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Apresentação

Prezado(a) estudante, 

Você está recebendo o Caderno Pedagógico da disciplina de Análise e Produção 
Textual I . Ele foi organizado, didaticamente, a partir da ementa e objetivos que 
constam no Projeto Pedagógico do seu Curso de Pedagogia a Distância da 
UDESC .

Este material foi elaborado com base na característica da modalidade de ensino 
que você optou para realizar o seu percurso formativo – o ensino a distância . 
É um recurso didático fundamental na realização de seus estudos; organiza os 
saberes e conteúdos de modo a que você possa estabelecer relações e construir 
conceitos e competências necessárias e fundamentais a sua formação .

Este Caderno, ao primar por uma linguagem dialogada, busca problematizar a 
realidade aproximando a teoria e a prática, a ciência e os conteúdos escolares, 
por meio do que se chama de transposição didática - que é o mecanismo de 
transformar o conhecimento científico em saber escolar a ser ensinado e 
aprendido .

Receba-o como mais um recurso para a sua aprendizagem, realize seus estudos 
de modo orientado e sistemático, dedicando um tempo diário à leitura . Anote 
e problematize o conteúdo com sua prática e com as demais disciplinas que irá 
cursar . Faça leituras complementares, conforme sugestões e realize as atividades 
propostas .

Lembre-se que na educação a distância muitos são os recursos e estratégias 
de ensino e aprendizagem, use sua autonomia para avançar na construção de 
conhecimento, dedicando-se a cada disciplina com todo o esforço necessário .

Bons estudos!

Equipe CEAD\UDESC\UAB
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Introdução

Caro(a) aluno(a),

Ler e escrever são habilidades que você vai exercitar muito durante sua trajetória 
acadêmica . Por isso, a disciplina de Análise e Produção Textual I foi pensada para 
oferecer a você os subsídios para compreender a importância da leitura e da 
produção textual no seu percurso acadêmico, bem como para desenvolver suas 
habilidades de leitura e de escrita . 

Num primeiro momento, apresentamos para você conceitos fundamentais que 
norteiam a concepção de língua como interação, adotada como referencial 
teórico para as disciplinas de linguagem do curso de Pedagogia a Distância . Você 
estudará, por exemplo, o que é ser proficiente em leitura, as relações da leitura 
com a escrita e o que são gêneros discursivos .

Num segundo momento, você estudará técnicas de reprodução do discurso 
alheio e modos de estruturação do parágrafo . Todos esses recursos linguísticos, 
que apresentamos a você de forma prática, são meios necessários para o 
desenvolvimento de suas habilidades de produção de textos na esfera acadêmica . 

Por fim, você estudará dois gêneros muito recorrentes na vida acadêmica: 
o resumo e o fichamento . Esses dois gêneros têm sua importância devido a 
pelo menos dois motivos . O primeiro é que, para a efetiva produção deles, é 
necessário desenvolver suas habilidades de leitura e compreensão de textos no 
que diz respeito a suas partes constitutivas e a seu contexto de produção . Em 
outras palavras, você precisará compreender bem os sentidos do texto antes de 
utilizar os recursos linguísticos estudados nesta disciplina para resumir ou fichar .

O segundo motivo está ligado à funcionalidade desses gêneros, uma vez que 
você utilizará resumos e fichamentos para a construção de outros gêneros da 
esfera acadêmica, tanto nas demais disciplinas ao longo do curso de Pedagogia 
a Distância como na sua vida profissional .

Portanto, nosso desejo é que você aproveite ao máximo os conteúdos trabalhados 
aqui, os quais certamente contribuirão para aprimorar suas práticas de leitura e 
de escrita acadêmicas .

Um abraço!

Os autores
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Programando os estudos

Estudar a distância requer organização e disciplina; assim como estudos diários e 
programados para que você possa obter sucesso na sua caminhada acadêmica . 
Portanto, procure estar atento aos cronogramas do seu curso e disciplina para 
não perder nenhum prazo ou atividade, dos quais depende seu desempenho . As 
características mais evidenciadas na EaD são o estudo autônomo, a flexibilidade 
de horário e a organização pessoal . Faça sua própria organização e agende as 
atividades de estudo semanais .

Para o desenvolvimento desta Disciplina você possui a sua disposição um 
conjunto de elementos metodológicos que constituem o sistema de ensino, que 
são:

 » Recursos e materiais didáticos, entre eles o Caderno Pedagógico .

 » O Ambiente Virtual de Aprendizagem .

 » O Sistema de Avaliação: avaliações a distância, presenciais e de 
autoavaliação .

 » O Sistema Tutorial: coordenadores, professores e tutores .

Ementa

A leitura e a produção textual . A estrutura do texto acadêmico . Textualidade 
e argumentação na produção do texto acadêmico . Gêneros textuais da esfera 
acadêmica: definição, finalidade e formatação .
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Objetivos de aprendizagem

Geral

Reconhecer a leitura e a escrita como habilidades necessárias à produção 
do conhecimento científico, bem como compreender e aplicar os recursos 
linguísticos textuais na construção de gêneros da esfera acadêmica .

Específicos

 » Desenvolver seu universo linguístico, incorporando recursos de 
comunicação oral e escrita;

 » Ampliar a capacidade de leitura e produção textual, a partir da análise e 
criação de textos acadêmicos;

 » Estabelecer associações e correlações de conhecimentos e experiências, 
desenvolvendo o pensamento analítico e crítico;

 » Aumentar seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e 
organização de ideias na expressão oral e escrita;

 » Desenvolver uma atitude de respeito ao desafio que constitui a 
interpretação e construção de um texto .

Carga horária 
 
36 horas/aula
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Anote as datas importantes das atividades na disciplina, conforme sua agenda 
de estudos: 

 
DATA ATIVIDADE TIPO

Conteúdo da disciplina

Veja, a seguir, a organização didática da disciplina, distribuída em capítulos os quais 
são subdivididos em seções, com seus respectivos objetivos de aprendizagem . 
Leia-os com atenção, pois correspondem ao conteúdo que deve ser apropriado 
por você e faz parte do seu processo formativo .

 
 
Capítulos de estudo: 3

Capítulo 1 –    Neste capítulo, você compreenderá a leitura em uma dimensão mais 
ampla, dadas as características das sociedades contemporâneas . 
Além disso, refletirá sobre as relações implicacionais entre leitura 
e produção textual, a fim de compreender que a proficiência em 
leitura está relacionada à habilidade em produção de textos . 
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Capítulo 2 – No segundo capítulo, você será apresentado a algumas técnicas de 
redação que irão auxiliá-lo na construção de métodos de estudo 
dos textos acadêmicos e, principalmente, na organização de seus 
próprios textos . Você estudará os recursos linguísticos necessários 
à construção de discursos parafrásticos e os elementos estruturais 
da paragrafação .

Capítulo 3 – Neste capítulo, você estudará as técnicas de construção dos   
gêneros acadêmicos resumo e fichamento .  As habilidades de 
produção desses dois gêneros discursivos irão auxiliá-lo durante 
seu percurso acadêmico na construção de métodos de estudo 
dos textos acadêmicos e, principalmente, na organização de seus 
próprios textos .

Passemos ao estudo dos capítulos!
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CAPÍTULO 1
Leitura e Produção Textual:  
relações implicacionais

Aline Cassol Daga

Neste capítulo, você compreenderá o ato de ler em 
uma dimensão mais ampla, dadas as características das 
sociedades contemporâneas . Além disso, refletirá sobre as 
relações implicacionais entre leitura e produção textual, 
a fim de compreender que a proficiência em leitura está 
relacionada à destreza em produção de textos . 
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CAPÍTULO 1
Compreender o ato de ler como uma atividade básica na 
sociedade contemporânea, refletindo sobre as implicações entre 
proficiência em leitura e produção textual .  

Objetivo geral de aprendizagem

Seções de estudo

Seção 1 –      Da leitura para as leituras: ressignificação do  
                        ato de ler

Seção 2 –     Relações entre leitura e produção textual 

Leitura e Produção Textual:  
relações implicacionais
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Iniciando o estudo do capítulo

Este primeiro capítulo está estruturado para que você seja capaz de 
identificar relações entre proficiência em leitura e proficiência em produção 
textual, entendendo a proficiência no ato de ler como potencializadora das 
habilidades de produzir textos em língua portuguesa .

