que estivesse desanimado pelo fato de que parece que as coisas não dão certo no 
Brasil e que isso se deve ao “povinho” que habita esse país (conhecem a piada?) poderia talvez achar 
que tem um argumento definitivo, quando observa que “até mesmo para falar somos um povo des-
leixado”. Esse modo de encarar os fatos da linguagem é bastante comum, infelizmente. Faz parte 
da visão de mundo que as pessoas têm a respeito dos campos nos quais não são especialistas. Em 
outras palavras, é uma avaliação falsa. Mas como existe, e como também é um fato social associado 
à linguagem, deve ser levado em conta. Por isso, para quem pretende ter uma visão mais adequa-
da do fenômeno da lingua gem, especialmente para os profissionais, dois fa tos são importantes: a) 
todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou comunidade na qual todos falem 
da mesma forma; b) a varie dade lingüística é o reflexo da variedade social e, como em todas as so-
ciedades existe alguma dife rença de status ou de papel entre indivíduos ou grupos, essas diferenças 
se refletem na língua. Ou seja: a primeira verdade que devemos encarar é relativa ao fato de que 
em todos os países (ou em todas as “comunidades de falantes”) existe vari edade de língua. E não 
apenas no Brasil, porque seríamos um povo descuidado, relapso, que não respeita nem mesmo sua 
rica língua. A segunda verdade é que as diferenças que existem numa língua não são casuais. Ao 
contrário, os fatores que permitem ou influenciam na variação podem ser detectados através de 
uma análise mais cuidado sa e menos anedótica.

Um dos tipos de fatores que produzem dife renças na fala de pessoas são externos à língua. Os 
principais são os fatores geográficos, de clas se, de idade, de sexo, de etnia, de profissão etc. Ou seja: 
pessoas que moram em lugares diferen tes acabam caracterizando-se por falar, de algum modo, de 
maneira diferente em relação a outro grupo. Pessoas que pertencem a classes sociais diferentes, do 
mesmo modo (e, de certa forma, pela mesma razão, a distância – só que esta é so cial) acabam carac-
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terizando sua fala por traços diversos em relação aos de outra classe. O mes mo vale para diferentes 
sexos, idades, etnias, pro fissões. De uma forma um pouco simplificada: assim como certos grupos se 
caracterizam atra vés de alguma marca (digamos, por utilizarem certos trajes, por terem determinados 
hábitos etc.), também podem caracterizar-se por traços lingüísticos. Para exemplificar: podemos dizer 
que fulano é velho porque tem tal hábito (fuma cigarro sem filtro, por exemplo), ou porque fala “Brasil” 
com um “l” no final (ao invés de falar “Brasiu”, com uma semivogal, como em geral ocorre com os mais 
jovens). Ou seja, as línguas fornecem meios também para a identificação social. Por isso, é freqüente-
mente estranho, quando não ridículo, um velho falar como uma criança, uma autorida de falar como 
uma pessoa simples etc. Por exem plo, muitos meninos não podem ou não querem usar a chamada 
linguagem correta na escola, sob pena de serem objeto de gozação por parte dos colegas, porque em 
nossa sociedade a correção é considerada uma marca feminina.

Também há fatores internos à língua que condicionam a variação. Ou seja, a variação é de algu-
ma forma regrada por uma gramática inferior da língua. Por isso, não é preciso estudar uma lín gua 
para não “errar” em certos casos. Em outras palavras, há “erros” que ninguém comete, porque a 
língua não permite. Por exemplo, ouvem-se pro núncias alternativas de palavras como caixa, pei xe, 
outro: a pronúncia padrão incluiria a semivogal, a pronúncia não-padrão a eliminaria (caxa, pexe, 
otro). Mas nunca se ouve alguém dizer peto ou jeto ao invés de peito e jeito. Por que será que os mes-
mos falantes ora eliminam e ora mantêm a semivogal? Alguém pode explicar por que o i cai antes 
de certas consoantes e não diante de outras? Alguém pode explicar porque o u cai antes de t (otro) 
e o i não cai no mesmo contexto (peito, jei to)? Certamente, então, o tipo de semivogal (i ou u) e a 
consoante seguinte são parte dos fatores internos relevantes para explicar esse fato que, de alguma 
forma, todo falante conhece.

Outro exemplo: podem-se ouvir várias pronún cias, em vários lugares do país, do som que se 
es creve com a letra l em palavras como al guma: alguma, auguma, arguma. A variação também exis-
tirá em palavras como planta: planta ou pranta (mas nunca ouviremos puanta). Mas, o l será sempre 
um l em palavras como lata. Ou seja: no fim da sílaba, ele varia; no meio, também (embora não com 
o mesmo número de variantes). Mas, no início, nun ca. E isso vale para falantes cultos e incultos.

Mais exemplos: poderemos ouvir “os boi”, “dois cara”, “Comédia dos Erro”, mas nunca “o bois”, 
“um caras” ou “Comédia do Erros”. Ouvi remos muitas vezes “nós vai”, mas nunca “eu vamo(s)”. As-
sim, as variações lingüísticas são condicionadas por fatores internos à língua ou por fatores sociais, 
ou por ambos ao mesmo tempo.

Alguns sonham com uma língua uniforme. Só pode ser por mania repressiva ou medo da varie-
dade, que é uma das melhores coisas que a hu manidade inventou. E a variedade lingüística está en-
tre as variedades mais funcionais que existem. Podemos pensar na variação como fonte de re cursos 
alternativos: quanto mais numerosos forem, mais expressiva pode ser a linguagem humana. Numa 
língua uniforme talvez fosse possível pen sar, dar ordens e instruções. Mas, e a poesia? E o humor? E 
como os falantes fariam para demons trar atitudes diferentes? Teriam que avisar (dizer, por exemplo, 
“estou irritado”,  “estou à vontade”,  “vou tratá-lo formalmente”)?
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O certo é falar assim porque se escreve assim
(BAGNO, 2003)

Diante de uma tabuleta escrita COLÉGIO é provável que um pernambucano, lendo-a em voz 
alta, diga cólégio, que um carioca diga culégio, que um paulistano diga colégio. E agora? Quem está 
certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do mundo existe 
um fenômeno chamado variação, isto é, nenhu ma língua é falada do mesmo jeito em todos os lu-
gares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo idêntico.

Infelizmente, existe uma tendência (mais um preconceito!) muito forte no ensino da língua de 
querer obrigar o aluno a pronunciar “do jeito que se escreve”, como se essa fosse a única maneira 
“certa” de falar português. (Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do jeito que se es creve!) 
Muitas gramáticas e livros didáticos che gam ao cúmulo de aconselhar o professor a “cor rigir” quem 
fala muleque, bêjo, minino, bisôro, como se isso pudesse anular o fenômeno da vari ação, tão natural 
e tão antigo na história das lín guas. Essa supervalorização da língua escrita com binada com o des-
prezo da língua falada é um pre conceito que data de antes de Cristo!

É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se pode 
fazer isso tentando criar uma língua falada “arti ficial” e reprovando como “erradas” as pronún cias 
que são resultado natural das forças inter nas que governam o idioma. Seria mais justo e democrá-
tico dizer ao aluno que ele pode dizer Bunito ou Bonito, mas que só pode escrever BONITO, porque 
é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e compreender o 
que está escrito, mas é pre ciso lembrar que ela funciona como a partitura de uma música: cada ins-
trumentista vai interpretá-Ia de um modo todo seu, particular!

O pintor belga René Magritte (1898-1967) tem um quadro famoso, chamado A Traição das Imagens, 
no qual se vê a figura de um cachimbo e embaixo dela a frase escrita: “Isto não é um cachimbo”.

Em que esse exemplo pode servir à nossa dis cussão? Isso não é um cachimbo de verdade, mas 
simplesmente a representação gráfica [...] de um cachimbo. O mesmo acontece com a escrita alfa-
bética, em sua regulamentação ortográfica oficial. Ela não é a fala: é uma tentativa de representação 
gráfica, [...] e convencional da língua falada. [...] Quando digo que a escrita é uma tentativa de re-
presentação é porque sabemos que não existe ne nhuma ortografia em nenhuma língua do mundo 
que consiga reproduzir a fala com fidelidade.

[...]

Esta relação complicada entre língua falada e língua escrita precisa ser profundamente ree-
xaminada no ensino. Durante mais de dois mil anos, os estudos gramaticais se dedicaram exclu-
sivamente à língua escrita literária, formal. Foi somente no começo do século XX, com o nasci mento 
da ciência lingüística, que a língua falada passou a ser considerada como o verdadeiro ob jeto de 
estudo científico. Afinal, a língua falada é a língua tal como foi aprendida pelo falante em seu con-
tato com a família e com a comunidade, logo nos primeiros anos de vida. É o instrumento bási co de 
sobrevivência. Um grito de socorro tem muito mais eficácia do que essa mesma mensa gem escrita.
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A língua escrita, por seu lado, é totalmente artificial, exige treinamento, memorização, exer-
cício, obedece a regras fixas, de tendência con servadora, além de ser uma representação não 
exaustiva da língua falada.

Faça você mesmo o teste: pegue uma pala vra bem simples – fogo, por exemplo – e pronun cie-a 
com todas as inflexões e tons, de voz que conseguir: espanto, medo, alegria, tristeza, sauda de, ira, 
remorso, horror, felicidade, histeria, pavor. Depois tente reproduzir por escrito essas mesmas infle-
xões e tons de voz. É impossível. O máximo que a língua escrita oferece são os sinais de ex clamação 
e de interrogação! A mera forma escrita não é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pre-
tendidas pelo falante. Por isso, os autores de textos teatrais indicam, entre parênte ses, a emoção, 
sensação ou sentimento que o ator deve expressar numa dada fala.

A importância da língua falada para o estudo científico está principalmente no fato de ser 
nessa língua falada que ocorrem as mudanças e as vari ações que incessantemente vão transfor-
mando a língua. Quem quiser, por exemplo, conhecer o es tado atual da Língua Portuguesa do Brasil 
precisará investigar empiricamente a língua falada [...].

Do ponto de vista da história de cada indiví duo, o aprendizado da língua falada sempre pre-
cede o aprendizado da língua escrita, quando ele acontece. Basta citar os bilhões de pessoas que 
nascem, crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a escrever! E, no entanto ninguém 
pode negar que são falantes perfeitamente com petentes de suas línguas maternas.

Do ponto de vista da história da humanidade é a mesma coisa. A espécie humana tem, pelo 
menos, um milhão de anos. Ora, as primeiras for mas de escrita, conforme a classificação tradici onal 
dos historiadores, surgiram há apenas nove mil anos. A humanidade, portanto, passou 990.000 anos 
apenas falando!

Quando o estudo da gramática surgiu; no en tanto, na Antiguidade clássica, seu objetivo 
decla rado era investigar as regras da língua escrita para poder preservar as formas consideradas 
mais “cor retas” e “elegantes” da língua literária. Aliás, a palavra gramática, em grego, significa exata-
mente “a arte de escrever”.

Infelizmente, essas mesmas regras da lín gua literária começaram a ser cobradas da lín gua 
falada, o que é um disparate científico sem tamanho!

Há cientistas que se dedicam especificamen te a estudar as diferenças, semelhanças, inter-
relações e interações que existem entre as duas modalidades. O ensino tradicional da língua, no 
entanto, quer que as pessoas falem sempre do mesmo modo como os grandes escritores escre-
veram suas obras. A gramática tradicional des preza totalmente os fenômenos da língua oral, e quer 
impor a ferro e fogo a língua literária como a única forma legítima de falar e escrever, como a única 
manifestação lingüística que merece ser estudada.

[... ]
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Atividades
1. Como dissemos antes, a escrita pode ser uma atividade muito útil. Redizer, por escrito, as informa-

ções que coletamos é um bom modo de consolidar nosso conhecimento. Fazemos, então, duas 
propostas:

a) Faça um resumo das principais idéias sobre a variação lingüística tratadas nesta aula.
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b) Em seguida, escolha um tópico deste capítulo que mais chamou sua atenção e prepare um 
texto breve sobre ele, para informar às pessoas sobre um aspecto básico das línguas e contri-
buir, com isso, para que os preconceitos que ainda existem sejam desfeitos.

2.  (Unicamp – adap.) Você habitualmente usa e reconhece vários níveis de linguagem, associ ados 
a diferentes falantes, estilos ou contextos. Você sabe também que às vezes o falante utiliza um 
estilo que não é o seu, para produzir efeitos específicos, que é o que faz o maestro Júlio Medaglia 
na carta abaixo:

Massa
Pô, Erundina, massa! Agora que o maneiro Cazuza virou nome num pedaço aqui na Sam-

pa, quem sabe tu te anima e acha aí um point pra botá o nome de Madalena Tagliaferro, Cláu-
dio Santoro, Jaques Klein, Edoardo Guarnieri, Guiomar Novaes, João de Souza Lima, Armando 
Belardi, Radamés Gnatalli. Esses caras não foi cruner de banda a Ia “Trogloditas do Sucesso”, 
mas se a tua moçada não manjar quem eles foi, dá um look aí na Enciclopédia Britânica ou no 
Groves International e tu vai saca que o astral do século 20 musical deve muito a eles. (Julio 
Medaglia, di-jei do Teatro Municipal do Rio de Janeiro).

Painel do Leitor. Folha de S.Paulo, 4 out. 1990.
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a) Que grupo social pode ser identificado por este estilo? Transcreva as marcas lingüísticas 
caracte rísticas desse grupo, presentes no texto.

b) O texto contém uma crítica implícita. Qual é, e a quem é dirigida?
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Coesão e coerência

Começo de conversa
“Veni, vidi, vici”

(vim, vi, venci)

Estas foram as palavras de Júlio César ao co municar ao senado romano sua vitória so bre o rei 
francês.

Você deve estar se perguntando o porquê dessa informação, dessa citação histórica. Bem, nosso 
assunto é comunicação. Logo, a comunica ção de Júlio César ao senado foi um ato comunica tivo e fun-
cional.

Produzir um bom texto não significa produzir uma obra literária. Saber escrever pressupõe acima 
de tudo, saber ler e pensar. Nosso pensamento é expresso por meio de palavras, que serão registradas 
pela escrita e, por sua vez, serão interpretadas pela leitura. 

A leitura é fundamental à escrita, mas não basta apenas ler, é necessário entender o que se lê. 
Apesar do emergente poder dos meios eletrô nicos de comunicação de massa (rádio, TV, internet), a 
leitura ainda é uma das fontes mais ricas de informação. Não é à toa que a cada dia publicam-se mais e 
mais livros, revistas e jornais.

“Os nossos conhecimentos são os germes das nossas produções.”  (Buffon, filósofo francês.) Como 
disse Buffon, a leitura não só nos ensi na os mecanismos da escrita, for nece idéias que nos ajudam no 
ato de escrever.