Com o estudo da primeira seção, você será capaz de perceber o quanto a 
leitura e a escrita estão presentes em nossas atividades diárias, refletindo 
sobre o uso que faz da escrita para diferentes finalidades nas diversas 
esferas de atividade humana . 

Na segunda seção, você estudará os conceitos de proficiência em leitura e 
de gêneros discursivos, refletindo ainda sobre as implicações entre leitura 
e produção textual . Essa discussão é importante, uma vez que, ao longo do 
curso, nas disciplinas de Análise e Produção Textual, você será apresentado 
a gêneros discursivos da esfera acadêmica .  

Vale mencionar que quando nos reportamos a gêneros, neste caderno, 
optamos por nos referir a eles como gêneros discursivos pelo fato de nos 
pautarmos na teoria de Bakhtin (2000 [1952/53]) .       

Queremos, com este capítulo, que você perceba que o trabalho com 
língua escrita envolve sempre um ir e vir entre leitura e produção textual . 
Leitura e escrita são atividades imbricadas; a destreza em leitura influencia 
na competência em produção textual . Por isso, iniciamos este caderno 
pedagógico com reflexões sobre os usos sociais da escrita e as questões 
envolvidas na proficiência em leitura .

análise_produçãotextual.indb   18 10/12/2018   16:01:43
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Seção 1 – Da leitura para as leituras: ressignificação do  
                       ato de ler

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o ato de ler em uma dimensão que ultrapassa a 
perspectiva vinculada à erudição e ao livro como suporte de 
prestígio, reconhecendo que empreendemos diferentes leituras, 
para atender a outros objetivos, na sociedade grafocêntrica .

 » Reconhecer que os atos de ler e escrever integram nossa vida 
diária, sendo necessários para nos movimentarmos na sociedade 
contemporânea, marcada pelos usos da modalidade escrita da 
língua .

O ato de ler reveste-se de uma “aura” de erudição desde há muito . A leitura 
sempre foi considerada uma atividade vinculada a elevados níveis de 
formação escolar e o livro sempre foi considerado o suporte de prestígio do 
texto escrito . Comprar livros, dar livros de presente são ações que conferem 
uma espécie de respeitabilidade social a quem as empreende, pois são 
ações que trazem consigo valor agregado . A herança escolar incorporou 
esse ideário de modo que habituação em leitura tornou-se sinônimo 
de habituação em leitura de livros literários, e as bibliotecas, sob vários 
aspectos, tornaram-se instituições de prevalência deles . Evidentemente 
essa é uma concepção enriquecedora, que deve ser reiteradamente 
alimentada, mas que, hoje, precisa ser ressignificada . 

Vivemos em uma sociedade crescentemente mais marcada pelos usos da 
modalidade escrita da língua . O ato de ler integra o nosso dia a dia, em que 
a leitura e a escrita são necessárias para a realização de atividades diárias 
básicas como pegar um ônibus ou sacar dinheiro em um caixa eletrônico . 
Além disso, precisamos da leitura para nos atualizarmos, já que o mercado 
de trabalho exige que estudemos e nos especializemos cada vez mais . Nos 
cursos oferecidos a distância, por exemplo, ou pelo menos em grande parte 
deles, a leitura e a escrita são fundamentais, peças chaves no processo de 
ensino e aprendizagem . Portanto, quando tratamos da leitura atualmente, 
precisamos considerar outros tipos de leitura além daquela relacionada ao 
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livro como suporte prioritário, pois apesar de essa atividade ter estreitas 
implicações históricas com a leitura de obras literárias, seguramente não é 
sinônimo dela, sobretudo nas sociedades atuais .

Figura 1.1 - Leitura

Em nosso cotidiano, é inquestionável que lemos para diferentes finalidades 
interacionais; lemos textos em gêneros discursivos veiculados nos mais 
diferentes suportes: em livros, em jornais, em revistas, em embalagens, em 
suportes eletrônicos, em placas etc . Isso se dá porque nos relacionamos 
por meio da linguagem e, dependendo da esfera social, usamos a língua 
de certa maneira .

A sociedade atribui diferentes valores a essas diferentes leituras . A leitura 
de fruição em obras literárias, tendo o livro como suporte de prestígio, 
parece estar dentre os tipos de leitura de maior valoração social . É certo 
que esse tipo de leitura é fundamental e que precisa ser intensamente 
exercitado porque, senão por outras razões, contribui para a humanização 
do homem, mas, paralelamente a isso, é importante reconhecer que 
precisamos empreender diferentes leituras na sociedade contemporânea .

  
Os gêneros do discurso são 
instrumentos que insti-
tuem interações humanas, 
ou seja, é por meio deles 
que nos comunicamos e 
interagimos na sociedade.  
Você será apresentado ao 
conceito de gêneros do 
discurso na próxima seção. 
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Reflita sobre sua história de leitor...  

Antes de iniciar esta reflexão, pense na sua rotina diária: você consegue se lembrar 
dos usos que faz da escrita e do quanto precisa da leitura no seu cotidiano? Se 
você escreveu um bilhete hoje, se escreveu um e-mail ou se leu um panfleto do 
supermercado, já fez uso da escrita e da leitura para alguma atividade .

Agora pense sobre sua experiência de leitura na infância, antes de ingressar na 
escola: o primeiro livro, a leitura de placas, a audição de histórias contadas pelos 
pais, tios, avós, irmãos mais velhos etc . Procure lembrar-se dos materiais escritos 
aos quais você tinha acesso em sua casa durante a infância e/ou adolescência . 
Você convivia com familiares que liam jornais e revistas diariamente ou que 
davam a você livros como presente?

Reflita também sobre sua experiência de leitura na escola no período 
correspondente ao ensino fundamental e ao ensino médio . Com que frequência 
você tomava emprestados livros da biblioteca escolar?

Depois dessa retrospectiva, reflita sobre suas leituras cotidianas hoje, no trabalho, 
em casa, em outras esferas sociais: a leitura de contas e boletos de pagamentos, 
de reportagens de jornais e revistas, de placas de trânsito, de livros religiosos, 
de histórias para seus filhos, de panfletos de propagandas, de informações em 
displays eletrônicos, como MSN e e-mail, de informações em terminais eletrônicos 
bancários, de materiais didáticos etc ., faz parte da sua rotina diária? E quanto ao 
ato de ler livros? Você costuma comprar livros? Quantos livros você leu no último 
ano? Que livros foram esses? Você frequenta bibliotecas?

Com essas questões, queremos suscitar uma reflexão sobre sua trajetória 
de leitura . É importante que pensemos na nossa formação como leitores, 
pois o desenvolvimento da competência nos processos de compreensão 
de texto diz respeito não apenas a uma dimensão individual que implica 
habilidades cognitivas, mas também à familiaridade que desenvolvemos 
com a leitura ao longo de nosso processo de formação, a qual advém, em 
grande medida, de experiências situadas em um meio social específico . Essa 
familiaridade, potencializada (ou não) em nosso cotidiano, é fundamental 
para o desenvolvimento da nossa competência leitora . A aprendizagem 
da leitura é potencializada quando convivemos com a escrita em casa e 
em nosso entorno imediato, ou seja, no convívio com pais e irmãos, no 
dia a dia da família e nas relações de vizinhança, sendo esse convívio 
fundamental para a habituação em leitura e, por via de consequência, para 
o desenvolvimento das habilidades cognitivas requeridas no ato de ler . 
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Essas considerações remetem à necessidade de compreensão do domínio 
da escrita como parte da convivência cotidiana das pessoas . Se, como 
registra o sociólogo Bernard Lahire (2008 [1995]), os adultos que vivem no 
entorno da criança usam a escrita para organizar sua vida diária – listas 
de compras, controle contábil, informação via periódicos, correspondência 
em correio formal ou eletrônico, entre outros comportamentos afins –, 
tanto quanto se valham de livros e periódicos para informação e fruição, é 
provável que as crianças incorporem esses usos e construam uma valoração 
para esse sistema . Do contrário, possivelmente essa valoração não será 
construída nesse espectro mais amplo, e o domínio dos processos de uso 
da escrita tenderá a ser circunscrito (DAGA, 2011) . Sob essa perspectiva, a 
familiaridade com diversos tipos de materiais escritos e, consequentemente, 
a habituação, desde a mais tenra idade, a leituras de natureza diversificada 
são comportamentos fundamentais para a formação do leitor de textos 
diversos .