Texto, coesão e coerência
Podemos dizer que um texto bem-sucedido é um texto consistente e eficaz, o que é garantido 

pela coerência, aspecto que estudaremos agora.



Oi que lá vinha pelo rio uma pedra boiando 

Em riba dessa pedra, três navegador (sic)

Um deles era cego, nada enxergando

O outro não tinha braço pois o trem cortou

Mas deles o terceiro era o mais sem-vergonha 

Pois estava nuzinho como Deus criou

Eis que chegando adiante o cego num berreiro 

Olhando para o fundo, “olha um tostão!” gritou

E ouvindo isso o tal que era aleijado 

Metendo a mão no fundo o tostão apanhou

E o tal que estava nu tendo o tostão tomado 

Mais que ligeirinho no bolso guardou...

Letra de embolada popular, para ser cantada velozmente.

A coerência se constitui por meio do nexo, da harmonia entre as partes que compõem o texto. 
Para que a noção de coerência seja esclarecida, veremos três definições diferentes e depois analisare-
mos um pequeno texto.

Simm Empreiteira de Mão Obra Ltda.
Av. da Pedra - 3366 - telefax: 555-4422 Osasco - SP. CGC/MF22.596.010/0001-33

Prezado Sr.(a) Síndico(a)

Venho por esta vos comunicar-lhe que nos sa empresa é especializada, em serviços de pin turas 
de edifícios, residências, salas comerciais, com finíssimo acabamento.

Nossos funcionários são todos profissio nais treinados em suas funções, com seguro de vida, 

“Uma complexa rede de fatores de ordem lingüística, cognitiva e interacional”.

Ingedore Koch.

“A relação que se estabelece entre as par tes do texto, criando uma unidade de sentido”.

José Luiz Fiorin.

“Conexão, união estreita entre várias partes, relações entre idéias que se harmonizam, ausên cia 
de contradição. É a coerência que distingue um texto de um aglomerado de frases”.

José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli.

Agora leia o texto abaixo:
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para oferecer-lhes á nossos clientes, proficionalismo, segurança de quem tem 10 anos de tradição 
em pinturas.

Nos garantimos nossos serviços prestados aos nossos clientes por um período de 5 anos.

Responsabilizaremos pelas obrigações tra balhista e fiscais, de modo em que nosso pesso al 
que prestará os serviços de mão-de-obra, sob seu comando.

A responsabilidade civil, trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho, serão 
por conta de nossa empresa prestadora de serviços.

Faremos o seu orçamento sem compromisso.

Consulte-nos pelo fone (0XX) 555-4422 fa lar com Sr. Marcelino.

Simm Empreiteira de Mão de Obra Ltda.

Será que esse texto está bem construído? Será que ele conseguirá ser eficaz? Se disser que não, 
que o texto não conseguiu alcançar seus objetivos, concordamos com você. Sua opinião está certa, do 
ponto de vista do conceito de coerência textual.

Melhor do que ficar discutindo conceitos é identificar as falhas do texto. Há várias situações nessa 
carta que impedem que a comunicação seja eficaz. Vejamos uma de las: como utiliza a Língua Portu-
guesa na sua mo dalidade escrita. É preciso que seu autor saiba manejar bem a gramática dessa língua 
escrita, as regras, adequando-as à situação comunicativa.

Erros gramaticais como “para oferecer-lhes á nossos clientes, proficionalismo” são provas de des-
conhecimento do básico da norma.

Todas as inadequações no segundo parágra fo estão relacionadas ao mau emprego da língua es-
crita, à desobediência às “normas”,  que preci sam ser seguidas para que o texto ganhe clareza e dê conta 
de seu recado. Quando não conhece mos bem essas regras, podemos (e devemos) consultar manuais de 
gramática, com ou sem au xílio dos professores e até de colegas.

Coesão
Como você já sabe, um texto não se forma apenas a partir do agrupamento de palavras ou de ora-

ções, é preciso que haja uma articulação de pensa mentos, isto é, que os termos que formam uma ora-
ção e as orações que formam um período apresen tem uma relação, uma dependência de significados.

Oração:: frase que tem verbo. Exemplo: A garota saiu rápido da sala.

Período:: agrupamento de duas ou mais orações. Exemplo: A garota saiu rápido da sala, mas o 
garoto permaneceu.

De um modo geral, podemos dizer que os fatores que garantem a coerência atravessam o tex-
to, mas vêm do exterior, dos cuidados que pre cisamos tomar para que nossos textos possam garantir 
eficácia e surtir efeito. A coesão, por sua vez, é interna ao texto e refere-se aos elementos lingüísticos 
propriamente ditos, utilizados e ma nifestados no texto para impor ordem e articula ção. Cada elemento 
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responsável pela coesão textual funciona, no interior do texto, como um pequeno nó, que serve para 
“amarrar” as idéias. Por isso, a coesão pode ser vista como um dos recursos estruturais da língua para 
garantir a articulação textual.

Veja o exemplo:

“Amo você. Não gosto de suas manias. Eu

também tenho manias”.

“Amo você, mas não gosto de suas manias,

embora eu também as tenha”.

As idéias nos dois enunciados têm coerên cia, mas apenas no segundo os elementos articuladores 
aparecem. São eles que estabele cem a coesão do texto.

Principais elementos coesivos

Conjunção
Ligação de argumentos em favor de uma conclusão.

Gradação de argumentos em uma série.

Estabelecimento de aspecto decisório na ar gumentação.

Exemplo: Fiquei bastante feliz. Minha filha passou no vestibular e, além disso, marcou o noivado.

Conclusão
Estabelecimento de conclusão tendo em vis ta outros argumentos apresentados.

Exemplo: Era bonita, inteligente e rica. Logo, a es posa perfeita.

Restrição
Explicações.

Justificativas.

Explicitações. 

Ilustrações.

Generalizações, amplificações.

Exemplo: Já que chegaram, deveriam sentar.

Redefinição
Correções, retificações, esclarecimentos.

Exemplo: Seu trabalho está caótico, isto é, está sem forma e conteúdo.
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Comparação
Inferioridade.

Superioridade. 

Igualdade.

Exemplo: O quadro disponível para compra é tão bonito quanto o que está em sua casa.

Disjunção
Argumento introduzido leva a uma conclusão oposta à de outros.

Exemplo: Os jovens brasileiros precisam encarar a escola com mais seriedade, talvez tentar mudá -Ia, 
renová-Ia. Caso contrário, o futuro será bastante incerto.

Contrajunção
Contraposição de argumentos de orientações argumentativas diferentes, fazendo prevalecer o 

argumento introduzido pela conjunção adversativa, mas não o introduzido pela conjunção concessiva.

Exemplo: Ele é manso e cordato, mas não participa da vida de ninguém.

Texto complementar

Coerência e coesão textuais
A coerência é o conhecimento que o produ tor e o receptor têm do assunto tratado no texto, 

determinado por sua visão de mundo e o conheci mento da língua que usam: tipos de textos, voca-
bulários etc.

Coesão é a costura necessária para que as partes de um texto componham harmonicamente o 
todo, deixando o texto agradável à leitura (ele mentos coesivos).

Se você leu o filme, veja o livro.  
Digo, assista ao disco. 

Platoon  
A cor do dinheiro 

Conte comigo 

Máquina Mortífera

No exemplo, existe a incoerência se mântica, pela inversão dos sentidos dos verbos.

“Há muitas pessoas que sofrem do mal da solidão. Basta que em redor delas se arme o silêncio, 
que não se manifeste aos seus olhos nenhuma presença humana, para que delas se apodere imensa 
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angústia: como se o peso do céu desabasse sobre suas cabeças, como se dos horizontes se levantas-
se o anún cio do fim do mundo.“

Observa-se que o termo pessoas foi reto mado cinco vezes, por intermédio de outras ex-
pressões que asseguram ao texto uma boa se qüência. Essas retomadas de um termo e outros 
mecanismos de que a língua dispõe para a clare za de uma comunicação constituem o que cha-
mamos de coesão.

Lembre-se:

Não existe um texto incoerente em si, mas um texto que pode ser incoerente em determinada 
situação. O texto será incoerente se seu produtor não souber adequá-Io à situação.

O uso de elementos coesivos dá ao texto maior legibilidade, explicitando os tipos de relações 
estabelecidas entre os elementos lingüísticos que o compõem.

Elementos coesivos
Observe o texto a seguir.

“Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de 
São Paulo. Ele era tão fraquinho, que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de 
amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista, que vinha em alta velocidade, perdeu 
a direção. O carro capo tou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para 
o carro e ti rou de lá o motorista, que era um homem cor pulento. Carregou-o até a calçada, parou um 
carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida.”

Esse texto, uma redação escolar, apresenta uma incoerência: se o menino era tão fraco que 
quase não podia carregar a cesta de amendoins, como conseguiu carregar um homem corpulento 
do carro até a calçada?

A coesão de um texto, isto é, a conexão entre vários enunciados, obviamente não é fru to do 
acaso, mas das relações de sentido que existem entre eles. Essas relações de sentido são manifesta-
das sobretudo, por certa catego ria de palavras, as quais são chamadas de conectivos ou elementos 
de coesão. Sua fun ção no texto é exatamente a de pôr em evidên cia as várias relações de sentido 
que existem entre os enunciados.

Tipos de coerência
a) Coerência narrativa

É incoerente narrar uma história em que al guém está descendo uma ladeira num carro sem 
freios, que pára imediatamente, depois de ser bre cado, quando uma criança lhe corta a frente.

b) Coerência figurativa

Suponhamos que se deseje figurativizar o tema “despreocupação”.  Podem-se usar figuras 
como “pessoas deitadas à beira de uma piscina”,  “drinques gelados”,  “passeios pelos shoppings”.  
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Atividades
1. Leia este texto:

Os ursos pandas chineses já foram paparicados pelos ecologistas até o limite da chatice. 
Mas prome te ser divertido vê-Ios num filme que começa a ser rodado no Himalaia pela War-
ner Brothers americana.

Superinteressante.

a) Releia a segunda frase do texto. O autor a inicia com uma marca de coesão, a palavra mas, que 
intro duz um sentido de oposição. Uma idéia nova, que vai ser apresentada, será oposta a uma 
idéia da frase anterior. Quais são as idéias que estão em oposição?

 

 

 

 

Não caberia, no entanto, na figurativização desse tema, a utilização de figuras como “pessoas indo 
apressadas para o trabalho”,  “fábricas funcionando a pleno vapor”.

c) Coerência argumentativa

Quando se defende um ponto de vista de que o homem deve buscar o amor e a amizade, não se 
pode dizer em seguida que não se deve confiar em ninguém e que por isso é melhor viver isolado.

GÓES, Michelle. Oficina de leitura e produção de texto. Módulo 11. Adaptado.

Coesão e coerência 25



b) Outra marca de coesão existente na segunda frase é o pronome los, em vê-Ios. Esse pronome 
é usado para ligar um termo mencionado na primeira frase do texto, evitando sua repetição. 
Qual é esse termo?

 

 

 

2. Os trechos que seguem foram retirados de redações escritas por alunos do Ensino Médio. Todos 
apresentam, em maior ou menor grau, problemas na articulação dos elementos textuais, principal-
mente no que diz respeito à utilização dos recursos coesivos. Após identificar os problemas, rees-
creva os trechos de modo a torná-Ios mais claros e coesos. No momento de reescrevê-Ios, você 
pode, além de substituir elementos coesivos, introduzir ou explicitar idéias de modo a garantir 
que o sentido desejado pelo autor possa ser recuperado.

a) Agora o caso mais surpreendente onde o ser humano pode chegar foi o caso do índio, onde 
jovens ou animais tocaram fogo nele, pensando que fosse um mendigo; e daí, e se fosse um 
men digo? Temos que avisá-Ios que o mesmo também é gente como nós, e qual o sentido de 
tocar fogo em uma pessoa que não está fazendo mal à ninguém, uma pessoa que por natureza 
já é sofrido e pobre. Estes animais qual será a punição?
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b) A televisão não é perfeita mas pode se extrair muita coisa boa dela. É o caso da TV Cultura, 
onde há vários programas educativos, excelentes, onde a criança aprende muito. Sendo as sim, 
a televisão não é um estímulo à ignorância e sim um estímulo à sabedoria, só se torna igno-
rante uma pessoa que teve uma má educação, onde aprendeu desde criança as coisas ruins da 
vida.

 

 

 

 

 

c) No Brasil, sempre que se descobre uma corrupção é feito um sensacionalismo em cima e, de 
repente, surge outro escândalo para abafar o anterior, ou seja, não se têm leis severas onde 
pes soas que estão envolvidas sejam punidos exemplarmente para que os mesmos não conti-
nuem a cometê-Ios.
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3. (Unicamp – adap.)

[...] vejo na televisão e no rádio que o “cujo” bateu asas e voou. Virou ave migratória. 

O comentário acima, do escritor Otto Lara Resende (Folha de S.Paulo, 8 out. 1992), re-
fere-se ao fato de que o uso do pronome relativo “cujo” é cada vez menos freqüente. Isso faz 
que os falantes, ao tentarem utilizar esse pronome na escrita, construam seqüências sintáti-
cas que levam a interpretações estranhas. Veja o exemplo seguinte: 

O povo não só quer o impeachment desse aventureiro chamado Collor, como o confisco 
dos bens nada honestos do Sr. Paulo César Farias e companhia. E que a esse PFL e ao Brizola 
(cuja ficha de filiação ao PDT já rasguei) resta a vingança do povo...

L. R. N., Painel do Leitor, Folha de S. Paulo.

a) O que L. R. N. pretendeu dizer com a oração entre parênteses?

 

b) O que ele disse literalmente?

 

 c) Que tipo de conhecimento deve ter o leitor para entender o que L. R. N. quis dizer?
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Parágrafo e 
modalidades textuais

Começo de conversa
O texto escrito segue alguns padrões formais em sua apresentação. Veja:

 :::: Ortografia – imagine os problemas que teríamos para ler um texto se cada indi víduo grafasse 
as palavras como bem entendesse. Se você tiver dúvidas quan to à grafia de alguma palavra 
(e isso é normal, porque a nossa ortografia, embora seja bastante regular, tem lá suas parti-
cularidades), o melhor a fazer é consultar um dicionário.

 :::: Pontuação – é também uma convenção que ajuda a deixar o texto claro e orienta a caminhada 
do leitor. Podemos dizer que os sinais de pontuação (vírgula, ponto, ponto-e-vírgula, ponto-
de-interrogação, reticências, ponto-de-exclamação, dois -pontos, travessão, aspas, parênteses) 
funcionam como uma espécie de sinais de trânsito: indicam paradas, anunciam dire ções que 
o texto vai seguir, mostram os limites de um seguimento do texto etc.

 :::: Espaçamento entre palavras – entre as palavras há sempre um espaço em bran co; imagine o 
trabalho que teríamos para ler um texto em que as palavras não es tivessem separadas.

 :::: Parágrafo – os textos são divididos em pa rágrafos. O parágrafo é um recorte do texto que faci-
lita o trabalho do autor, auxiliando-o a organizar a seqüência do seu texto e a leitura, quanto à 
sua apre sentação. A regra aqui é simples: sem pre que iniciamos um parágrafo, ocupa mos uma 
nova linha na página, afastan do-a um pouco para a direita da margem e grafamos a primeira 
palavra com a le tra inicial maiúscula.

Observando esses aspectos gráficos você compreenderá a importância e a contribuição que eles 
dão para a atividade da escrita, pois permi tem que os textos fiquem claros e legíveis. Você deve estar 
atento às regras gráficas, que não são muitas, e aprendê-Ias não é difícil, para que haja qualidade na 
escrita dos seus textos.



O conceito de parágrafo
O parágrafo tem um aspecto visual que não pode ser esquecido: o texto dividido em pará grafos 

não “cansa” o leitor. Além disso, ele apre senta uma idéia central, em torno da qual se agregam outras.

A composição sintática dos parágrafos é ex tremamente variada. Podem conter desde uma única 
palavra até um grande número de orações complexas.

Normalmente, os manuais escolares definem parágrafo como um conjunto de orações que se 
fecham em um “pensamento completo”. A definição pode até ser útil, do ponto de vista didático (de es-
trutura), mas não tem nenhum rigor, isto é, uma regra própria, porque a própria expressão “pen samento 
completo” é muito vaga.

Observe a expressão: “ajustamento às reações previstas do ouvinte e do leitor”. No caso da lingua-
gem oral, nós temos um domínio muito bom desse ajustamento de acordo com o interlocutor, o assun-
to, a nossa intenção e nossos objetivos. Normalmente, selecionamos e organizamos informações para 
haver, então, maior eficácia comunicativa. Por exemplo, ao observar um camelô vendendo canetas na 
praça, a fala dele organiza grupos de informação desde o momento em que ele anuncia seu produto até 
receber o dinheiro pelo produto vendido. Da mesma forma, se um humorista fizer uma simples inversão 
de parágrafos, o efeito final certamente será distorcido.

Já na escrita, a noção de parágrafo é, antes de tudo (mas não apenas!) uma noção visual. A suspen-
são de uma seqüência de linhas, com o recomeço destacado em outra linha, por si só, cria significado.

Em um parágrafo, a frase inicial, também chamada de tópico frasal, deve ser clara e objetiva. A 
cons trução do parágrafo está baseada na ampliação do tópico frasal. Existem diversas maneiras de se 
elabo rar um parágrafo, variando de acordo com o objetivo de quem escreve e a natureza do assunto.

Observe estes exemplos:

Frase inicial Silvana quase perdeu o fôlego com a súbita revelação da mulher.

Frases de  

desenvolvimento

Não teve coragem de mexer os olhos, a cabeça, o corpo. Marcinha estava ali atrás ouvindo o 

terrível segredo dela, o único que escondia de sua melhor amiga. Depois disso, não conse-

guiu concentrar-se em mais nada. As palavras da mulher iam e vinham sem encontrar espaço 

de recepção.

Frase de conclusão Vez ou outra Silvana ouvia a frase: “as cartas, minhas filhas, as cartas não mentem jamais”.

Edson Gabriel Garcia.

E como elaborar um parágrafo?

É bem fácil, veja:

Frase inicial Lança a idéia central a ser desenvolvida.

Frases de  

desenvolvimento
Desenvolvem a idéia da frase inicial.

Frase de conclusão Conclui as idéias, podendo aparecer ou não, dependendo do parágrafo.

Observe mais um exemplo a seguir com o conceito aplicado.
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Frase inicial
A raiva é uma doença fatal, provocada por um vírus que ataca o sistema nervoso das 

pessoas.

Frases de desenvolvimento

Ela é transmitida pela mordida de um animal infectado, cuja saliva contém o vírus.

O animal transmissor – cachorro, em geral – tem o comportamento alterado: torna-se 

agressivo ou tristonho, recusa água e comida.

Frase de conclusão Conclui as idéias, podendo aparecer ou não, dependendo do parágrafo.

Guia Rural.

Trabalhando o parágrafo
Leia o texto abaixo e observe os recursos utilizados para articular as idéias desenvolvidas.

Golfinhos de Fernando de Noronha
Pertencentes à espécie Stenella longirostris, esses mamíferos são vulgarmente conhecidos 

como golfinhos rotadores, devido ao giro carac terístico que * executam. Eles saltam da água, atin-
gindo uma altura de até 3 metros, e * dão vários giros em torno de seu eixo longitudinal, caindo 
então novamente na água e espalhando espuma em todas as direções. Esses saltos fa zem parte do 
que chamamos de comportamento aéreo junto com os outros, como: salto, camba lhota, batida de 
cabeça, batida de cauda, batida de dorso etc. Esses golfinhos também gostam de surfar, é o padrão 
de comportamento conhecido como bowriding, no qual eles nadam na frente e ao lado da proa dos 
barcos, brincando nas marolas.

Esses animais chegam na enseada com o nascer do sol, em grupos, e * deixam-na entre 15 e 16 
horas. Golfinhos desta mesma espécie ocorrem no canal das ilhas havaianas e * tam bém se concen-
tram a maior parte do dia em uma enseada chamada Kealakekua Bay. Lá, esses golfinhos descansam 
junto à superfície, bem perto uns dos outros, saindo à noite para * se alimentarem longe da costa. Já 
em Fernando de Noronha, os animais partem mais cedo e * não descansam.

O texto lido tem como idéia central falar so bre golfinhos. Para evitar a repetição das mes mas pa-
lavras o autor faz substituições por pro nomes e outros substantivos.

Exemplos: golfinhos / esses mamíferos / esses animais / os animais / eles.

Quando redigimos um parágrafo devemos ter a preocupação de evitar repetições, pois elas 
empobre cem o texto.

Tipos de parágrafos
a) Podemos produzir parágrafos com defini ções. Ele é muito comum na exposição de idéias e ::::
pode envolver processos como a descrição de detalhes, a citação de exem plos, principalmen-
te confrontos e parale los abordados pelo tópico frasal (idéia ini cial, assunto principal).
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Leia o parágrafo a seguir e descubra quem é ele:

Quem é ele? Pesa entre 0,5mg e 1mg. Para sobreviver, precisa de sangue, calor e umidade. Esfo-
meado fica cinza. Bem nutrido, torna-se avermelhado. Vive em média um mês e chega a colocar 
até 300 ovos por dia. Provoca coceira e irritação. Última dica: é motivo de eterna pre ocupação de 
pais e professores.

Jornal do Brasil.

Resposta: piolho

O que você leu é uma definição.

Na definição citada, o autor expõe as carac terísticas de um tipo de inseto (peso, cor, tempo de 
vida e reprodução).

b) Também podemos produzir parágrafos a partir de descrições. Descrever é tradu zir a imagem ::::
em palavras, enumerando detalhes, apresentando elementos que o diferenciem dos demais.

Exemplo:

Era uma casa comum, como tantas milhares que existem na cidade. Nada ali indicava com fir-
meza que vivia uma jogadora e leitora de cartas. Nada parecido com uma tenda de ciganas 
nem com um cômodo esotérico de adivinhadores do futuro, presente e passado. A não ser 
um pano preso na parede maior da sala, estampado com cartas de um baralho desconhecido. 
O pano esta va tão novo que até permitia aos narizes comuns sentir o cheiro característico de 
tecidos sem usos. No canto esquerdo da sala, uma pequena mesa quadrada coberta com uma 
toalha branca e um jogo de cartas.

Edson Gabriel Garcia.

No texto citado, as palavras sublinhadas fa zem referência a uma descrição específica.

c) A :::: narração é outro meio de construção de um parágrafo. O elemento principal da narração 
é o fato, envolvendo personagens e seqüência de ações das quais eles parti cipam. O fato pode 
ser real ou imaginá rio. Na narração predominam os verbos de ação (como: cantar, falar, comer, 
subir, dançar, estudar etc.).

Exemplo:

O tempo passou rapidamente. Logo, o reló gio da Catedral bateu treze horas e todos se levan-
taram quase ao mesmo tempo, por força do hábito. Marina tentou se atrasar um pouco, olhou 
bem nos olhos de Irineu e ele nos dela. E os olhares expressavam a vontade de não irem à aula, 
de ficarem ali sentados conversando o que planejaram. Mas logo a turminha toda co meçou 
a gritar que estava na hora, algumas amigas vieram para perto de Marina e não houve ou-
tro jeito. Irineu e Marina juntaram -se aos colegas e foram subindo em direção ao colégio, 
sempre próximos um do outro. E o assun to do namoro surgiu, mas na boca dos colegas. E 
ganhou um adjetivo até certo ponto verdadeiro: namoro enrustido. Todos gozando, tirando 
sarro. Irineu e Marina ficaram muito verme lhos de raiva, o que confirmava o adjetivo. Mas, ao 
mesmo tempo, olhavam-se e sorriam disfarçadamente, mostrando que a brincadeira também 
os agradava. Raiva e alegria se mistu ravam de um jeito divertido.

lias José.
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legenda:

personagens

onde ocorreu

quando aconteceu

como aconteceu (ações principais)

Modalidades textuais
Já falamos sobre parágrafo, agora falaremos sobre as modalidades textuais.

Uma mensagem qualquer pode apresentar três tipos de arranjo combinatório (modalidade): des-
crição, narração e dissertação. A descrição é citada primeiramente, já que nos permite reprodu zir sen-
sações de cor, brilho, forma, tamanho, cheiro, gosto etc. Nos textos descritivos, predomina o ele mento 
icônico (ícone é a simples forma, movimen to, sensação). 

Já a narração procura relatar uma história com personagens cometendo ações que resultam con-
flitos e desfechos. Há choque, atrito, relações. A narrativa pretende indicar aconteci mentos em uma 
certa seqüência temporal, nela pre dominando a secundidade (elementos posteriores). A dissertação é 
construída por meio de raciocínios, opina, emite juízos de valor, argumenta, apresenta tese e a defende 
por meio de idéias lógicas.

O que é narrar?
Acompanhe a seguir um fragmento do conto “A Quinta História” (do livro A Legião Estrangeira), de 

Clarice Lispector:

“Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu- me a queixa. Deu-me a receita de como matá-Ias. 
Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o ges so estur-
ricariam o de dentro delas. Assim fiz. Morreram.”

Mesmo muito pequeno, esse fragmento possui os elementos essenciais da narrativa: narrador, 
personagens, acontecimentos. Dentre as três personagens que habitam a minúscula trama –  narrador, 
senhora, baratas –, duas são responsáveis pelos acontecimentos: o eu-narrador e a se nhora que dá a 
receita. A história contém ainda um clímax, isto é, um ponto alto que coincide com a frase final: “Mor-
reram”.

Elementos da estrutura da narrativa
O elemento mais importante de uma narrativa é o enredo ou a história. Em uma história não há 

um caso, tem-se a ação da história, que ocorre no tempo, feita por personagens em um determi nado 
meio ou espaço onde vivem. Alguém conta a história: esse elemento é o foco narrativo.
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Vamos ler o conto de Wander Piroli para detectar os elementos da narrativa.

Festa
Atrás do balcão, o rapaz de cabeça pelada e avental olha o crioulão de roupa limpa e remen-

dada, acompanhado de dois meninos de tênis branco, um mais velho e outro mais novo, mas am-
bos com menos de dez anos.

Os três atravessam o salão, cuidadosamente, mas resolutamente, e se dirigem para o cô modo 
dos fundos, onde há seis mesas desertas.

O rapaz de cabeça pelada vai ver o que eles querem. O homem pergunta em quanto fica uma 
cerveja, dois guaranás e dois pãezinhos.

– Duzentos e vinte.

O preto concentra-se, aritmético, e confirma o pedido.

– Que tal o pão com molho? – sugere o rapaz.

– Como?

– Passaram o pão no molho da almôndega. Fica muito gostoso.

O homem olha para os meninos.

– O preço é o mesmo – informa o rapaz. 

– Está certo.

Os três sentam-se numa das mesas, de forma canhestra, como se estivessem fazendo pela pri-
meira vez na vida.

O rapaz de cabeça pelada traz as bebidas e os copos e, em seguida, num pratinho, os dois pães 
com meia almôndega cada um. O homem (mais do que ele) os meninos olham para dentro dos 
pães, enquanto o rapaz cúmplice se retira.

 Os meninos aguardam que a mão adulta leve solene o copo de cerveja até a boca, depois, cada 
um prova o seu guaraná e morde o primeiro bocado do pão.

O homem toma a cerveja em pequenos go les, observando criteriosamente o menino mais ve-
lho e o menino mais novo absorvidos com o sanduíche e a bebida.

Eles não têm pressa. O grande homem e seus dois meninos. E permanecem para sempre, hu-
manos e indestrutíveis, sentados naquela mesa.

Como se desenrola a ação?

Observe que, no conto Festa, a história co meça com a chegada do crioulão acompanhado de dois 
meninos.

Depois de resolver o que comer, o rapaz de cabeça pelada traz o pedido e eles comem. A ação 
obedece ao relógio: tudo marcha, tempo ralmente para frente. Tem começo, meio e fim, nessa ordem. 
Esse tipo de tempo no qual se pas sa o enredo é chamado de histórico ou cronoló gico, porque, dentro 
da realidade ficcional (in ventada), é real – não é a personagem pensan do no que aconteceu ou imagi-
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nando o que po deria acontecer. Como não traz flashback (in terrupção para falar do passado), diz-se que 
essa narrativa é linear.

Os fatos do conto constituem a ação, que é externa, pois o leitor poderia vê-Ia como se fosse um 
fato real: “os três atravessam o salão [...], se dirigem para o cômodo dos fundos”.

Há também um espaço exterior, um meio no qual ocorrem os fatos. Não é um lugar fantásti co, onde 
se passam os sonhos de alguma perso nagem. Novamente é visível.  É possível descre ver claramente tanto o 
lugar como os elementos que o constituem, até mesmo as roupas. Muitos outros detalhes caracterizam o bar 
e as perso nagens. O ambiente é urbano – não parece um bar de beira de estrada – e simples.

Quanto ao narrador, não há uma primeira pessoa que diz estar ali vendo ou agindo; há, sim, al-
guém de fora, uma terceira pessoa. Observe também, que o narrador não emite opiniões, ele se limita a 
narrar a história; por isso, esse narrador está em terceira pessoa e é observador dos fatos.

Primeira pessoa: é a narrativa contada sob o ponto de vista de um narrador-personagem, que 
participa da história.

Ex.: Eu e meu pai estávamos voltando para casa quando tropecei num bueiro...

Terceira pessoa: a narrativa é contada sob o ponto de vista de um narrador-observador, que não 
participa da história, e que, por escolha própria, pode opinar ou não.