Assim, a história de sua formação como leitor, hoje acadêmico – neste caso, 
de um curso superior a distância –, possivelmente permita a compreensão 
acerca de sua maior ou menor familiaridade com o ato de ler, de sua maior 
ou menor habituação com a construção de sentidos e o aprendizado via 
modalidade escrita da língua . 

A falta de estímulos familiares também pode ser responsável pela não 
formação do leitor, como vimos anteriormente . Os estudos de Bernard 
Lahire nos permitem inferir que as pessoas que crescem em um ambiente 
familiar no qual a leitura e a escrita não são valorizadas possivelmente não 
encontrem um contexto de aprendizagem que favoreça o desenvolvimento 
das habilidades relacionadas a essa modalidade da língua – nesse caso, as 
habilidades de leitura . Por outro lado, a pesquisa de Lahire (2008 [1995]) 
leva-nos a reconhecer a existência de famílias que atribuem importância 
à leitura, mesmo em contextos em que os pais são analfabetos . O autor 
menciona ambientações nas quais os filhos que sabem ler são muito 
valorizados, considerados o centro da família, pois são eles os responsáveis 
por correspondências, bilhetes, listas ou pela compreensão de certas cartas 
administrativas . 
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Pare uns instantes e reflita sobre o tipo de relação que você vem 
mantendo com o ato de ler. Você é um leitor habitual? Para você, ler é 
uma atividade agradável ou maçante, chata? 

Se a leitura não constituir uma atividade habitual no seu dia a dia, caso 
você não tenha muita familiaridade com o ato de ler, sugerimos que se 
empenhe para desenvolver uma maior habituação com a construção 
de sentidos e com o aprendizado via escrita a partir de agora . Para isso, 
é fundamental que leia o caderno pedagógico e os textos sugeridos de 
modo a compreender o seu conteúdo . Uma leitura rápida e superficial não 
fará com que você entenda efetivamente o texto . Assim, sugerimos que 
você defina horários para as leituras, em locais em que possa se concentrar, 
sem ter a sua atenção desviada constantemente . 

Nesta discussão sobre leitura, é importante destacarmos que a Educação 
a Distância centra-se eminentemente no uso da escrita, requerendo 
atividade de leitura constante e reiterada, dado que você, aluno, não escuta 
o professor e os colegas, mas lê suas “falas” e responde a elas também 
por escrito . Configuracionalmente, os cursos dessa modalidade estão 
centrados, na sua maioria, em fóruns, e-mails, chats e recursos afins, ou seja, 
um conjunto de mídias procedimentalmente mais acessíveis que se valem 
da escrita e, por via de consequência, demandam leitura . Acrescente-se a 
isso a constatação de que, ao que se sabe, a maior parte dos cursos de EaD 
mantém apostilas, cadernos pedagógicos ou guias de estudo que, quer 
sejam impressos e entregues aos alunos, quer sejam veiculados via arquivos 
on-line, demandam o ato de ler conteúdos de expressiva densidade teórica 
(DAGA, 2011) . 

Se levarmos em consideração a configuração dos cursos a distância e o fato 
de a leitura constituir-se em um meio de apropriação do conhecimento, 
podemos inferir que, nesse contexto, há sérias implicações entre 
proficiência em leitura e apropriação conceitual . Na EaD, isso parece ser 

análise_produçãotextual.indb   23 10/12/2018   16:01:43



24 Universidade do Estado de Santa Catarina

CA
PÍ

TU
LO

 1

ainda mais significativo, pois o meio mais utilizado para a comunicação 
entre alunos e professores e/ou tutores é a palavra escrita .

Perceba, dessa forma, a importância fundamental da leitura no seu 
processo de formação. 

Sobretudo a partir do advento das novas tecnologias, as sociedades 
contemporâneas têm lançado mão da modalidade escrita da língua em 
substituição à modalidade oral em interações cotidianas . Para perceber 
isso, basta evocarmos situações prosaicas do dia a dia, a exemplo de 
quantos de nós substituímos ligações telefônicas por e-mails ou torpedos 
ou percebermos o quanto tablets vêm se instituindo como dispositivos de 
acesso a acervos on-line crescentemente mais numerosos . 

Possivelmente a primeira grande questão que deva ser considerada em 
se tratando da leitura é a compreensão de que lemos para diferentes 
propósitos . Assim, não podemos tratar de leitura, mas de leituras, dada 
a natureza diversa a que esse processo atende . Geraldi (1997) sintetiza as 
razões pelas quais lemos: lemos por fruição, deleite, prazer – a exemplo 
de ler uma obra literária ou revistas de amenidades, por exemplo –, para 
buscar informação – ler uma notícia de jornal –, para estudar textos – 
leituras que fizemos costumeiramente na escola –, por pretexto – como ler 
um romance para adaptá-lo a um enredo de filme . Além dessas finalidades, 
lemos por muitos outros motivos e com outros tantos objetivos, como para 
nos atualizarmos, para satisfazer a curiosidades, para passar o tempo etc . 
A leitura literária, por exemplo, tende a atender ao propósito da fruição, da 
leitura por prazer, enquanto que a leitura de um manual de eletrodoméstico 
atende ao objetivo de buscar informação para fazer uso do aparelho . Por 
outro lado, a leitura de uma revista pode atender ao objetivo de passar o 
tempo ou ao de busca de informação . 

Vê-se, portanto, que empreendemos diferentes leituras na sociedade 
grafocêntrica na qual vivemos, em que nossas demandas de leitura 
respondem a questões de mobilidade social mais ampla . Diante disso, ser 

 Sociedade grafocêntrica 
é aquela em que “[...] a 
escrita é parte constitutiva 
das mais diversas ativida-
des do nosso dia-a-dia: há 
textos escritos em muros, 
outdoors, camisetas, 
papéis, cartões, livros, li-
vrinhos e livrões” (BATISTA 
et al., 2007, p. 16)
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leitor habitual não é sinônimo de ler apenas livros literários . Precisamos 
nos tornar leitores proficientes de textos também em outras configurações, 
desde a leitura que nos é requerida para a mobilidade em hipertextos 
até a que nos é requerida para nos movermos no cotidiano, o que não 
significa, evidentemente, que a leitura de obras canônicas não deva ser 
parte integrante de nosso dia a dia .

Desse modo, em nossas atividades diárias, podemos nos deparar com 
materiais que impliquem leituras bastante pontuais e funcionais, como 
cartões, selos e cartas, por exemplo, assim como podemos lidar com 
leituras que requeiram destinação de maior tempo e de maior atenção, 
como é o caso da leitura deste caderno pedagógico ou de obras literárias . 
Para ambas as leituras, isto é, para as leituras menos complexas e para as 
leituras que implicam maior grau de escolarização pelo fato de exigirem 
abstrações teóricas mais complexas, é necessário que sejamos proficientes . 
Na próxima seção, você estudará em que consiste a proficiência em leitura 
e escrita .

Seção 2 –  Relações entre leitura e produção textual

Objetivos de aprendizagem

 » Reconhecer os conceitos de proficiência em leitura e de gêneros 
do discurso .

 » Identificar a proficiência em leitura como potencializadora das 
habilidades de produção de textos .

Na seção anterior, tematizamos a transcendência do conceito de leitura para 
o conceito de leituras, registrando que a nova configuração da sociedade 
contemporânea requer que sejamos proficientes na leitura de textos em 
diferentes gêneros discursivos com os quais nos defrontamos diariamente .
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O que você entende por proficiência em leitura? Você sabe o que são 
gêneros discursivos? 

Nesta seção, nos ocuparemos dos conceitos de proficiência em leitura e 
de gêneros do discurso . Vamos refletir também sobre as implicações entre 
o ato de ler e o ato de escrever . Veremos que nossas habilidades como 
produtores de textos podem ser potencializadas pela habituação em 
leitura, sobre a qual já refletimos na seção anterior deste capítulo .   

Proficiência em leitura

Comecemos pelo conceito de proficiência . Pensemos primeiramente 
no ato de dirigir . Você dirige bem? Será que se pode dizer que você é 
proficiente nessa atividade? Para ser um bom motorista, não basta conhecer 
a mecânica do carro, não é mesmo? É preciso ter desenvolvido outras 
habilidades que nos são exigidas no trânsito quando estamos dirigindo, 
como, por exemplo, é preciso que sejamos atentos, que tenhamos noção 
de espaço, que conheçamos as regras básicas de circulação do trânsito etc . 
Se você tem essas habilidades desenvolvidas, dirigindo com competência, 
responsabilidade e mestria, com certeza, você é um bom motorista, um 
motorista competente, proficiente .

O mesmo ocorre com a leitura, embora evidentemente estejamos fazendo 
aqui uma alegoria com um comportamento prosaico e funcional do 
dia a dia, o ato de dirigir, e, sabemos, o ato de ler tem implicações que 
transcendem a dimensão mecânica e funcional desse mesmo ato de dirigir . 
Para ser proficiente nesta atividade, ler, é preciso ter desenvolvido certas 
habilidades, as quais, em conjunto, possibilitam que você compreenda o 
texto lido e reflita sobre ele .  
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A proficiência em leitura pode ser definida como uso, compreensão 
e reflexão efetiva de textos escritos, com vistas a alcançarem-se 
objetivos pessoais, desenvolver-se o conhecimento individual 
visando à participação plena na vida em sociedade . Trata-se de um 
conceito que implica uma dimensão interacional; afinal, ler de modo 
proficiente significa interagir com o autor do texto lido .

A decodificação, isto é, a capacidade de reconhecimento de palavras 
escritas constitui a capacidade básica da leitura . Para conseguir ler, é 
necessário saber decodificar; no entanto, de acordo com Kintsch (1998), ser 
um bom decodificador, o que significa demorar de 114 a 135 milissegundos 
no reconhecimento de cada palavra, não garante ser um bom leitor, pois 
outras ações estão envolvidas na compreensão de um texto . Proficiência em 
leitura tem relações intrínsecas também com conhecimentos linguísticos, 
conhecimento de mundo, capacidade de realizar inferências, capacidade 
de localizar informações, de interpretar as informações mapeadas, de 
refletir criticamente sobre elas etc . 

A capacidade de localizar as informações do texto, por exemplo, é requisito 
para que se construam os seus sentidos . Pesquisar e selecionar informações 
são tarefas que aparecem com frequência no cotidiano das pessoas, pois 
são necessárias na leitura de textos de diferentes configurações . Nessa 
categoria, as tarefas vão desde a recuperação de informações específicas 
(e muitas vezes explícitas) no texto até a combinação de múltiplas partes 
de informações imbricadas .

Ademais, para que o leitor possa desenvolver uma interpretação do texto, 
é necessário que ele atinja um nível de compreensão mais profundo, e 
não apenas um entendimento superficial, do material escrito . Para isso, 
é preciso entender dos mecanismos da coesão, explícita ou implícita, 
saber elaborar inferências de alto nível e conseguir organizar e lidar com 
informações contraditórias ou ambíguas . 

A proficiência em leitura exige, ainda, a ativação dos conhecimentos 
construídos pelo leitor até o momento do contato com o texto, tanto 
quanto requer cuidado para o que o autor veicula no conteúdo textual . 
Denegar a voz do autor, sobrepondo-se a ela apenas a interpretação 
conferida pelo leitor, constitui equívoco . Segundo Geraldi (1997 [1991]), 
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ler é uma atividade de dupla via, em que o leitor empresta seus fios para 
o bordado, entretecendo-os com os fios tecidos pelo autor, ou seja, 
o conteúdo veiculado no texto . Essa metáfora sinaliza para o ato de ler 
como sendo sempre o mesmo bordado, mas concomitantemente outro 
bordado, porque os fios agenciados pelo autor permanecem imutáveis, 
mas os fios agenciados pelo leitor estão em constante mudança .  

Por fim, para conseguir refletir sobre um texto e avaliá-lo criticamente, 
tende a ser necessário que o leitor domine primeiramente os processos de 
recuperação de informação e que tenha compreendido de modo completo 
e detalhado o que o texto veicula . Em algumas situações, é necessário que 
o leitor pondere a respeito de pontos de vista diferentes veiculados no 
texto, mesmo sendo opostos a seu conhecimento de mundo .

Outra questão, sem dúvida, fundamental em uma discussão sobre a 
proficiência em leitura diz respeito à habituação no ato de ler . Para o 
desenvolvimento de tal habituação, é de suma importância expormo-nos 
a muita leitura, como já mencionado anteriormente . 

Assim, proficiência em leitura supõe decodificação, mas reside 
efetivamente na capacidade de construção de sentidos do material lido 
em sua integralidade, processo que demanda localização de informação, 
interpretação do texto, reflexão e avaliação, em uma atividade interativa 
com o autor do texto, a qual se dá em contextos situados sob o ponto de 
vista social, cultural e histórico.

Observe um exemplo sobre a importância do desenvolvimento das 
habilidades ligadas à atividade da leitura . Pense em um usuário do metrô 
em São Paulo que precisa ler o mapa do transporte metropolitano para se 
valer desses serviços .
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Figura 1.2 – Mapa do transporte metropolitano da cidade de São Paulo

A leitura do mapa demanda intensa atividade cognitiva nos processos de 
mapeamento da informação, associação entre as informações mapeadas, 
administração de informações concorrentes e comportamentos afins . 
Mover-se em espaços como esses, em que a leitura não se dá de forma 
linear, exige do sujeito excelência cada vez maior na capacidade de localizar 
as informações no ato de ler, movendo-se no hipertexto com a destreza 
e a velocidade necessárias para localizar informações que correspondam a 
seus propósitos de leitura .

Agora consideremos a leitura de um artigo científico, por exemplo . Para 
esse tipo de leitura, provavelmente serão necessárias outras habilidades 
além da capacidade de localizar e de associar informações . A compreensão 
de artigos e outros textos teóricos, os quais você lerá ao longo do curso, 
requer a capacidade de não se desviar do eixo de significação proposto 
pelo autor, sendo necessário ter desenvolvido as habilidades necessárias 
para interpretar o texto e então poder avaliá-lo criticamente .    
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Assim, construir sentido de um texto lido, em diferentes gêneros 
discursivos, exige considerar os elementos linguísticos do texto, bem 
como os conhecimentos que o leitor traz consigo. Durante a leitura, o 
leitor empresta o seu conhecimento prévio, isto é, aquilo que já sabe, 
agregando-o ao conteúdo veiculado pelo autor de modo a compreender 
o que está lendo.

Dessa forma, a construção de sentidos na leitura demanda a participação 
ativa do leitor . Retomando a metáfora do tecido (GERALDI, 1997 [1991]), vale 
registrarmos que, dependendo do enfoque sob o qual é estudada, a leitura 
pode ser definida como um processo de extração ou como um processo 
de atribuição de significado . No primeiro, a direção é do texto para o leitor, 
o que implica uma postura passiva deste último . Sob essa perspectiva, 
o conteúdo do texto precisa ser detectado e analisado para que seu 
verdadeiro significado possa ser extraído, o que sugere um entendimento 
de que o texto possui um significado preciso, exato e completo . Por outro 
lado, na acepção de que ler é atribuir significado, a leitura é interpretada 
como um procedimento de levantamento de hipóteses, em que “[ . . .] o 
significado não está no texto, mas na série de acontecimentos que o texto 
desencadeia na mente do leitor” (LEFFA, 1996, p . 14) . 

Segundo Leffa (1996), para compreender o ato da leitura é preciso 
considerar o papel do leitor, o papel do texto e o processo de interação 
entre o leitor e o texto; assim, se não se trata de extração de sentidos, nem 
de atribuição de qualquer sentido, trata-se de interação do leitor com 
o autor – ainda que Leffa (1996) e Geraldi (1997 [1991]) se ancorem em 
perspectivas epistemológicas distintas, ambos concebem a leitura como 
um comportamento agentivo tanto do leitor como do autor; eis o tecido 
urdido a duas mãos .
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Figura 1.3 – Concepções acerca da leitura

O leitor não pode assumir uma postura passiva, mas, por outro lado, tal 
qual já mencionamos, fica impossibilitado de sobrepor sua voz à voz do 
autor . Nas relações que estabelece por meio da leitura, o leitor agencia o 
seu conhecimento, para interagir com o autor e construir os sentidos do 
texto . Dessa forma, o sentido, a cada leitura, nunca será o mesmo, porque 
os leitores não são os mesmos . É necessário que o leitor promova um 
“diálogo” do qual resulte a construção dos sentidos do texto, com sua 
participação ativa, que exige atenção desse mesmo leitor para a “voz” do 
autor ao longo do texto .