Ex.: Pai e filho estavam descendo a ladeira...

O que é descrever?
Acompanhe a seguir os fragmentos extraídos do romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo.

Trecho 1

A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a “Machona“, portu guesa feroz, berradora, 
pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo.

Trecho 2

Ao lado de Leandra foi colocar-se à sua tina a Augusta Carne-Mole, brasileira, bran ca, mulher de 
Alexandre, um mulato de qua renta anos, soldado de polícia, de grande bigode preto...

Trecho 3

Junto dela pôs-se a trabalhar a Leucádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, por tuguesa pe-
quena e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. 

Trecho 4

Seguia-se a Paula, uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de 
que só ela dispunha para benzer erisipelas e cor tar febres por meio de rezas e feitiçarias. [...]. Chama-
vam-lhe “Bruxa “.

Esses textos são descritivos:

 mostram, figurativamente, como são as personagens (feroz, berradora, pequena, socada);::::

 retratam as personagens, sem se deterem no que elas estão fazendo (um mulato de quarenta ::::
anos, pernóstico);
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 trabalham com apostos, isto é, expli cações sobre o aspecto das persona gens (Augusta Carne-::::
Mole, brasileira, branca).

Descrição é um modo de compor textos em que são expostas características de pessoas, ob jetos, 
situações etc.

 As descrições são, normalmente, construídas a partir de termos concretos (pulsos cabeludos; ::::
grande bigode preto).

 Utilizam, preferencialmente, verbos de ligação (ser, estar, permanecer, ficar etc.):::::

“Ângela tinha cerca de vinte anos; parecia mais velha pelo desenvolvimento das propor ções. 
Grande, carnuda, sangüínea, era um desses exemplares excessivos do sexo que pa recem conformados 
expressamente para esposas da multidão [...]” POMPÉIA, Raul. O Ateneu.

O que é dissertar?
Leia o texto jornalístico a seguir, selecionado para você compreender melhor as afirmações que 

o seguem:

Diga-me o que comes e te direi quem és
Certamente, depois do idioma, a comida é o mais importante elo entre o homem e a cultura.

Comer serve para nutrir o corpo, nutrir o es pírito e estabelecer contatos com os antepassa dos, 
com os deuses.

No caso brasileiro, vêem-se mesas identificadoras de diferentes matrizes étnicas, reunindo Oci-
dente e Oriente.

O português navegador aproximou o mundo, estreitando contatos entre os povos. Buscou 
especiarias, temperos exóticos, frutas estranhas e, assim, incluiu na civilização lusitana presenças da 
Índia, da Indonésia, da China, da África, da América.

Procedentes do reino, Portugal, chegaram queijos, doces de ovos, açúcar, leite, bolos, man-
jares e outras iguarias originais dos conventos medievais.

No Brasil, os índios, com alimentação à base de farinha de mandioca, peixes, caças, mostram 
uma culinária ecológica.

Na costa da África impera o dendê, junta mente com inhames, bananas, pimentas, feijões entre 
outras delícias, como quiabo e camarões.

Como se o Brasil fosse um enorme caldei rão, convivem e misturam-se diferentes e sabo rosas 
contribuições gastronômicas.

Comer é antes de tudo uma forma de pra zer, até pelo olhar estético sobre o alimento, que 
pode informar o significado do que se come e de como se come.
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[...]

A tradição convive com a mudança. Acarajés pequenos e iguais aos encontrados na costa oci-
dental africana estão lado a lado, na Bahia [...].

Assim, vivem as muitas mesas brasilei ras, e pluralizar, creio, é a melhor receita para comer no 
Brasil.

Raul Lody, antropólogo especializado nas relações entre cultura e alimentação. Adaptado.

O texto inicia analisando a função da comida e estabelecendo elos entre o alimento e a cultura; 
depois, enfoca a comida brasileira, mostrando nela a influência de Portugal e de outras partes do mun-
do proporcionadas pelos portugueses. Adian te, cita a culinária ecológica dos índios e dos africanos. 
Apresentando a análise do ato de co mer e a caracterização das outras culinárias, o autor compara, ar-
gumenta e conclui.

Dissertar é expor uma idéia, argumentando, comparando, defendendo um ponto de vista.

Veja quais são as principais características no texto dissertativo:

 É um texto temático, pois evolui a partir de um raciocínio: “Certamente, depois do idioma, a ::::
comida é o mais importante elo entre o homem e a cultura.”;

 É um texto que analisa e interpreta, ao mesmo tempo: “Comer serve para nutrir o corpo, nutrir ::::
o espírito e estabelecer contatos com os an tepassados, com os deuses.”;

 É um texto que aponta para relações lógi cas de idéias – faz comparações, mostra corres-::::
pondências, analisa conseqüências: “No caso brasileiro, vêem-se mesas identificadoras de 
dife rentes matrizes ét nicas, reunindo Ocidente e Oriente.” “Procedentes do reino, Portugal, 
chega ram queijos, doces de ovos, açúcar, leite, bolos, manjares e outras iguarias originais dos 
conventos medievais.”;

 É um texto que usa, preferencialmente, verbos no presente (mesmo que apare çam outros ::::
tempos verbais, o presente é o mais constante). “A comida é o mais importante elo...” “Comer 
serve para nutrir...” “No caso brasileiro, vêem-se mesas...”.

Comparando os textos dissertativos, narrativos e descritivos podemos retomar alguns aspectos:

Texto dissertativo Texto narrativo Texto descritivo

Expõe um tema, ex-

plica, avalia, classifica, 

analisa.

Expõe um fato, rela-

ciona mudanças de 

situação, aponta antes, 

durante e depois dos 

acontecimentos (geral-

mente).

Expõe características 

dos seres ou das coisas, 

apresenta uma visão.

É um tipo de texto 

argumentativo.

É um tipo de texto 

seqüencial.

É um tipo de texto

figurativo.  
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Texto complementar
Vamos nos deter num dos aspectos mais importantes da organização do texto: o parágrafo. O 

parágrafo tem, antes de tudo, uma importância visual. O texto dividido em parágrafos “descansa” 
a vista do leitor, im pedindo que o olhar se perca num emaranhado sem fim de linhas. Compare as 
duas formas seguintes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

É fácil perceber que a página da esquerda é graficamente “pesada”, pouco convidativa à lei-
tura. Certamente você já deixou de ler muita coi sa simplesmente pela aparência “assustadora” da 
página. Já a página da direita, pela sua divisão em blocos graficamente destacados pela diferença 
da primeira linha, tem uma aparência mais agradá vel, que ajuda o leitor a ler o texto.

A disposição gráfica do texto tem uma impor tância fundamental, por exemplo, na publicidade, 
em que até o tipo, cor e forma de letra são impor tantes para criar significados. Do mesmo modo, a 
diagramação de jornais e revistas dá uma grande importância à clareza gráfica dos textos e fotos, 
para facilitar a vida do leitor. É claro que, no uni verso da escrita, há uma infinita variedade de for mas 
de apresentação que devem se adequar sem pre aos objetivos do texto: um texto científico so bre 
algum assunto árido (por exemplo, a compo sição química de diferentes solos) terá um tra tamento 
diferente se for escrito para especialis tas (já que entendem do assunto) ou para leigos (que nunca 
pensaram nisso na vida!). 

A aparên cia gráfica do texto e o próprio texto devem se adequar à intenção, ao tipo de leitor 
que se pre tende atingir, ao assunto etc.

É verdade que, no nosso caso, trabalhamos com uma tecnologia um pouco diferente do nosso 
ge nial homem das cavernas que desenhou a primeira letra na pedra: caneta (ou lápis) e papel! Mes-
mo com apenas esses dois recursos básicos, o cuidado com a disposição gráfica pode fazer uma 
enorme diferença do ponto de vista do leitor –  que, afinal é o objetivo último do nosso texto!
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O primeiro cuidado é o mais simples: é preciso que os sinais escritos sejam legíveis. Se o lei-
tor não entende a letra que escrevemos, o texto já fracassou antes mesmo de começar. Do mesmo 
modo, os sinais de pontuação e acentuação devem ser claros.  Bem, às vezes nosso objetivo não é 
exatamente atingir o leitor, mas ganhar uma nota alta... daí a estratégia de, por exemplo, colocar um 
“pingo” duvidoso numa palavra de acentuação duvidosa ou ç que pareça um s naquelas malditas 
exceções – e, na dúvida, quem sabe o mestre não desconte ponto?! Mas é claro que esse não é mais 
o nosso caso.

O segundo cuidado gráfico do texto manuscrito (e que faz muita diferença!) é o parágrafo, 
como vimos nas figuras anteriores. Como você já percebeu nos vários textos lidos, não é apenas 
o aspecto visual que define o parágrafo; é também o seu conteúdo. Isto é, o parágrafo é uma sub-
unidade de significado na unidade maior no texto. Não se abre um novo parágra fo ao sabor do 
acaso ou simplesmente pelo número de linhas, mas porque se encerra um grupo de informações e 
se inicia outro grupo de informações, relacionado com o primeiro.

Outro aspecto que deve ser lembrado é de que não existe “parágrafo padrão”, que sirva para 
qualquer tipo de texto. Na verdade, um pa rágrafo pode ser tanto uma longa seqüência de sentenças 
como uma única palavra. Tudo vai depender da natureza do nosso texto.

[...]

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Oficina do Texto. Adaptado.

5.ª classificação

A intencionalidade de produção

Autor e leitor obedecem a determinadas formas, de acordo com as intenções de acordo e 
leitura. Os textos ficam marcados pela intenção. Escrever para determinado público é entender o 
que esse público gosta de ler. Cada vez mais o uso da linguagem verbal vai ficando mais próxima da 
intenção da comunicação.

6.ª classificação

Alguns gêneros na nossa sociedade

Gêneros adequados para linguagem falada: 

contos e narrativas populares;::::

 poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, piadas;::::

 saudações, instruções, relatos;::::

 entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e televisão);::::

 seminários, palestras.::::

Gêneros adequados para linguagem escrita:

 quadrinhos, textos de jornais (títulos, notícias);::::

 receitas, instruções de uso, listas, textos impressos em embalagens;::::

 cartas, bilhetes, postais, cartões, convi tes, diários (pessoais, de classe, de via gem etc.);::::
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 anúncios, slogans, cartazes e folhetos, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas; contos;::::

 relatos históricos, textos de enciclopédia, verbetes de dicionário, textos exposítivos de di-::::
ferentes fontes ou suportes, textos teatrais.

7.ª classificação

Escolhas enunciativas

Você conhece palavras ou expressões marcantes que iniciam certos gêneros? Como você ini-
cia uma carta a uma amiga? E uma carta comercial? E uma história infantil?

Era uma vez..., Prezados senhores..., Com panheiros..., fazem lembrar gêneros discursivos que 
são iniciados por tais expressões. Lendo ou escutando expressões assim, logo deduzimos qual será 
o tipo de texto que segue. Por isso di zemos que o texto tem uma estrutura própria e que essa estru-
tura se relaciona com aquilo que esperamos.

Determinados gêneros, no entanto, podem ser usados com intenções diferentes das que nor-
malmente conhecemos. Tudo dependerá a quem será direcionado o texto e qual é a sua intenção.

Atividades
1. Construa um parágrafo para a frase inicial, desenvolvendo-a e dando a conclusão. (Coloque a 

frase inicial e levante hipóteses fazendo a pergunta:  “Por quê?” Com as respostas dadas, elabore 
mentalmente um parágrafo antes de escrevê-lo.)

 Viver na cidade grande tornou-se muito perigoso. 

2. Reescreva o parágrafo a seguir, utilizando em relação à palavra goiabeira os elementos de ligação 
que julgar necessários. Você poderá eliminar a palavra goiabeira apenas duas vezes. No restante 
do texto, você poderá substituí-Ia por outras palavras.
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 A goiabeira atinge oito metros de altura por até trinta centímetros de diâmetro. A goia beira não tem 
utilidade em termos de aproveitamento da madeira e de sombreamento, mas os frutos fazem da 
goiabeira uma importante fonte de renda. Recentemente, a goiabeira tem sido aproveitada com su-
cesso para reflorestamento, já que a goiabeira se revelou uma excelente pioneira.  A goiabeira cresce 
em todas as regiões do Brasil, desde a Amazônia até São Paulo.

 Trecho adaptado do Guia Rural.

3. Faça o mesmo com o parágrafo a seguir. Nele, há uma adaptação de um trecho do livro Clarissa, 
de Erico Verissimo. Atenção: há duas palavras que devem ser substituídas, em determinados 
momen tos, por outros elementos equivalentes a ela. São Clarissa e luar. Após essas substituições, 
você chegará à forma mais próxima do parágrafo original do livro mencionado.

 Clarissa infla as narinas. Parece a Clarissa que o luar tem um perfume todo especial. Se Clarissa 
pudesse pegar o luar, fechar o luar na palma da mão, guardar o luar numa caixinha ou no fundo 
de uma gaveta para soltar o luar nas noites escura... Como é bonito o luar! Parece que as árvores 
estão borrifadas de leite.

4. Proposta de redação:

a) Junte coerentemente alguns dos trechos disponíveis na coletânea 1 de modo a compor com 
a sua escolha um pequeno texto dissertativo (às vezes, o trecho se inicia com letra maiúscula: 
despreze o fato). Se necessário, faça adaptações, use conetivos e acrescente informações.

b) Escolha na coletânea 2 um título para o seu texto.

Coletânea 1

“Quando se descobre que jovens asiáticos batem em seus colegas americanos em conhecimen to 
adquirido, procuram-se motivos única e exclusivamente na escola, nunca na sociedade”.

O Estado de S. Paulo.
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“Prestes a ingressarmos no terceiro milênio, um olhar para o século XX nos descortina um perí odo 
de extremas contradições...”

Revista de Comunicação.

“O homem pode criar milhões de máquinas. Entretanto, milhões de máquinas criarão o homem”.

Augusto Marzagão.

“... Vimos os homens quase levando o planeta à hecatombe nuclear...”

“...medido pelos seus efeitos, terá sido o século da violência e da injustiça, sacudido por duas 
guerras mundiais apocalípticas.”

Coletânea 2

Para sair do século XX

Bens da educação

O transtornado século XX

Escalada vertiginosa

A saída, onde está a saída?
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5. (Unicamp – adap.) Umberto Eco, em Pós-escrito a O nome da rosa – faz a seguinte reflexão acerca 
do ato de narrar:

 “Entendendo que para contar é necessário primeiramente construir um mundo, o mais mo-
biliado possível,  até os últimos pormenores.  Constrói-se um rio,  duas margens à esquerda 
coloca-se um pescador, e se esse pescador possui um temperamento agressivo e uma folha 
penal pouco limpa, pronto: pode-se começar a escrever, traduzindo em palavras o que não 
pode deixar acontecer.”