Refletindo sobre gêneros do discurso

No início desta seção, mencionamos que a configuração da sociedade 
contemporânea requer que sejamos proficientes na leitura de textos em 
diferentes gêneros discursivos . Agora que você já aprendeu o que é ser 
proficiente, vamos refletir sobre o conceito de gêneros discursivos .

Os gêneros discursivos são instrumentos que instituem as interações 
humanas; são tipos relativamente estáveis de enunciados, construídos 
e ressignificados historicamente, que mobilizamos para nos relacionar 
com os outros, para convivermos socialmente.
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A variedade dos gêneros é grande porque cada esfera da atividade humana 
tem seus tipos relativamente estáveis de enunciados, ou seja, tem seus 
gêneros do discurso (BAKHTIN, 2000 [1952/53]) . Como se pode observar 
no esquema a seguir, na esfera religiosa, nos relacionamos com os outros 
por meio de missas, cultos, orações . Na esfera médica, nos relacionamos 
com os outros por meio de consultas, receitas médicas, bulas de remédio, 
relatórios de exames etc . Na esfera literária, nos relacionamos com os 
outros por meio de romances, contos, poemas, novelas etc . Na esfera 
educacional, nos relacionamos com os outros por meio de seminários, 
artigos, ensaios, palestras, relatórios etc . O mesmo vale para tantas outras 
esferas da atividade humana .

Esquema 1.1 – Gêneros do discurso nas esferas da atividade humana

Para perceber como os gêneros são apenas relativamente estáveis, como 
são sensíveis e se adaptam às mudanças sociais, culturais e históricas, 
pesquise  dois exemplos de textos no gênero discursivo anúncio . Busque 
preferencialmente por anúncios que foram veiculados em uma mesma  
revista . Por exemplo, você pode pesquisar no site da Revista Veja, em seu 
acervo digital, por um anúncio de carro veiculado  em 1968, na primeira 
edição da revista,  e um segundo anúncio, publicado em uma edição  
de 2012 . Observe como o conteúdo temático e o estilo apresentam 
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profundas diferenças entre ambos os anúncios, embora a configuração 
composicional permaneça muito similar . 

Você consegue identificar os dois textos como anúncios? Quais elementos 
são comuns entre os dois e quais são diferentes? Perceba que, no anúncio 
veiculado em uma  edição mais antiga da revista, além da imagem,  há mais 
texto escrito, com detalhes sobre a vantagem do produto . Além disso, o 
slogan é mais longo e em letras maiores . 

Por outro lado, o anúncio veiculado em uma edição mais recente  da revista, 
possui pouco texto escrito e opta por centrar a mensagem na imagem .  
Perceba que o ângulo da imagem valoriza o produto, fazendo-o parecer 
grande, fazendo com que o leitor se sinta atraído por ele . Além disso, esse 
anúncio possivelmente chame mais atenção do que o outro pelo uso 
das cores . É importante também atentar para o formato, o tamanho das 
letras e o visual apelativo . Atualmente, em anúncios publicitários, as frases 
são curtas e concisas, o que permite fácil percepção e memorização . Eis, 
aqui, interessantes sinais das mudanças pelas quais a humanidade tem 
passado em se tratando das valorações atribuídas aos diferentes objetos 
de consumo . 

Apesar das diferenças destacadas, é possível identificar os dois textos 
como anúncios, não é mesmo? Isso é possível pelo fato de os anúncios 
serem constituídos de elementos em comum, como título, ou slogan, corpo 
do texto, imagem e identificação da marca e, sobretudo, pelo propósito 
interacional a que se prestam: convencer o interlocutor a adquirir o produto 
– quer por recurso a argumentos racionais, quer por recurso a argumentos 
emocionais . 

Você consegue perceber as relações de poder e ideologias presentes nos 
anúncios publicitários com os quais você entra em contato no meio social 
em que vive? 

Para transcender uma leitura superficial e linear somente como extração 
de informações, para que se consiga perceber os discursos presentes 
nas diversas esferas sociais e suas implicações históricas e ideológicas, 
fazendo isso de uma forma crítica, é importante que se faça uma análise 
da composição dos gêneros discursivos quanto ao seu conteúdo, sua 
estruturação e seu estilo (BAKHTIN, 2003 [1952/53]) . 
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Por que, por exemplo, um anúncio se estrutura dessa forma? Que 
finalidades estão subjacentes a essa configuração? Por que os 
conteúdos temáticos de textos nesse gênero têm as particularidades 
que o caracterizam como tal?

Todo gênero discursivo tem um conteúdo temático determinado . Observe: 
embora os produtos dos anúncios sejam diversos, todos se relacionam ao 
tema do gênero, que é divulgar o produto e tentar convencer o leitor de 
comprá-lo . 

O estilo diz respeito ao uso típico dos recursos léxicos e gramaticais da 
língua . Vamos pensar mais um pouco sobre isso . Você já leu um artigo 
científico? Os gêneros científicos, ao contrário do que é comum aos gêneros 
da esfera literária, apresentam um estilo impessoal, criando um efeito de 
neutralidade no discurso, em que há pouco espaço para a emergência de 
um estilo individual do autor . A expressão “este artigo tem por objetivo”, 
por exemplo, é recorrente nos artigos científicos, constituindo-se em uma 
expressão que tende a ser padronizada para textos nesse gênero . 

No que diz respeito à composição, os gêneros apresentam uma 
organização, uma combinação própria dos seus elementos composicionais . 
A composição está relacionada não só ao modo como os elementos textuais 
se organizam, mas à forma como se organiza a situação de interação: quem 
são os interlocutores, a que tipo de leitor o texto no gênero se destina, que 
relação o leitor estabelece por meio daquele gênero etc .

Os gêneros do discurso surgem ou se reacomodam no interior das esferas 
de  atividade  humana como resultado da interação . O e-mail, por exemplo, 
reconfigura a função da carta impressa; o fórum educacional surge para 
mediar processos de ensino e aprendizagem, por conta do advento das 
novas tecnologias .

  
Lembre-se que são 
exemplos de esferas de 
atividade humana a esfera 
literária, a religiosa, a edu-
cacional, a empresarial, a 
médica, conforme vimos 
anteriormente. 
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Não confunda gêneros do discurso com tipologias textuais . As tipologias 
correspondem às sequências por meio das quais os textos, nos diferentes 
gêneros, se estruturam . São exemplos de tipologias a narração, a descrição 
e a dissertação/argumentação . Em um gênero como a notícia, por exemplo, 
tendemos a ter um eixo narrativo, contando o fato, acompanhado da 
descrição de elementos implicados no fato, tanto quanto da argumentação 
do jornalista, que se posiciona em relação ao fato narrado .

Como podemos observar, nos comunicamos e interagimos com os outros 
nas diferentes esferas da atividade humana por meio dos gêneros do 
discurso . Ao ingressar em um curso superior, você pode já dominar alguns 
gêneros – o resumo, por exemplo –, mas pode não saber interagir por 
meio de outros gêneros como a resenha, o artigo, o seminário etc .

Agora que você já estudou – ainda que em uma abordagem muito 
introdutória – sobre os conceitos de proficiência em leitura e de gêneros 
discursivos, vamos refletir sobre a importância e as implicações de sermos 
proficientes na leitura de textos em diferentes gêneros para a destreza na 
produção escrita de textos nesses mesmos gêneros . Lembre-se: leitura 
e escrita são atividades imbricadas, que não podem ser vistas de forma 
dissociada; portanto ser proficiente em uma tem implicações na proficiência 
da outra .  