 Escreva uma narrativa utilizando os dados iniciais fornecidos por Umberto Eco. Imagine o 
nome do pescador, o nome do rio, os problemas da folha penal etc. Dê um título à narrativa.
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Informação,  
opinião e dissertação

Texto de informação
Vamos agora abordar um tipo de texto muito importante, porque quase todos os textos que se 

escrevem se baseiam nele: o texto de informação.

Podemos entender por texto de informação aquele texto que tem por objetivo central in formar 
ao leitor algum ou alguns fatos.

O texto de informação nos interessa princi palmente por duas razões:

é o tipo de texto que encontramos com freqüência. A informação pode ser políti ca, técnica, ::::
publicitária, científica, cultural etc. Ocupa um grande espaço na vida moderna, pois quem não 
se informa aca ba se complicando na vida por não ter, ou não encontrar, soluções para os pro-
blemas do cotidiano;

pelo seu volume, é também o melhor tex to que se enquadra ao sistema da língua escrita; o ::::
seu uso diário pelos meios de comunicação impressos criou uma refe rência poderosa e não 
pode mais ser des prezado pela gramática. Apresenta noção de texto, funções da linguagem, 
aspectos estruturais, como qualquer outro texto de valor literário.

Texto de opinião
É preciso ficar atento ao fato de que não exis te “informação pura”. A simples escolha do que se 

vai informar já indica um ponto de vista sobre o que é importante e o que não é importante. Por isso, 
devemos observar, ao realizarmos uma leitu ra de um texto informativo, quando ele se torna também 
um texto opinativo. Vejamos alguns ele mentos que caracterizam o texto opinativo.



A opinião, o direito à opinião e à sua amplitu de impressa e, principalmente, o acesso à diversi-
dade de opiniões (o que diz respeito também ao direito de acesso à educação em todos os níveis) são 
aspectos fundamentais das sociedades (gru pos de pessoas) modernas. E nesse terreno argumentativo 
(toda opinião consistente supõe argumentos) o texto escrito é absolutamente insubstituível.

Temos milhares de informações simultâneas de minuto em minuto – a televisão nos bombar deia 
diariamente com informações; o sistema te lefônico nos permite a comunicação a longa dis tância; a 
internet nos proporciona também um grande número de informações em uma velocidade e proporção 
muito grande –, embora essas informações cotidianas nos transformem em uma es pécie de “cidadãos 
do mundo”,  mesmo assim não nos garantem nenhuma solidez argumentativa.

O texto de opinião é sempre uma das “cha ves”, centrado sobre algum tema específico, que irá nos 
propor uma resposta ativa diante de qual quer fato ou acontecimento. Seu ponto de partida é a infor-
mação (texto informativo), ainda que em estado “bruto”. A par tir de algumas informações avulsas sobre 
um de terminado assunto, o texto opinativo procura dar sentido a elas, afinal, as informações têm signifi-
cado, mas podem nos levar a diversas conclusões. É possível também que o texto de opinião nos leve 
à dúvida, que não conclua isso ou aquilo simples mente. Muitas vezes, ele assume um ponto de vista, 
que pode se chocar contra outros pontos de vista. Daí a resposta ativa que a opinião exige: não estamos 
mais simplesmente “absorvendo” infor mações, mas pensando sobre elas.

Os textos de opinião são tão amplos como a natureza humana. Fazem parte de um diálogo con-
temporâneo (moderno) – que levam e apresen tam argumentos em torno de questões que nos dizem 
respeito ao tempo presente, no espaço pre sente, dirigindo-se a uma comunidade que nos rodeia, mas 
que pode ser influenciada por qualquer informação do passado – temos, por exemplo, um ensaio cien-
tífico, com linguagem especializada, defendendo uma nova abordagem para um assun to já retratado 
no passado.

No texto de opinião, o aspecto de maior rele vância é convencer o leitor de um determinado pon-
to de vista. Observe a diferença entre o texto informati vo e opinativo nos textos a seguir:

Texto 1

Participantes da São Silvestre já podem pegar kit
Os 15 mil participantes da tradicional corri da de São Silvestre já podem retirar, no ginásio do 

Ibirapuera, o kit para a prova do dia 31 deste mês, em São Paulo.

O ginásio fica na Rua Manoel da Nóbrega, 1371, e estará aberto aos atletas de hoje até quinta-
feira, das 10h às 18h.

O kit contém o número de inscrição, um ma nual e a camiseta de corrida, além de um chip que é 
colocado no tênis para marcar o tempo do participante. O chip é testado no momento da re tirada.

A prova feminina da São Silvestre tem in ício às 15h15 do dia 31, e a masculina, às 17h.  A larga-
da acontece na Avenida Paulista, em frente ao Masp.

Disponível em: <www.terra.com.br>. Acesso em: 27 dez. 2004. 
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Texto 2

Os gordos e os idiotas
Por muito tempo, vamos ter de lembrar des sa pesquisa sobre nutrição, divulgada pelo IBGE, 

mostrando que não somos uma nação de desnu tridos (embora esse problema ainda afete vergo-
nhosamente milhões de pessoas), mas de obe sos. Foi o melhor exemplo já produzido que se tem 
notícia de um equívoco social: afinal, o go verno chegou a falar em quarenta e cinco rni lhões de 
famintos ao lançar, com estardalhaço, o Fome Zero e fazer disso uma bandeira de marketing. O 
cidadão foi feito de idiota.

Se tivessem feito erro dessa magnitude em política econômica, estaria naufragando, por exem-
plo, numa inflação em disparada, fuga de dinheiro, e por aí vai. O ponto: as políticas soci ais devem 
seguir o mesmo rigor das políticas eco nômicas.

Precisamos monitorar indicadores como desnutrição, evasão escolar, aprendizado, abor tos, 
mortalidade infantil etc., assim como monitoramos a balança comercial, o emprego, a inflação.

Só assim sairemos da fase da idiotice de pro jetos sociais, muitos dos quais são amadores e ine-
ficientes que se imaginam bons apenas pelas suas boas intenções.

DIMENSTEIN, Gilberto. Folha de S.Paulo, 20 dez. 2004.

Com a leitura dos textos, você deve ter ob servado que o texto 1 tem por objetivo apresentar 
simplesmente informações a um público leitor es pecífico. Já o texto 2 possui um tipo de linguagem 
diferente, que tem por objetivo a defesa de uma opinião – a partir do simples fato de uma informa ção e 
apontando um ponto de vista – e a reflexão do assunto abordado.

Dissertação: o texto de opinião

O que vem a ser o ato de dissertar?
As pessoas, particularmente os estudantes, estão habituadas a ouvir falar em dissertação na esco-

la, mais especificamente na aula de redação, porém, parece que não se dão conta de que a disser tação 
está presente em várias situações da vida cotidiana.

Toda vez que discutimos um assunto qualquer, um filme ou um show, estamos fazendo disserta-
ção. Nas discussões das aulas de História, Geo grafia, Literatura, ou mesmo em uma charge ou em um 
cartum estão sempre presentes elementos dissertativos. Dissertar é, pois, discutir, expor ou comentar 
uma determinada idéia.

Então, qual é a diferença entre uma conver sa de bar e uma dissertação? Em um bar, as pessoas 
emitem opiniões e nem sempre há necessidade de detalhar as razões pe las quais pensam desta ou da-
quela maneira. Já em um texto dissertativo, é necessário argumentar da forma mais clara possível para 
que o leitor possa compreender o ponto de vista de quem escreve.
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É a atitude da escrita da dissertação, que nos permite fazer o uso da linguagem a fim de expor 
idéias, desenvolver raciocínios, encadear argu mentos, atingir conclusões. Os textos dissertativos são 
produtos dessa atitude e participam ativamente do uso diário da fala e da escrita.

A elaboração de textos dissertativos escritos implica o domínio das formas de funcionamento 
próprias da língua escrita, assim como outros as pectos dos quais dependem a organização desse tipo 
de texto.

Ao estruturarmos uma dissertação temos que dispor de três momentos que são importantes para 
o bom entendimento do texto. São estes:

introdu:::: ção – é o ponto de partida do texto. Por isso deve apresentar de maneira cla ra o as-
sunto a ser tratado e também deli mitar as questões referentes sobre o as sunto que serão abor-
dadas. Dessa forma, a introdução encaminha o leitor, colocan do-lhe a orientação necessária 
para o desenvolvimento do texto. Ao construir a introdução do seu texto, você pode utilizar 
recursos que despertem o interesse do leitor: formular uma tese, que deverá ser discutida e 
provada pelo texto; lançar uma afirmação surpreendente, que o restante do texto tratará de 
justificar; propor uma pergunta, cuja resposta será dada no de senvolvimento e explicitada na 
conclusão.

desenvolvimento::::  – é a parte do texto em que as idéias, conceitos, informações, ar gumentos 
de que você dispõe serão desen volvidos, de forma organizada e criteriosa. O desenvolvimen-
to deve nascer da intro dução, apontando questões relativas ao as sunto que será abordado; 
essas questões devem ser desenroladas e avaliadas – sem pre por partes, de forma gradual e 
progres siva. O conteúdo do desenvolvimento pode ser organizado de diferentes maneiras, de 
acordo com as propostas do texto e as informações disponíveis.

conclusão::::  – é a parte final do texto, um resumo forte e sucinto de tudo aquilo que já foi dito. 
Além desse resumo que reto ma e condensa o conteúdo anterior do tex to, a conclusão deve 
expor claramente uma avaliação final do assunto discutido. Nesta parte, também se pode fa-
zer pro postas de ação (que não devem adquirir formas de profecia – adivinhações).

Embora não haja receitas, alguns procedimen tos básicos podem ajudá-lo a se expressar melhor 
na dissertação:

anote tod:::: as as idéias, frases, palavras, sensações que surgiram sobre o tema. Não se deixe 
“travar”. Não censure nada, essa livre associação de idéias é bastante utili zada na redação dos 
jornais e nas propa gandas. Comece a fazer isso e veja como funciona;

faça uma seleção das idéias que surgirem. O espírito crítico só entra em ação neste segundo ::::
momento;

pense em um plano para seu texto: escolha a introdução, o desenvolvimento e a con clusão;::::

redija o texto; ::::

escolha um título;::::

releia várias vezes, observando a coerên cia, a fluência da linguagem e a adequa ção do voca-::::
bulário;

faça a correção gramatical: principalmen te ortografia, concordância e pontuação;::::

p:::: asse a limpo sua dissertação.
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Mantenha-se informado, leia jornais diaria mente, revistas e outros meios de comunicação atual e 
escreva bastante. Só se aprende a escrever, lendo e escre vendo!

Introdução 

Apresentação da idéia 

central.

Daqui a pouco tempo, muito menos que pode-

mos imaginar, quem não dominar a informática 

não encontrará lugar no mercado de trabalho. 

Mesmo se estiver à procura de uma vaga como 

office-boy.

Introdução

Neste primeiro parágrafo, lança-se a idéia 

de que, em pouco tempo, “quem não do-

minar a informática não encontrará lugar 

no mercado de trabalho”. Essa pode ser 

considerada a idéia central do texto.

Desenvolvimento

Defesa da idéia central 

por meio de argumen-

tos que a comprovem 

(exemplos, comparações 

e outras informações). 

Apresentação das causas 

e conseqüências do as-

sunto em discussão.

Nos Estados Unidos, e de maneira crescente no 

Brasil, qualquer profissional autônomo que se 

preze faz pesquisa na internet. Mais e mais, a 

casa vira escritório e o contato com o mundo 

exterior se dá pela rede de computadores. Hoje, 

muitas ofertas de emprego são feitas eletronica-

mente. O interessado em uma nova colocação 

entra na internet e consulta as páginas eletrô-

nicas das empresas que lhe interessam. Quem 

não tiver acesso a um computador já reduz suas 

chances de emprego pela metade.

Desenvolvimento

1.º Argumento

Neste parágrafo, procura-se firmar a idéia 

central através de alguns exemplos:

a) nos Estados Unidos, os profissionais 

autônomos fazem pesquisa na Internet;

b) nos dias atuais, muitas ofertas de em-

prego são feitas eletronicamente.

Não há futuro para o analfabeto digital. Até 

porque se redefine o analfabetismo: dominar os 

códigos das redes eletrônicas é tão importante 

como até agora tem sido ler e escrever.

2.º Argumento

Neste parágrafo, a importância de saber 

ler e escrever e dominar os códigos 

eletrônicos são equivalentes, procurando 

evidenciar, mais uma vez, que “não há 

futuro para o analfabetismo.”

O aluno que decora livros e tira dez em todas as 

provas está com os dias contados. Ter infor-

mação não é tão relevante como processá-Ia, 

encará-Ia de vários ângulos, o que exige capaci-

dade crítica e flexibilidade para se habituar a um 

ritmo de mudanças jamais visto.

3.º Argumento

Neste parágrafo, acrescenta-se que “ter 

informação não é tão relevante como 

processá-Ia”. Essa posição parte do 

exemplo da provável extinção do tipo de 

aluno que decora livros sem, no entanto, 

analisá-Ios criticamente.

Conclusão

Reafirmação da idéia 

central ou apresentação 

de sugestões ou solu-

ções para o assunto em 

discussão.

O bom profissional nos dias atuais define-se pela 

capacidade de encontrar e associar informa-

ções, de trabalhar em grupo e de se comunicar 

com desenvoltura. Terá futuro o estudante que 

souber lidar com os imprevistos e se adaptar 

rapidamente às mudanças, fazer pesquisas e 

interpretar os dados.

Conclusão

Neste parágrafo é traçado o perfil de 

como devem ser os profissionais dos dias 

atuais e o estudante do futuro, mostrando 

assim, a necessidade de se combater o 

analfabetismo digital.
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Vamos agora analisar a estrutura de um texto dissertativo:

Já vimos que uma dissertação se divide em três partes: a introdução, o desenvolvimento e a con-
clusão.

O que é, afinal, argumento?
Argumento é a defesa de uma idéia. Con vencer e persuadir através do arranjo dos diver sos recur-

sos oferecidos pela língua é, numa for mulação muito simples, a marca fundamental de um texto disser-
tativo/argumentativo. Em um texto dissertativo podem predominar argumentos di ferenciados.

O argumento pode acontecer por citação (a citação de uma idéia parte de um autor renomado 
apresentando uma noção de verdade, isto é, ve racidade ao texto, assim como confiabilidade), por com-
provação (os argumentos serão sempre mais verossímeis quando apoiados em fatos fidedignos, em 
dados competentes, em comprovações) e por raciocínio lógico (os argumentos deverão sempre estar 
escorados por uma relação de causa e de conseqüência, tentando persuadir o leitor e traba lhando com 
a relação entre as idéias).