Implicações entre leitura e produção textual

Iniciemos pensando nas práticas discursivas que o aguardam na esfera 
da universidade, da qual você já faz parte . Estando na universidade, você 
terá diante de si propostas de leitura bastante específicas, com as quais 
possivelmente não tenha familiaridade . Na esfera acadêmica, os usos da 
escrita revestem-se de novas configurações porque passam a atender a 
novas demandas . Assim, assumindo essa nova condição como acadêmico, 
mudanças tendem a acontecer na sua vida como leitor e como produtor 
de textos escritos . Tomemos como exemplo leituras e escritas de ensaios, 
artigos acadêmicos, resenhas, resumos, fichamentos, leituras no ambiente 
virtual de aprendizagem etc . Desenvolver destreza (proficiência) na leitura 
de textos com essas diferentes especificidades é uma necessidade de todos 
os envolvidos nas interações nessa esfera de atividade humana .
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No início desta seção, você refletiu sobre o ato de ler e sobre a proficiência 
nesse tipo de atividade . Agora pense um pouco sobre o ato de escrever . 
Escrever implica dar processamento de saída a um conhecimento que já 
temos internalizado, a informações que já estão organizadas em nosso 
sistema cognitivo, fazendo-o para finalidades interacionais específicas; 
ou seja, em favor de um projeto de dizer algo a alguém em um contexto 
social, cultural e histórico definido .

Para que possamos interagir com o outro por meio do signo verbal escrito, 
veiculando sentidos, é preciso que tenhamos, preliminarmente, dado 
processamento de entrada de informação em nosso sistema cognitivo; 
ou seja, é preciso que tenhamos o que dizer (GERALDI, 1997 [1991]) . 
Só conseguiremos escrever sobre os regimes ditatoriais no mundo, 
por exemplo, uma vez que tenhamos estudado, lido ou ouvido sobre o 
tema, se tivermos nos apropriado desse tipo de informação, tendo esse 
conhecimento armazenado em nossa memória e havendo nos posicionado 
criticamente em relação a esse mesmo conhecimento .

Dessa forma, a leitura constitui uma atividade fundamental para a 
apropriação de conhecimento . Quanto mais lermos, em tese, mais 
aprenderemos sobre determinado conteúdo e, consequentemente, 
também em tese, teremos mais efetivamente o que dizer ao outro . 

Você já se deparou com a situação em que precisava escrever algo, mas 
não conseguia pelo fato de não ter o que dizer? Isso, dentre outros 
fatores implicados, possivelmente seja um sinal de que você precisa ler 
mais sobre o tema. Nessa situação, o melhor a fazer é voltar aos livros e 
aos outros suportes, e ler mais em busca de ter o que dizer.

Há, pois, profundas e íntimas relações entre ler e escrever . Com a leitura de 
livros e de outros materiais escritos poderemos aprender muito sobre como 
escrever, o que escrever, que formatação dar ao nosso texto etc ., sempre 
considerando a quem dizer e as razões para dizer (GERALDI, 1997 [1991]) . 
Assim, ainda que não tenhamos desenvolvido a familiaridade com o ato 
de ler e escrever, sempre é tempo de construir tal familiaridade; para isso, 
é preciso desenvolver o hábito diário em diferentes leituras e a exercitação 
na escrita de textos em diferentes gêneros discursivos . A leitura recorrente 
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de artigos acadêmicos, por exemplo, torna textos nesse gênero familiares 
e contribui para que, ao produzi-los, sintamo-nos mais seguros pelo fato 
de conhecermos o modo como os textos nesse gênero são organizados e 
a que finalidades interacionais se prestam .

Por ocasião do ingresso na universidade, conforme mencionamos 
anteriormente, instauram-se novos desafios no que respeita às novas 
práticas de leitura e escrita . Você será apresentado a gêneros do discurso 
com os quais possivelmente não tenha familiaridade, o que exigirá que 
você se empenhe para desenvolver destreza na leitura e na escrita de 
textos em tais gêneros . 

Por fim, é importante destacar que o ato de escrever precisa de exercitação . 
Assim como para compreender um texto é preciso que façamos mais de 
uma leitura desse texto, a escrita também exige idas e vindas . Um texto 
dificilmente ficará bem escrito logo na primeira versão; o movimento de 
reescrita faz parte da produção textual . Por isso, esteja preparado para 
escrever e reescrever os seus textos várias vezes . Isso faz parte do processo 
de escrita .

Desejamos que, ao longo dos próximos capítulos, você possa se valer do 
conteúdo aqui estudado para potencializar sua capacidade de leitura dos 
textos propostos e sua capacidade de produção dos gêneros requeridos .

Síntese do capítulo

 » O ato de ler não se resume à leitura de livros . Empreendemos 
diferentes leituras, com diferentes finalidades, para nos movermos 
na sociedade grafocêntrica .

 » Na formação do leitor, estão implicadas habilidades cognitivas e 
familiaridade com o ato de ler .

 » A Educação a Distância, por centrar-se no uso da escrita 
contemporaneamente, requer atividade de leitura constante .
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 » A leitura constitui-se em um processo de interação do leitor com o 
autor do texto .

 » A proficiência em leitura exige habilidades de localizar informações, 
de interpretar o texto e de refletir criticamente sobre ele, bem como 
demanda ativação dos conhecimentos construídos pelo leitor até 
o momento do contato com o texto, tanto quanto requer cuidado 
para o que o autor veicula no conteúdo textual .

 » Gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de 
enunciados que mobilizamos para nos relacionar com os outros, 
para convivermos socialmente .

 » Ler é a base para escrever . A produção de textos nos diferentes 
gêneros do discurso requer preliminarmente uma trajetória de 
leitura .

Você pode utilizar as linhas abaixo para produzir a síntese do seu processo 
de estudo .

Atividades de aprendizagem

Leia a fábula O Acordo, de Millôr Fernandes, na página seguinte e responda 
às questões propostas . Essa atividade de leitura tem o objetivo de fazer com 
que você reflita sobre os diferentes níveis de leitura . Não é nosso objetivo 
que você “acerte” as respostas . Queremos apenas instigá-lo a pensar sobre 
a construção de sentidos em um texto .
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As perguntas estão em um crescendo de dificuldade . As questões de 1 a 
5 dizem respeito à habilidade de localizar e relacionar informações no 
texto; as questões 6 a 9 são de interpretação de texto e as questões 10 
a 12 estão relacionadas à capacidade de refletir e avaliar criticamente o 
texto lido .

Apesar de essa atividade focar essas habilidades cognitivas, é importante 
destacar, conforme mencionamos ao longo deste capítulo, que a construção 
de sentidos em um texto envolve outras questões que transcendem a uma 
dimensão individual de processos cognitivos envolvidos no ato de ler . Na 
compreensão de um texto, há também fatores de ordem social, histórica e 
cultural envolvidos .

O ACORDO (à moda dos turcos)

Millôr Fernandes

Vestido como caçador, o homem caçava . Estava metido no mais negro da floresta, e 
caçava . Mas não procurava qualquer caça, não . Procurava uma caça determinada, capaz 
de lhe dar uma pele que aquecesse suas noites hibernais[1] . E procurava . Procurava, que 
procurava, eis, senão, quando, numa volta da floresta, depara, nada mais, nada menos, 
que com um urso . Os dois se defrontaram . O caçador apavorado com a selvageria do 
animal . O animal apavorado com a civilização, em forma de rifle, do caçador . Mas foi o 
urso quem falou primeiro[2] .

- Que é que você está procurando?

- Eu – disse o caçador – procuro uma boa pele com a qual possa abrigar-me no inverno . 
E você?

- Eu – disse o urso – procuro algo para jantar, porque há três dias que não como .

E os dois se puseram a pensar . E foi de novo o urso quem falou primeiro:

- Olha, caçador, vamos entrar na toca e conversar lá dentro que é melhor .

Entraram . E dentro de meia hora, o urso tinha o seu jantar e, consequentemente, o 
caçador tinha o seu capote .

[1] Esta história aconteceu há muitos séculos .

[2] Esta história é do tempo em que os animais falavam . Percebe-se?

Moral da história: falando a gente se entende.
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1) Registre:

a) o que o homem procurava: __________________________________ 

________________________________________________________

b) o que o urso procurava: __________________________________ 

________________________________________________________

c) onde se encontraram: __________________________________ 

________________________________________________________

2) Ambas as personagens estão apavoradas . Identifique as razões do pavor .

3) Relacione o tipo de caça procurado pelo caçador, a finalidade da caça e o 
animal encontrado – comente essas relações considerando o uso do verbo  
defrontar .
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4) Relacione a frase que introduz a nota de rodapé 1 com o conteúdo dessa 
nota .

5) Que relações é possível estabelecer entre o conteúdo do texto, a 
existência de uma moral para o texto e o conteúdo da segunda nota de 
rodapé?

6) Quem é o caçador neste texto?

7) Observe o uso da conjunção mas, no final do primeiro parágrafo, e o uso 
da expressão de novo no quinto parágrafo . O que esses usos nos permitem 
inferir sobre a interação entre o urso e o caçador?
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8) No último parágrafo, temos dois fatos enunciados . Qual a relação 
existente entre esses fatos? Que recurso linguístico o autor usa para 
explicitar essa relação? Qual a importância da compreensão desse recurso 
na construção dos sentidos do texto?

9) Comente a informação entre parênteses presente no título do texto, 
relacionando-a com o conteúdo .

10) Discuta o sentido de capote no final do texto .
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11) O convite do urso para que o caçador entre na toca sucede o diálogo 
em que ambos explicitam a natureza de sua busca . Por quê?

12) O texto polemiza a superioridade da racionalidade humana . Explique 
isso, considerando quem é o autor, o gênero em que o texto se insere e 
a esfera de circulação do gênero (neste caso, a fábula, além de compor o 
livro Fábulas Fabulosas, foi veiculada na revista Veja) .
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Você achou essa atividade difícil? Com quais questões você teve mais 
dificuldade? Com as de localização de informação, com as de interpretação 
de texto, ou com as que dizem respeito à reflexão e avaliação? 

Perceba que, para responder à questão 1, você precisava apenas localizar 
informações que estavam explícitas no texto, o que implicava uma 
habilidade de menor complexidade . A resposta à questão 9, por outro lado, 
exigia mais de você; logo, com certeza o esforço para compreender o texto 
e responder à questão foi maior . E quanto à questão 12? Veja que, para 
responder a esse tipo de questão, é preciso não só compreender o texto, 
mas construir sentidos a partir dos seus conhecimentos de mundo, isto é, 
você precisava relacionar o conteúdo do texto com outras informações 
e conhecimentos sobre fatos do mundo, com informações sobre quem 
é Millôr Fernandes, por exemplo; do contrário, possivelmente você não 
conseguiria responder à questão .

Essa atividade demonstra, portanto, que na compreensão de um texto 
estão em jogo habilidades cognitivas simples tanto quanto habilidades com 
maior grau de complexidade . Para ser proficiente em leitura, você precisa 
atingir os níveis mais complexos, isto é, conseguir estabelecer relações 
entre as diferentes informações veiculadas no texto, realizar inferências e 
conseguir lidar com informações que não estão explícitas no texto .

Aprenda mais...

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. São Paulo: Autores Associados, 
1989.
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
MORAIS, José. O que é leitura? In: ____. A arte de ler. São Paulo: Unesp, 
1996, p.110-114.
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CAPÍTULO 2
Prática de Produção Textual 

Luís Fernando Prado Telles

Neste capítulo, você será apresentado a algumas técnicas 
de redação que irão auxiliá-lo na construção de métodos 
de estudo dos textos acadêmicos e, principalmente, na 
organização de seus próprios textos . Serão trabalhados, 
inicialmente, os recursos linguísticos necessários à 
construção de discursos parafrásticos e os elementos 
estruturais da paragrafação . 
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CAPÍTULO 2
Apresentar os recursos linguísticos e textuais que sustentam a 
produção de gêneros acadêmicos: a apropriação e a reprodução 
de discursos alheios, por meio do reconhecimento e do exercício 
das técnicas de construção de paráfrases, e a compreensão da 
organização textual por meio do entendimento das formas de 
estruturação de parágrafos .

Objetivo geral de aprendizagem

Seções de estudo

Seção 1 –     A construção de paráfrases

Seção 2 –     A construção de parágrafos 

Prática de Produção Textual
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Iniciando o estudo do capítulo

Neste capítulo, você terá a oportunidade de estudar os métodos de 
integrar leitura e produção escrita, principalmente no aspecto referente aos 
modos de apropriação de discursos alheios, por meio de citações diretas e 
indiretas . Para tanto, terá contato com as normas necessárias que devem ser 
seguidas quanto à utilização de tais citações . Na primeira seção do capítulo, 
você será introduzido ao conceito de paráfrase e terá a oportunidade de 
reconhecer a sua importância para a construção dos gêneros acadêmicos, 
bem como será apresentado ao estudo das estratégias de construção de 
paráfrases . Primeiramente, você estudará os mecanismos de construção 
de paráfrases a partir do estudo lexical e, num segundo momento, terá 
contato com os mecanismos sintáticos que estão implicados nesse tipo de 
construção . Você terá a oportunidade de reconhecer o emprego de tais 
técnicas por meio da aplicação e análise de diversos exemplos . 

Na segunda seção do capítulo, você será introduzido ao estudo da estrutura 
do parágrafo . Para tanto, aprenderá a reconhecer a sua estrutura padrão, 
composta pelo tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão . Além de 
aprender a reconhecer tal estrutura, você também será apresentado às 
definições desses elementos que o constituem, bem como aprenderá a 
reconhecer os diferentes tipos de tópico frasal e as várias possibilidades 
de desenvolvimentos . Você estudará, ainda, os elementos textuais 
responsáveis por estabelecer tanto a articulação interna do parágrafo 
quanto a articulação entre os parágrafos num texto . Além disso, você 
compreenderá como acontece a aplicação prática de todos esses aspectos 
estudados por meio da análise de exemplos de parágrafos . 
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Seção 1 –  A construção de paráfrases

Objetivos de aprendizagem

 » Identificar e compreender a natureza dos discursos parafrásticos, 
suas especificidades, suas funcionalidades, alcances e limitações . 

 » Reconhecer os recursos linguísticos empregados na elaboração de 
paráfrases e saber aplicá-los no contexto da produção textual de 
gêneros acadêmicos .

Em sua experiência como estudante, você já deve ter notado que o 
conhecimento se constrói ao longo do tempo e das gerações de modo mais 
ou menos coletivo . Dificilmente, algum estudioso ou cientista consegue 
fazer uma descoberta que seja totalmente individual ou original, sem 
antes se apoiar em outras descobertas ou outras pesquisas . É da natureza 
da pesquisa e do mundo acadêmico, portanto, que o conhecimento seja 
construído coletivamente ao longo do tempo . Desse modo, é natural que, 
quando algum estudioso pesquise sobre algum tema e venha a escrever 
algo sobre esse tema, ele o faça lançando mão de suas pesquisas, de suas 
leituras, visto que saber a respeito do que foi já estudado poupa-lhe o 
esforço de percorrer certos caminhos desnecessários e evita que incorra 
em erros que cometeria se desconhecesse o que já foi estudado por outros, 
anteriormente . Do mesmo modo, essa pesquisa também é fundamental 
para que o estudioso percorra os caminhos corretos e construa o seu 
conhecimento em bases já testadas e sedimentadas . 

Devido a essa natureza própria do processo de construção do conhecimento, 
os textos acadêmicos são formulações discursivas que se edificam, em 
grande medida, a partir de discursos já constituídos e que têm, por objetivo, 
atingir públicos específicos das comunidades acadêmicas . Portanto, sua 
natureza é social e devem pressupor, sempre, em sua construção, aquelas 
vozes que já se pronunciaram sobre o assunto em questão, levando em 
conta, também, os seus possíveis leitores .  

Para que você, dentro de um determinado campo de conhecimento 
da esfera acadêmica, possa mostrar a relevância de suas ideias e de sua 
argumentação, deverá, num primeiro momento, demonstrar que tem 
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conhecimento suficiente sobre o assunto tratado . Para tanto, deve saber 
apresentar este conhecimento e, portanto, demonstrar que entendeu 
aquilo que leu e pesquisou para, em seguida, poder apresentar a relevância 
e a singularidade de suas descobertas e de sua argumentação em relação 
àquilo que pesquisou . Além disso, você deve pressupor o seu leitor em 
seu texto, apresentando a ele o universo de discussões de que parte para 
propor a sua argumentação e o seu ponto de vista sobre o tema tratado, 
sem que o leitor tenha de reler tudo o que leu ou tenha de fazer o mesmo 
percurso de pesquisa já percorrido por você .