O tema e a tese
Para escrever uma dissertação, é necessário delimitar com antecedência as informações que po-

dem ser utilizadas para defender uma idéia. Uma boa maneira de realizar essa tarefa é fazendo uma 
“tempestade cerebral”, isto é, uma reunião de idéi as relacionadas ao tema sobre o qual se pretende 
escrever.

Por exemplo: a partir do tema “O consumo de bebidas alcoólicas pelos adolescentes”, pode riam 
ser levantadas as seguintes informações:

o consumo de bebidas alcoólicas é proibi do aos menores de 18 anos;::::

a venda de bebidas alcoólicas é facilitada no País;::::

os meios de comunicação de massa (rá dio, televisão) incentivam o consumo de bebidas alco-::::
ólicas;

alguns jovens consomem bebidas alcoóli cas para obter aprovação junto ao seu grupo de ami-::::
gos.

Muitas outras informações poderiam ser acrescentadas a essa lista. No momento de re digir a 
dissertação, no entanto, é necessário se lecionar as idéias que serão defendidas e os ar gumentos que as 
fundamentarão.

Podemos concluir, então, que tema é o assun to a ser tratado, e tese é a proposição (o assunto) a 
ser defendida. O tema pode ser compreendido como assun to e, por isso, para um tema podem existir 
várias teses. Veja:
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Tema:: Violência

Teses:: A violência urbana

           Violência domiciliar

           Violência contra o patrimônio público

Texto complementar

Dissertação e textos dissertativos
Quando utilizamos a linguagem a fim de – por meio da exposição de fatos, idéias e conceitos – 

chegar a conclusões, adotamos a atitude lingüísti ca da dissertação. Nos textos dissertativos que assim 
construímos tem papel central a argumen tação. Veja algumas idéias sobre o assunto.

Coesão e argumentação
O fato de o ato de escrever ser um momento em que aquele que escreve se vê sozinho frente ao 

papel, tendo em mente apenas uma imagem de um possível interlocutor, faz com que haja neces-
sidade de uma maior preocupação em relação à coesão. Em geral, o aluno não sabe até que ponto 
deve explicitar o que tenta dizer para que se faça compreender. Entretanto, o “fazer-se compreen-
der” é um ponto central em qualquer texto escri to; a coesão deve colaborar nesse sentido, facili-
tando o estabelecimento de uma relação entre os interlocutores do texto. O que se busca não é 
um texto fechado em si mesmo, impenetrável a qual quer leitura e sim algo que possa servir como 
veí culo de interação entre os interlocutores.

Há ainda mais uma questão em que se deve pensar na consideração das especificidades da 
mo dalidade escrita – a argumentação. É através dela que o locutor defende seu ponto de vista. A 
argumen tação contribui na criação de um jogo entre quem escreve o texto e um possível leitor, já 
que aquele discute com este, procurando mostrar-lhe que tipo de idéias o levaram a determinado 
posicionamento. Dito de outra maneira, ao escrever um texto, o locu tor estabelece relações a partir 
do tema que se pro pôs a discutir e tira conclusões, procurando conven cer o receptor ou conseguir 
sua adesão ao texto.

Não se pode traçar uma distinção absoluta entre coesão e argumentação: a coesão garante a 
existência de uma relação entre as partes do texto que, tomadas como um todo, devem constituir 
um ato de argumentação. As duas noções contribuem para a constituição de um conjunto significa-
tivo capaz de estabelecer uma relação entre o sujeito que escreve e seu virtual interlocutor.

É próprio da linguagem seu caráter de interlocução. A escrita não foge a esse princípio, ela 
também busca estabelecer uma relação entre sujei tos. O texto deve ser suficiente para caracterizar 
seu produtor enquanto um agente, um sujeito daque la produção ao mesmo tempo em que confere 
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iden tidade em seu interlocutor. O texto, enquanto uma totalidade revestida de significados, acaba 
sendo um jogo entre sujeitos, entre locutor e interlocutor.

DURIGAN, Regina H. de Almeida. A Dissertação no Vestibular. Campinas, 1987.

Atividades
1. Leia o texto a seguir e faça a análise para poder resolver as atividades seguintes.

Terra: o planeta da vida
Até o momento, não se conhece nenhum outro lugar do Universo, além da Terra, que reúna 

con dições para a existência de vida. As atividades humanas no nosso planeta, porém, têm reduzido 
cada vez mais essas condições.

O crescimento constante da população e o conseqüente aumento do consumo vêm causando 
a destruição progressiva dos recursos disponíveis e modificando rapidamente o ambiente.

A maioria dos seres vivos só se utiliza daquilo que realmente precisa para subsistir. O homem 
não, pois com seus instrumentos e máquinas é capaz de multiplicar infinitamente o trabalho que 
seria feito por um só indivíduo. Assim, ele se apropria intensa e rapidamente dos recursos e rompe 
o equilíbrio frágil e extremamente complexo da natureza. Desse modo, prejudica os demais seres 
vivos, oca sionando, muitas vezes, sua total destruição.

Na verdade, somos uma espécie diferente das demais; podemos viajar tanto pela terra, quanto 
pela água ou pelo ar, utilizando aparelhos sofisticados, que exigiram anos de pesquisa, testes e ma teriais 
especiais para serem construídos. Essas e outras invenções, sem dúvida, revelam a inteligên cia do ser 
humano e sua capacidade de adaptar-se às mais diversas condições ambientais. Poten cialmente somos 
capazes de tornar habitável tanto o fundo do mar, quanto o alto do Himalaia ou o Deserto do Saara.

O número de habitantes do planeta, porém, cresce sem parar, e muitas áreas produtivas da 
Terra já foram, e continuam sendo ocupadas sem planejamento e exploradas de modo inadequado. 
Se continuarmos a agir assim, esgotando os recursos da natureza, em pouco tempo só restarão na 
Terra ambientes impróprios para a vida e sem possibilidade de recuperação.

Mas uma espécie como a nossa, capaz de realizações magníficas no campo das Artes, das Ciên-
cias e da Filosofia, deverá saber organizar-se e encontrar soluções adequadas para garantir sua per-
manência na Terra.

Magalhães Mattos e Abrão. São Paulo: Scipione, 1991.
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Agora responda:

a) Como você resumiria a idéia central?

b) Quais as causas da destruição dos recursos disponíveis na natureza?

c) Transcreva do texto o argumento que mostra que o ser humano prejudica os seres vivos.

d) Retire do texto o argumento que revela que o ser humano é uma espécie diferente das demais.
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2. Leia os trechos a seguir e responda ao que se pede:

Texto 1

O analfabetismo numa grande cidade chega a ser uma deficiência tão debilitadora quan-
to a cegueira ou a surdez. É todo um universo de informação e oportunidade que se fecha, ou 
nunca se abriu. Como nós que lemos e escrevemos como quem respira e caminha podemos 
sequer vislum brar o que possa ser isso?

GIANNETTI, Eduardo. Folha de S.Paulo, 2 abr. 1998.

Texto 2

A escola do futuro vai ter que mudar. A partir de um certo ponto, o ensino vai seguir cada 
vez mais a tendência do mercado de trabalho. As pessoas estudarão cada vez mais em casa, 
por conta própria, em universidades virtuais, utilizando um infinito poder de informação e pes-
quisa que é o computador com um modem. Os contatos com os professores via e-mail ainda 
vão provar ser muito mais produtivos que a exibição de neuroses mútuas que costuma ser a 
vida numa sala de aula.

MARQUIZI, Dagomir. Informática Exame. São Paulo, Junho de 1997.

a) Qual a idéia central do texto 1?

b) Você concorda com a idéia expressa no texto 1? Justifique.

c) Qual idéia é defendida pelo texto 2?
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d) Você concorda com a idéia veiculada no texto 2? Por quê?

e) Considerando a atual situação da educação brasileira, qual o ponto de conflito entre os dois 
textos?

3. Leia o trecho seguinte para análise e responda ao que se pede:

País pobre tem poucos recursos para a educação. Com educação pobre, os alunos apren-
dem pouco, levam bomba e repetem de ano. Ao repetir e repetir, levam mais tempo para ter-
minar, gastando doze anos para completar oito séries (muitos levam 2,5 anos para completar 
uma). Assim, quem economiza em educação acaba tendo de gastar mais. Na pátria amada, são 
3 bilhões de reais gastos com repetentes.

Veja. São Paulo, Abril, n. 13, 1 abr. 1998.

a) Qual é o problema apontado pelo texto?

 b) Quais as conseqüências do problema apontado?
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Gêneros do discurso
Os gêneros do discurso servem para analisar temas, expor reflexões, formar uma opinião e defen-

dê-Ia. Começaremos pela carta.

Carta
Todos já escrevemos cartas. Às vezes, elas são motivadas por uma viagem de férias, quando que-

remos manter contato com amigos e contar como estamos nos divertindo e aproveitando o passeio. 
Outras vezes, elas ser vem para trazer notícias de nossas famílias que estão morando em outras cidades 
e sentem sau dades. Mais freqüente ainda são as cartas de amor, em que jovens apaixonados fazem 
decla rações um tanto melosas e juram amor e fideli dade eternos. O bom dessas cartas é que pode mos 
“falar” com as pessoas a quem nos dirigi mos mais informalmente, sem grandes preocu pações. Mas, nem 
sempre é assim.

Existem momentos em que escrevemos cartas para desfazer mal-entendidos, ou para convencer 
uma pessoa para quem escrevemos a não agir de uma determinada maneira que julgamos equivocada. 
Nesses momentos nossas cartas assumem uma função argumentativa cla ra e têm por objetivo persu-
adir (convencer) nosso interlocutor. É assim que surgem as car tas argumentativas. Todas as vezes que 
escre vemos uma carta para convencer alguém a fa zer algo, ou a mudar de idéia, estamos produ zindo 
uma carta argumentativa.

Ao longo de uma vida profissional, esse tipo de texto tende a se tornar mais freqüente, por que, 
em inúmeras situações podemos precisar convencer alguém, por escrito, a tomar ou não determinada 
atitude, a nos contratar para uma função específica etc.

Exemplo:

Lya Luft

Tenho certeza de que, depois que VEJA incluiu entre seus colunistas a gaúcha Lya Luft, a revista ficou mais humana. 
A escritora, com muita sensibilidade e simplicidade, aborda temas do dia-a-dia, mas, que tocam o coração da gente. 
Quem não viu a foto daquele menino sendo flagelado pela mãe? Ela sou be tirar de lá uma reflexão profundamente 
humana, ao mesmo tempo de indignação e de compaixão. Agora, ler VEJA tem outro sabor de vida. (“O me nino que 
me olha”. Ponto de vista, 30 de junho)

Irmão Firmino Biozus

Diretor do Colégio Marista Rosário

Porto Alegre, RS

Publicado na revista Veja, 7 jul. 2004.



Resumo
Resumir é uma das nossas atividades ver bais mais freqüentes. Você provavelmente nunca se deu 

conta disso, mas está sempre resumindo algum acontecimento que você presenciou e que precisa ou 
quer relatar para outras pessoas, algum filme a que assistiu, alguma notícia que leu, e as sim por diante. É 
uma atividade que realizamos sem perceber, porque ela simplesmente faz parte da sua vida e das várias 
situações em que nós nos encontramos dialogando com outras pessoas.

A partir do que dissemos até aqui, já é possí vel concluir que resumir significa selecionar e apre-
sentar, de forma organizada, os elementos necessários para a compreensão de determinado texto ou 
evento. A definição de resumo que en contramos no dicionário Aurélio é:

Resumo: 1. Ato ou efeito de resumir(-se). 2. Exposição abreviada de uma sucessão de acon tecimentos, das característi-
cas gerais de alguma coisa etc., tendente a favorecer sua visão global: síntese, sumário, epítome, sinopse (...).

Comumente nos é solicitado fazer um resu mo do conteúdo de algum livro que lemos ou al gum 
tópico que estudamos em algum livro didáti co. Esse é um exercício que a escola considera importante, 
porque permite avaliar se fomos de fato capazes de aprender aspectos importantes do que lemos. Re-
sumir não é um exercício difícil de rea lizar, desde que se tenham claros certos procedi mentos básicos a 
seguir, com relação à elabora ção de resumos orais e escritos.

Para que tenhamos um bom resumo, é fun damental, portanto:

:: que tenha havido uma percepção global prévia daquilo que deverá ser resumido, ou ::::
seja, que o acontecimento ou texto tenha sido percebido na totalidade de seus as pectos im-
portantes; 

:: que a atividade de resumir seja precedida pela identificação e seleção daqueles ele-::::
mentos, dentre todos os componentes do acontecimento ou texto, que são cruciais para seu 
entendimento total.

Nos jornais e revistas é freqüente encontrar mos resumos de filmes, de capítulos de novelas, de 
livros. Esses resumos apenas limitam-se, claramen te, às informações absolutamente essenciais sobre o 
enredo ou tema das obras em questão.

Exemplo:

Um sonho de liberdade. Globo, 22h40 (Shawnshank Redemption). EUA, 1994. 142min. Direção: Frank Dorabont. Com 
Tim Robbins, Morgan Freeman. Condenado à prissão perpétua pelo assassinato de sua mu lher, executivo de banco 
(Robbins) envolve-se nos negócios de presidiários e de diretores do presídio. Mas como passa a conhecer alguns segre-
dos do local, a direção trata de impedir sua libertação, embora os advogados consi gam provar que era inocente. Ótimo 
roteiro, com ótimos atores. Inédito. 

O tamanho dos resumos escritos varia de acordo com os objetivos do texto resumido. O exemplo 
citado é bastante sucinto, pois seu obje tivo é apenas informar, em linhas gerais, sobre o conteúdo da 
obra resumida.

Existem circunstâncias, no entanto, em que podem ser exigidos resumos mais extensos, de li vros, 
por exemplo. Se você for solicitado por um professor de literatura a resumir o livro Dom Cas murro, de 
Machado de Assis, deverá saber, com antecedência, que expectativas ele tem com rela ção à qualidade 
e quantidade de informações so bre o enredo desse livro, isto é, o que estamos querendo dizer é que 
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um resumo escolar, produzi do com o objetivo de demonstrar determinada obra que foi efetivamente 
lida e compreendida, preci sa ser um pouco mais extenso do que resumos produzidos com o objetivo de 
informar apenas sobre o assunto de que trata o livro.

Veja, por outro lado, como pode ser bem su cinto o resumo dessa mesma obra, de autoria do 
professor Roberto Alves, publicado após o texto integral, no segundo volume da coleção Ler é Aprender, 
organizada pelo jornal O Estado de São Paulo:

Grande romance e uma história banal
A história de Dom Casmurro pode ser fa cilmente datada e resumida. No Rio de Janeiro do Segun-

do Império (a primeira cena narrada é claramente datada:  “... o ano era de 1857”. Ca pítulo 3 – “A denún-
cia”). Bentinho, filho de um já falecido fazendeiro e deputado, se vê às vol tas com a iminência de ter de 
cumprir a promes sa que sua mãe, D. Glória, fizera quando de seu nascimento: torná-Io padre.

O menino percebe que isso o separaria de sua “primeira amiga”: a menina Capitolina, ou sim-
plesmente Capitu, filha de um modesto fun cionário público – o Pádua, seu vizinho. Após longa su-
cessão de artimanhas para libertá-Io da promessa feita, Bentinho e Capitu casam-se numa tarde chu-
vosa de março de 1865. O ca samento não dura muito: o ciúme de Bentinho leva ao seu esfriamento 
e inevitável dissolução. O casal finge uma viagem à Europa; lá ficarão Capitu e o filho Ezequiel. Capitu 
morrerá sem voltar ao Brasil. Ezequiel voltará, já moço, para uma breve visita ao pai, que, velho o 
receberá friamente. Pouco tempo depois, o rapaz parte para terras distantes em uma viagem de 
estu dos, duração a qual também morrerá. Uma his tória banal; banalíssima, nos diria o agregado José 
Dias, o amigo dos superlativos.

Uma característica básica dos resumos é que são objetivos e não têm caráter opinativo, embora 
alguns resumos possam ter alguma apre ciação geral sobre a obra resumida. Esse costu ma ser o caso 
dos resumos freqüentemente en contrados nas contracapas dos livros, que têm por objetivo fornecer 
informações básicas aos even tuais compradores.

Os textos que, por definição, combinam o resumo com avaliações e opiniões explícitas so bre de-
terminada obra são as resenhas, textos dos quais comentaremos a seguir.

Resenha
A diferença entre o texto expositivo escrito que chamamos resumo e aquele que recebe o nome 

de resenha reside no caráter opinativo e crítico. Resenhar é apresentar criticamente uma obra, de tal for-
ma que o leitor da resenha de um livro,  ou de um filme, além de tomar conhecimen to do seu conteúdo 
possa também compreender aquilo que, do ponto de vista do autor da rese nha, são aspectos positivos 
e/ou negativos da obra resenhada.

Toda resenha tem, portanto, algo que se as semelha a um resumo, mas é necessariamente mais 
do que ele, pois seu objetivo é avaliar cri ticamente uma obra qualquer. Veja, a seguir, um exemplo de 
resenha de um livro-CD de Histó ria do Brasil:
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Chance perdida

As fraquezas de viagem pela história do Brasil
Autor de uma grande biografia do Barão de Mauá, o jornalista Jorge Caldeira lançou Viagem pela 

História do Brasil (Companhia das Letras; livro e CD, 65 reais) com estardalha ço raro, mas a obra tem 
uma estrutura que in comoda e erros que assombram. Como numa apostila, é dividida em verbetes 
que descrevem fatos, episódios, personagens – sem hierarquia, sem ligação entre si, como um sala-
me corta do em fatias. O começo parece uma obra de um antropólogo impressionista, ocupado em 
desvendar o que se chama de “liberdade se xual” do povo brasileiro. No meio, o livro-CD revela que o 
impulso inicial da princesa Isabel pela abolição da escravidão foi doméstico  quando soube que Dom 
Pedro II sofria de diabete. Ao chegar a 1964, Caldeira explica o golpe em função de uma dificuldade 
contábil – a esquerda defendia “simpáticas” reformas de base, mas não sabia como financiá-Ias, o que 
tornou a queda de Goulart um caso de pura justiça econômica. Há um certo desleixo. Quando fala da 
morte do líder guerrilheiro Carlos Marighella, o livro-CD diz que foi pre so e assassinado no porão mili-
tar, mas até os dominicanos envolvidos contam que ele foi executado numa emboscada de rua. Tam-
bém diz que o estudante Edson Luís de Lima Souto foi morto a tiros numa passeata no Rio de Janeiro, 
em 1968 – ele morreu alvejado no restaurante Calabouço. O livro registra a morte de um estudante 
da Universidade de São Paulo, Alexandre Vanucchi Leme, em 1976, ano em que se vivia a abertura 
política – Alexandre foi morto em 1973, em plena di tadura. Elaborado a oito mãos, com Caldeira na 
tripla função de “direção, concepção ge ral e textos”, o livro-CD oferece documen tos históricos, bio-
grafias, uma trilha sonora agradável e não faz a gentileza de indicar a bibliografia consultada.

Paulo Moreira Leite. Veja.

A condição para que se façam boas resenhas de livros (por exemplo) é obviamente que seja um 
bom leitor, capaz de não só interpretar um tex to, mas também de observar criticamente o que é apre-
sentado de mais importante.

Ensaio
Muita gente acha que ensaio escrito é só na literatura, mas não, há ensaios em todas as disci-

plinas: ensaios sobre mecânica, bomba atômica, compostos orgânicos, ensino de línguas, culinária, cul-
tivo de alfaces etc.

Não existe nenhuma técnica para escrever um bom ensaio, mas há algumas técnicas para fazer 
boas leituras e para escrever com coesão e coerência.

Um ensaio fala de um tema, que, por sua vez, está presente em um ou mais textos. Por isso, o tex-
to, ou textos que tratam do tema esco lhido para o ensaio devem estar bem lidos.

E “estar bem lido” não significa apenas ler uma porção de vezes o mesmo texto, significa:

 ler uma primeira vez e esclarecer o vocabulário;::::

 em uma leitura mais técnica, seletiva, mar car os trechos mais importantes;::::

 realizar apontamentos;::::
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 fichar seletivamente os trechos marcados;::::

 resumir o texto com base nos trechos se lecionados e fichados.::::

Veja um exemplo da estrutura de um ensaio:

Título

ContextoNome do autor

Epígrafe

Contexto sumário

TextoIndícios semânticos

Indícios formais

Comunicação

Comunicação, informação ou informe
A partir do sistema comunicativo, a comuni cação acontece da seguinte forma: o produtor, que na 

verdade é o emissor, realiza a pesquisa a ser apresentada; o suporte, que é o meio materi al utilizado pelo 
emissor, é o papel ou sua própria voz; o público-alvo a ser atingido são os recepto res, que, na verdade, 
muitas vezes são outros pes quisadores; a função, ou seja, a intenção, é apre sentar os resultados de um 
estudo (pesquisa) ao receptor.

Para o melhor aproveitamento da realização da comunicação, convém que se realizem: na lei-
tura, que na verdade é uma assistência ao pesqui sador, apontamentos escritos (os mais importan tes a 
respeito da pesquisa); na autoria, isto é, pro dução, o planejamento escrito, tanto da pesquisa quanto da 
exposição do material pesquisado; em sua exposição, forma principal da pesquisa; clareza e objetivida-
de no apontamento dos dados pesquisados.

A comunicação ou informe são usados em congresso e em encontros – acadêmicos ou não. Po-
dem ser grandes resenhas, ensaios ou relatóri os. Embora, muitas vezes, comunicados oralmen te, são via 
de regra, escritos. Poderão também ser apresentados, por escrito, em painéis ou murais.

Relato
O que significa fazer um relato?

Uma das maiores dificuldades do trabalho com a produção de texto é a diferenciação entre rela-
tar e narrar um determinado acontecimento.

Em um dicionário, relato significa: 
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Relato.

Do latim Relatu, part. pass. de refere, ‘levar com sigo’;  ‘referir, transcrever’. S. m.

1. Ato ou efeito de relatar; relação.

2. Descrição, notícia, informação, rela ção, relatório (de um fato, de um estado do espírito etc.).

Observe que a definição de relato está asso ciada essencialmente à apresentação de informa ções 
e, ao mesmo tempo, nos informa sobre uma característica e uma função do relato. A função seria a de 
informar. E, para cumpri-Ia, o ato de relatar caracteriza-se pela apresentação ou enu meração de infor-
mações básicas sobre um acon tecimento ou, ainda, sobre um estado de espírito.

A preocupação de quem relata algo deve es tar voltada para o registro dos fatos (ou do que se 
supõe serem os fatos). Por isso, ao relatar, muitas vezes excluem-se detalhes ou explicações sobre as 
causas ou conseqüências dos fatos relatados.

Exemplo:

Resolvi dar uma festa sem motivo especial. Foi em maio do ano passado. Organizei tudo com mais 

três amigas, mais quem teve que ir atrás das coisas fui eu e uma menina aqui do meu prédio.

A gente arrumou o salão do edifício onde moro, comprou refrigerantes e salgadinhos e con-
vidou só o pessoal do colégio. (...) Ao todo fo ram uns 120 convidados da oitava série e do pri meiro 
ano. (...).

Ficou combinado que a gente não ia servir bebida alcoólica, mas quem quisesse levar cer veja 
tudo bem (...).

A festa começou às oito horas da noite e eu fiquei na porta. Sabia que um monte de gen te 
chegaria de bico sem ser convidado. Havía mos decidido que um menino maconheiro, que bebe 
prá caramba e que já tinha dado espetáculo em outra festa, não ia entrar. Só que na hora, amarelei. 
Liberei a entrada dele e disse que não queria confusão na festa. Mas saquei que a garota que estava 
com ele entrou com uma garrafa dentro da sacola.

Acho que outras garrafas entraram na fes ta. Mesmo os meus amigos, que pensei que não iam 
aprontar na minha festa, descobriram a pa daria: dali voltavam com bebidas coloridas. Era pinga 
com groselha. A única coisa que não apa receu foi cerveja... Vi o garoto de quem eu era afim com 
uma garrafinha de uísque. Para mim aquilo era o fim.

Umas duas horas depois do começo da fes ta, entrou um menino da minha classe tropeçan do. 
Perguntei o que estava acontecendo com ele e os meninos disseram que ele estava legal. De pois 
voltei para meu lugar na porta. Chegaram uns maloqueiros e pedi para irem embora. (...).

O menino acabou desmaiando e minha mãe man dou ligar para o pai dele.

Quando o pai chegou, enfiou o moleque no carro. Um dos amigos dele foi junto. (...). Pare ce 
que ele não teve problemas em casa, porque o pai sabia que ele e os amigos bebiam. (...)

À meia-noite estava todo mundo dançando quando de repente surgiu uma briga. Tinha tanta 
gente na festa, que nem sei como tudo começou. (...) quem estava em volta segurou os garotos, 
mas, com o barulho da briga, minha mãe desceu com meu pai para expulsar todo mundo. Fiquei 
sem graça. Não queira pôr meus amigos para fora. (...) no dia seguinte, meus pais disseram que festa 
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aqui nunca mais. Minha mãe quis saber se era com esse pessoal que eu estudava. Expliquei que não, 
que tinha muito bicão na festa. (...)

No colégio, todo mundo achou a festa legal. Deve ter sido mesmo, porque ninguém se preo-
cupou com nada. É como quando a gente vai à festa dos outros: você vai, se diverte e depois vol ta 
para casa. Até hoje me perguntam quando é que vai ter outra.

M. P.- 16 anos. “Dei uma festa inesquecível”. Capricho.

O texto que acabamos de ler é claramente um relato. Como você pode observar, a única preo-
cupação de sua autora, M.P., é enumerar todos os acontecimentos que marcaram a festa organiza da por 
ela e suas amigas. Através da leitura, fica mos sabendo quais foram os principais problemas enfrentados 
por ela e como tudo terminou. Repare, porém, que não temos condições de saber as motivações por 
trás de todos esses acontecimen tos. O máximo que conseguimos de informação do texto é a enumera-
ção dos fatos que envolve ram M.P. ou as outras pessoas que estavam pre sentes na festa.

Uma situação como essa é típica do relato, que nos oferece apenas uma seqüência sem que se pos-
sa perceber, por parte de seu autor, o me nor interesse em explicá-Ias ou até mesmo em compreendê-Ias.

Texto complementar
Resenha

A inevitável travessia: da prescrição gra matical à educação lingüística
Marcos Bagno – por Daniela Buscaratti de Souza Tatarin

Em seu texto, Marcos Bagno faz uma crí tica à gramática tradicional, partindo da distân cia exis-
tente entre as teorias estudadas nas ins tituições de ensino superior e a real aplicação destas nas es-
colas. Segundo Bagno, os profis sionais em atividade docente com formação anterior (mais de vinte 
anos) rejeitam as novas “tendências”, enquanto os profissionais que se formam atualmente não 
conseguem aplicá-Ias. O problema não está somente no sistema de ensino vigente, mas também na 
própria socie dade, que espera apenas “gramática” nas au las de português.

O propósito do ensaio de Bagno é oferecer sugestões para o ensino de língua na escola, su perando 
esta “distância” de forma a alcançar uma educação lingüística. Esta educação lingüís tica seria aquela que 
desenvolve o ler, o escre ver, o falar e o escutar, reconhece a realidade da língua (variada) e constitui um 
conhecimento sis temático da língua, sendo ela objeto de análise, reflexão e investigação.

O ensaio foi dividido em tópicos, iniciando com uma análise da concepção de língua vigen-
te na sociedade, demonstrando a necessidade de sua substituição. Faz uma crítica ao ensino da 
gramá tica normativa na escola, o detalhamento de como a aplicação da pesquisa lingüística pode 
ser feita em sala de aula, discute a problemática da varia ção lingüística, a noção de erro e aborda a 
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forma ção de professores de língua nas universidades. Encerra seu ensaio sintetizando os objetivos 
ge rais do ensino de língua na escola.

Ao ler este ensaio, consegui me ver na situ ação descrita por Bagno. Sou acadêmica, tenho uma 
formação “atual”, aceito a variação e so bretudo a educação lingüística proposta. Em contrapartida, 
trabalho com o ensino de língua e muitas vezes me deparo com as mesmas barreiras mencionadas 
no texto. E muito difícil conseguir superar essas “barreiras” e aplicar o que estudei ao longo de 
quatro anos na faculdade, prin cipalmente pelo “preconceito social” (se é que posso colocar a coisa 
desta forma). Acredito que pior que a dificuldade imposta pela concepção tradicional (e antiquada) 
de alguns “velhos” co legas de trabalho é a dificuldade para se lidar com uma sociedade que encara 
língua como norma, como padrão e nada mais. Esta sociedade espe ra algo de nós que não pode-
mos dar, e que mui tas vezes nos torna desacreditados.

Gostei muito do texto de Marcos Bagno. Ele conseguiu colocar a questão de uma forma cla-
ra, de fácil entendimento (principalmente através das exemplificações) e não muito extenso. Re-
comendo a leitura, não só para acadêmicos e professores, mas para todos aqueles interessados na 
questão da língua materna. Em tempo: Bagno terminou seu ensaio de forma mágica. A metáfora da 
árvore foi ótima!

Atividades
1. Leia com atenção as cartas seguintes para, depois, compará-Ias.

A 

São Paulo, 20 de julho de 1999.

Caro colega Zunga,

Respeito seu trabalho, o qual acompanho há anos com muita atenção. No entanto, não posso 
concordar com algumas coisas que você disse no programa “Bola na Rede”.

Não acho que devamos adotar um esquema defensivo, medroso e excessivamente cauteloso 
como a da última Copa. O 3-4-3 está ultrapassado. O jogador moderno deve se pautar na velocida de 
do toque de bola, na eficiência dos passes, e claro, na imaginação dos nossos craques, em seu poder de 
improvisação com a bola dominada.

Por isso, acho que, num time, temos de explorar jogadores que possam desempenhar várias fun-
ções. No Azulão, por exemplo, todos defendem e atacam. Assim, não ficam buracos na defesa, como 
costuma acontecer com o seu time... Mais uma coisa: tenho sérias críticas a fazer quanto à qualidade 
moral de alguns jogadores que você põe em campo. O Piau, o Betão e o Lúcio são violen tos e desleais 
demais.

Mas é isso aí: no próximo campeonato, a gente se vê. Ri melhor quem ri por último.

Osmar Salgado.
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B 

Paris, 4 de abril de 1999.

Mil desculpas, mas tive que viajar de repente. Agora estou aqui, enchanté, nesta cidade chiquérrima! 
Posso dizer que tem feito dias belíssimos. Passeamos, Haroldo e eu, por cafés sofis ticados, fomos às com-
pras, visitamos várias redações de jornal e museus. Conhecemos pessoas interessantíssimas enquanto Ha-
roldo fazia as fotos para a minha coluna social. Outro dia, Gabriel, fomos a um desfile chocante da linha 
outono-inverno de Pierre de Ia Piu. Um luxo! Eu queria tanto que você, mon ami, estivesse aqui! Que pena 
que você não pôde vir. Com certeza, você faria fotos incríveis para o nosso jornal!

Amanhã, adieu Paris! Seguimos para Nova Iorque. Depois, faremos um cruzeiro pelo Caribe e vol-
tamos com força total! Eu sei que deveria ter dado um alô avisando sobre minha tournée. Mas, em breve, 
envio os textos da minha coluna por e-mail. Espero que você não esteja sobrecarregado de trabalho 
devido à minha ausência.

Au revoir, Gabriel! 
Desirée Petit.

C 

E aí, carinha!

Tudo em cima? Meu, muita coisa rolou desde que você caiu fora. Nem sei por onde começar, 
brother! A Renata entrou numas comigo por causa daquela confusão na casa do pai dela. Eu, que não 
sou bobo nem nada, saquei que a coisa ia ficar feia e acabei dando o fora. Depois, fiquei sabendo que 
foi uma loucura. A vizinhança achou o ó a gente ficar com o som naquela altura, àquela hora da ma-
drugada. Cara, tava uma zona! A Renata ficou na mó bronca comigo. Só que quem ficou na festa, se deu 
mal, porque o pai da mina pintou e barra sujou total. O Rubão falou que não quer mais ver a nossa cara 
no pedaço nem pintada de verde e amarelo. E eu não tô nem aí. No outro dia, mó astral, de cons ciência 
tranqüila, já tava pegando minhas ondas numa boa.

Maior força!
Pepeu.

D 

Araraquara, 12 de junho de 1999.

Excelentíssimo Senhor Fonseca,

Venho por meio destas mal traçadas linhas agradecer a hospitalidade com que o nobre deputa do 
recebeu a mim e a minha família em sua agradável casa de campo, durante as últimas festas natalinas. 
Apeteceu-me conhecer sua admirável fazenda, com suas árvores frutíferas que decoram esse pequeno 
paraíso terrestre.

Por obséquio, peço ao Senhor uma fotografia de sua família, que com tantos momentos de ale-
gria nos brindou, para guardar de lembrança e para exibi-Ia aos meus amigos da Advocacia, como prova 
cabal de quão afortunado sou por conhecê-los.

Abraços calorosos deste teu servo. Beijos respeitosos a sua mãe, esposa e filhos. E desculpe- me o 
tom deveras informal desta minha missiva.

Cordialmente,
Leopoldo Guimarães Sobrinho.
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Sobre as cartas que você leu.

a) Que atividade exerce cada um dos remetentes?

  Osmar Salgado

   Desirée Petit

   Pepeu

 Leopoldo Guimarães Sobrinho

b) Qual a diferença de estilo entre a carta de Pepeu e a de Leopoldo?

c) Que elemento está faltando na carta de Pepeu? E na de Desirée Petit?

d) O que você achou do modo de se expressar de Desirée? Justifique.

e) De qual carta você mais gostou? Por quê?
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2. Você costuma “ensaiar” antes de fazer alguma coisa? Como são seus estudos antes das provas e 
das apresentações de trabalho ou seminários? Procure produzir um texto comentando situações 
que exijam planejamento e preparo inicial.

3. Faça um pequeno relato das informações que você recebeu na aula de hoje.

4. Dentre as obras que você já deve ter lido, escolha a que você mais gostou e faça um resumo e de pois 
uma resenha, procurando manter os aspectos que caracterizam cada uma dessas produções.

a) Resumo:

b) Resenha:
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Gabarito

Língua e linguagem

1.  Sugestões de resposta.

a) A norma culta é a variante da Língua Portuguesa que possui maior prestígio social. Infelizmente, 
nem todos os falantes têm acesso a essa norma, pois o sistema educacional no Brasil ainda não 
atende a toda a população brasileira. A variação lingüística se dá por fatores externos– como 
as diferenças geográficas, de classe, de idade, de sexo – e por fatores internos à língua, isto 
é, aqueles que todo falante conhece, mesmo sem ter estudado formalmente a gramática da 
língua. 

b) Resposta pessoal. 

2. Sugestão de resposta.

a) Essa carta está repleta de gírias e coloquialismos típicos da linguagem de jovens pertencentes 
a um estrato menos favorecido socialmente. As marcas lingüísticas presentes no texto são: 
“pô”, “massa”, “maneiro”, “Sampa”, “point”, “botá”, “esses caras não foi”, entre outros. 

 b) A crítica é destinada à Luiza Erundina, prefeita de São Paulo na época em que a carta foi 
redigida (1990), e refere-se à ação da prefeita de dar a “um pedaço” em São Paulo o nome do 
Cazuza, fato que parece não ter agradado Medaglia, que pede para ela batizar algum lugar 
com os nomes citados na carta.

Coesão e coerência

1. Sugestões de resposta.

a) A paparicação dos ursos pandas chineses pelos ecologistas está em oposição com a 
informação de que será rodado um filme no Himalaia pela Warner Brothers no qual esses ursos 
aparecerão. 



b) O termo utilizado na primeira frase que está sendo substituído por “vê-los” é “os ursos pandas 
chineses”.

2. Sugestões de resposta.

a) O caso dos jovens que atearam fogo em um índio nos mostra até que ponto a crueldade dos seres 
humanos pode chegar. Agindo dessa maneira, assemelharam-se a animais. Como defesa, esses 
criminosos afirmaram acreditar que o índio fosse um mendigo. No entanto, esse argumento não 
atenua suas ações, pois mesmo um mendigo não merecia ter tal fim, já que também é um ser 
humano. Dessa forma, indagamos: qual será a punição dada a esses assassinos?  

b) Apesar dos programas pouco educativos que existem na televisão, é possível considerá-la 
um excelente meio para obter informações sobre acontecimentos do mundo todo, além de 
proporcionar entretenimento às pessoas de todas as idades e classes sociais. Um exemplo 
disso é a emissora TV Cultura, que possui uma programação mais voltada à cultura, como o 
próprio nome indica, proporcionando, principalmente às crianças, uma grande oportunidade 
de aprendizado. Dessa forma, o telespectador deve ter discernimento na hora de escolher o 
canal a ser assistido para poder aproveitar apenas o que há de bom disponível na televisão.

c) A corrupção no Brasil é tratada com muita impunidade. Apesar de toda divulgação feita pela 
imprensa quando um caso de corrupção é descoberto, o estardalhaço dura apenas alguns 
dias, sem que alguma atitude seja de fato tomada pelas autoridades. As pessoas envolvidas 
nesses escândalos raramente são punidas, o faz aumentar o descrédito que a população tem 
em relação à justiça brasileira.       

3. Sugestões de resposta.

a) L.R.N. queria dizer que já rasgou sua própria ficha de filiação ao PDT, partido fundado por 
Leonel Brizola. 

b) Da maneira como o texto está escrito, a informação passada é a de que L.R.N. rasgou a ficha de 
filiação de Leonel Brizola ao PDT.

c) Só consegue entender o que L.R.N. quis realmente dizer o leitor que obtém algum conhecimento 
sobre política, sabendo, por exemplo, que Brizola fundou o PDT.

Parágrafo e modalidades textuais

1. Sugestões de resposta.

 Viver na cidade grande tornou-se muito perigoso. Antigamente, podíamos passear pelas ruas 
da cidade a qualquer horário do dia sem sentir medo de sermos assaltados, seqüestrados ou, 
até mesmo, mortos. No entanto, hoje em dia não nos sentimos seguros nem mesmo em casa. 
O mais preocupante é que essa situação tende a piorar, já que as autoridades responsáveis não 
têm tomado nenhuma providência realmente eficaz para solucionar o problema.     
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2. Sugestões de resposta.

 A goiabeira atinge oito metros de altura por até trinta centímetros de diâmetro. Essa árvore 
não tem utilidade em termos de aproveitamento da madeira e de sombreamento, mas os 
frutos fazem dela uma importante fonte de renda. Recentemente, tem sido aproveitada com 
sucesso para reflorestamento, já que se revelou uma excelente pioneira. Ela cresce em todas 
as regiões do Brasil, desde a Amazônia até São Paulo.

3. Sugestões de resposta. 

 Clarissa infla as narinas. Parece à menina que o luar tem um perfume todo especial. Se ela 
pudesse pegar o luar, fechá-lo na palma da mão, guardá-lo numa caixinha ou no fundo de 
uma gaveta para soltá-lo nas noites escuras... como é bonito o luar! Parece que as árvores estão 
borrifadas de leite.   

4. Sugestões de resposta.

 Título: O transtornado século XX.

 Prestes a ingressarmos no terceiro milênio, um olhar para o século XX nos descortina um 
período de extremas contradições. Medindo pelos seus efeitos, terá sido o século da violência 
e da injustiça, sacudido por duas guerras mundiais apocalípticas. Se continuarmos nesse ritmo, 
veremos os homens levarem o planeta à hecatombe nuclear.

5. Resposta pessoal. 

Informação opinião e dissertação

1. Sugestões de resposta.

a) O texto Terra: o planeta da vida, de Magalhães Mattos e Abrão, discorre sobre a conscientização 
que o ser humano deve ter em relação à utilização dos recursos naturais da Terra. O autor afirma 
que se os humanos continuarem modificando irresponsavelmente o ambiente em que vivem, 
destruirão não só o equilíbrio da natureza, mas as condições naturais para a sobrevivência de 
todos os seres vivos do planeta. 

b) O homem se apropria intensa e rapidamente dos recursos da natureza, utilizando muito 
mais do que seria necessário para sua sobrevivência, pois com sua inteligência foi capaz 
de desenvolver máquinas e instrumentos que facilitaram o trabalho de coleta das riquezas 
naturais. 

c) “Assim, ele se apropria intensa e rapidamente dos recursos e rompe o equilíbrio frágil 
e extremamente complexo da natureza. Desse modo, prejudica os demais seres vivos, 
ocasionando, muitas vezes, sua total destruição.”
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d) “Na verdade, somos uma espécie diferente das demais; podemos viajar tanto pela terra, quanto 
pela água ou pelo ar, utilizando aparelhos sofisticados, que exigiram anos de pesquisa, testes 
e materiais especiais para serem construídos. Essas e outras invenções, sem dúvida, revelam 
a inteligência do ser humano e sua capacidade de adaptar-se às mais diversas condições 
ambientais. Potencialmente somos capazes de tornar habitável tanto o fundo do mar, quanto 
o alto do Himalaia ou o Deserto do Saara.” 

2. Sugestões de resposta.

a) O analfabetismo é tão debilitador quanto a cegueira ou a surdez, pois impede que se tenha 
acesso a informações e oportunidades.

b) Resposta pessoal.

c) O texto informa que o modelo formal de educação que conhecemos atualmente irá mudar, 
seguindo a tendência do mercado de trabalho e das inovações tecnológicas.

d) Resposta pessoal.

e) A educação no Brasil ainda está muito distante de acompanhar as aceleradas mudanças 
ocorridas na sociedade atual. Para que o aluno tenha condições de enfrentar o mercado de 
trabalho não é suficiente que ele saiba ler e escrever. Ele deverá ser capaz de utilizar as novas 
tecnologias para não ficar defasado em relação à sociedade em que vive.

3. Sugestões de resposta.

a) O problema apontado pelo texto é o grande número de repetências presentes na Educação 
brasileira, causado pela má qualidade do ensino.

b) O governo acaba gastando mais com a educação dos repetentes do que realmente gastaria se 
tivesse investido na qualidade do ensino que é disponibilizado aos alunos.

Gêneros do discurso

1.

a)  Osmar Salgado: técnico de futebol.

 Desirée Petit: jornalista.

 Pepeu: surfista. 

 Leopoldo Guimarães Sobrinho: advogado. 

b) A carta de Pepeu é totalmente informal, cheia de gírias e coloquialismos, enquanto a de 
Leopoldo é formal.
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c) Na de Pepeu está faltando a data em que ele escreveu a carta e na de Desirée está faltando o 
nome do destinatário.

d) Resposta pessoal.

e) Resposta pessoal. 

2. Resposta pessoal.  

3. Na aula de hoje, recebi informações sobre alguns gêneros do discurso – como a carta, o resumo 
a resenha, o ensaio, a comunicação e o relato – que servem para analisar temas, expor reflexões 
formar uma opinião e defendê-la.   

4. Resposta pessoal. 
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Anotações



Parte I

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desa�a o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!

Dos �lhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil!

Parte II

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, �orão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais �ores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores.” 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa �âmula 
– “Paz no futuro e glória no passado.”

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um �lho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!

Dos �lhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

Atualizado ortogra�camente em conformidade com a Lei 5.765, de 1971, e com o artigo 3.º da Convenção Ortográ�ca 
celebrada entre Brasil e Portugal em 29/12/1943.

Hino Nacional
Poema de Joaquim Osório Duque Estrada 

Música de Francisco Manoel da Silva
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Parte I

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desa�a o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!

Dos �lhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil!

Parte II

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, �orão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra, mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais �ores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores.” 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa �âmula 
– “Paz no futuro e glória no passado.”

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um �lho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada!

Dos �lhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

Atualizado ortogra�camente em conformidade com a Lei 5.765, de 1971, e com o artigo 3.º da Convenção Ortográ�ca 
celebrada entre Brasil e Portugal em 29/12/1943.

Hino Nacional
Poema de Joaquim Osório Duque Estrada 

Música de Francisco Manoel da Silva