São nessas normas que estão baseadas as diretrizes para elaboração dos 
trabalhos de seu curso. Essas orientações você encontra no Manual para 
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC, disponível para 
download no site da Biblioteca Universitária.

Diante disso, é fundamental, no que se refere à produção do texto 
acadêmico, o respeito às informações dos textos de base, bem como a 
correta indicação das fontes de pesquisa, pois, apesar de o seu leitor não 
precisar refazer todo o caminho de pesquisa ou de leitura que aparece em 
seu texto, a ele deve ser oferecida, sim, a possibilidade de comprovação da 
veracidade e do caráter fidedigno das informações produzidas em seu texto . 
É por essa razão que são utilizadas como padrão nos trabalhos acadêmicos 
as normas brasileiras de referência estabelecidas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, a ABNT . 

Uma maneira de apresentar as informações colhidas em suas leituras e 
pesquisas é a reprodução literal da informação, por meio da transcrição de 
trechos dos textos lidos e consultados . Esse tipo de citação direta, contudo, 
não deve prevalecer em seu texto e deve ser reservado aos momentos em 
que é preciso reproduzir uma informação que não pode ser dita de outro 
modo, sob pena de perda de sentido ou de especificidade de conceitos . Em 
geral, o preferível é que você saiba reproduzir as informações sem precisar, 
em todo momento, ter de transcrever literalmente as palavras dos autores 
consultados e dos textos lidos por você . 
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As transcrições diretas devem ser reservadas a momentos especiais e 
devem funcionar como um argumento especial dentro de seu processo 
de argumentação. 

A utilização indiscriminada de transcrições de textos alheios em seu 
texto pode pesar em sentido contrário – em vez de demonstrar que você 
entendeu, de fato, os trechos lidos e transcritos, pode revelar que você 
não os entendeu direito e que os esteja transcrevendo para se livrar do 
trabalho de ter de dizê-los de outro modo, ou de explicá-los, com outras 
palavras, ao seu leitor . Portanto, para que o seu texto não se transforme 
numa colcha de retalhos e venha a denotar possivelmente uma falta de 
conhecimento sobre o assunto, em vez de seu domínio, o melhor caminho 
mesmo é buscar apresentar as ideias de terceiros e as informações advindas 
de suas pesquisas e leituras com as suas próprias palavras . Essa estratégia 
não apenas mostrará ao seu leitor que você leu e pesquisou, mas que você 
soube se apropriar do conhecimento, demonstrando sobre ele, inclusive, 
um domínio linguístico . 

Digamos, por exemplo, que, em uma de suas pesquisas ao longo de sua 
vida acadêmica, você se depare com um texto do campo da economia 
e que precise apresentá-lo a um leitor que não necessariamente esteja 
acostumado com o vocabulário e os conceitos dessa área do conhecimento . 
Nesse caso, o seu texto terá um ganho se você conseguir apresentar de 
modo fidedigno as informacões desse texto usando palavras menos 
técnicas e mais próximas ao universo de conhecimento de seu leitor . Você 
não apenas demonstrará ao seu leitor que entendeu o que leu, como 
também fará com que ele tenha acesso àquelas informações de uma 
maneira mais palatável .

Essa estratégia de dizer de modo diferente num texto o que já se encontra 
dito em outro consiste no que se entende de maneira mais abrangente 
como sendo o exercício de construção de paráfrases . A paráfrase pode 
ser exercitada tanto no plano mais restrito do léxico, com a simples 
substituição de palavras por meio do trabalho da sinonímia, quanto em 
níveis da frase, da oração, do período, e até de parágrafos e textos inteiros . 
O exercício de produção de paráfrases, nesses vários níveis, pode atender 
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a vários objetivos dentro do contexto maior de uma produção textual: seja 
ele o da explicitação e explanação de ideias e conceitos ou até mesmo a 
condensação de ideias . Neste caso, o exercício de produção de um resumo 
pressupõe a habilidade de construção de paráfrases . As paráfrases podem 
servir, ainda, para introduzir informações com função de argumento e 
podem ser organizadas e dispostas no texto de modo a fortalecerem a 
linha de argumentação . 

Cabe, aqui, um alerta! Tanto as citações diretas quanto as indiretas 
(as realizadas por meio de paráfrase) devem ser devidamente 
referenciadas. O fato de utilizar da paráfrase não o livra de indicar a 
referência de onde foi extraída a ideia ou a informação reproduzida 
em seu texto. Vale lembrar, ainda, que, no caso das citações diretas, “a 
transcrição literal sem colocação de aspas (ou outro tipo de destaque, 
como recuo, itálico, negrito, espaço interlinear, corpo diferente do 
usado no texto) e indicação da fonte constitui-se em fraude, ou 
plágio” (MEDEIROS, 2011, p. 169).

Medeiros (2011, p . 169) chama a atenção para o fato de que o estudioso e o 
pesquisador devem buscar continuamente o aprimoramento das técnicas 
de construção de paráfrases, visto que, por meio delas, “paulatinamente 
melhoram seu desempenho redacional” e “aprendem a fixar conteúdo, 
resumir, resenhar” .  É nesse sentido, então, que considera que “um trabalho 
monográfico, um artigo científico, um paper são produtos, em grande 
parte, de paráfrases” .

Vale a pena, então, antes de passarmos ao estudo dos mecanismos de 
construção de paráfrase, relembrarmos, mesmo que resumidamente, os 
modos de indicar, no texto, as referências das citações diretas e indiretas . 
Medeiros (2011, p . 167-187) apresenta, de maneira detalhada, os modos 
de referenciação das citações diretas e indiretas propostos na NBR 
10520:2002 da ABNT .  

Vamos nos ater, aqui, aos pontos básicos . Para um conhecimento mais 
detalhado a respeito das formas de indicar as fontes, em suas várias 
possibilidades, sugerimos a consulta à própria obra de Medeiros aqui 
indicada, ou mesmo à NBR referida . 

 “As citações podem ser 
diretas ou indiretas. As 
primeiras são transpostas 
para o texto tal como se 
apresentam na fonte; 
as segundas mantêm 
o conteúdo do texto 
original, mas são escritas 
com outras palavras, são 
parafraseadas”. (MEDEI-
ROS, 2011, p. 172)
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Nas citações diretas de até três linhas as palavras transcritas devem 
aparecer entre aspas duplas . Se, dentro do trecho citado por você, houver 
uma citação já indicada por aspas duplas, você deve transformá-las em 
aspas simples, para que o seu leitor saiba que aquele trecho é uma citação 
dentro da citação transcrita por você .  

Exemplo de citação direta com menos de três linhas transcritas:

“Os objetos de discurso a que o texto faz referência são apresentados em grande parte 
de forma lacunar, permanecendo muita coisa implícita” (KOCH, 2005, p . 30) . 

Quando a citação direta excede o limite de três linhas, você deverá destacar 
o texto citado com recuo de 4 cm a partir da margem esquerda . O texto 
transcrito não precisará estar contido dentro das aspas duplas, mas será 
necessário apresentá-lo em um tamanho de letra menor do que o utilizado 
no corpo do texto . Por exemplo, se você estiver utilizando o tamanho de 
letra 12, então é recomendado que a sua citação seja transcrita com letra 
10 . Se você achar necessário dar um destaque a algum termo ou trecho do 
texto citado (seja usando itálico, negrito ou sublinhado), será necessário 
indicar isso com a expressão “destaque nosso” ou “grifo nosso” junto à 
indicação da referência da obra de onde se retirou o trecho citado .

Exemplo de citação direta com mais de três linhas transcritas:

Os objetos de discurso a que o texto faz referência são apresentados 
em grande parte de forma lacunar, permanecendo muita coisa 
implícita . O produtor do texto pressupõe da parte do leitor/
ouvinte conhecimentos textuais, situacionais e enciclopédicos 
e, orientando-se pelo Princípio da Economia, não explicita as 
informações consideradas redundantes (KOCH, 2005, p . 30) .  

Se você precisar citar um texto de uma obra que foi citada dentro de outra 
obra e você só tenha acesso à segunda, então deverá indicar a referência 
da primeira obra, seguida do termo apud, mais a referência da segunda . 
O seu leitor saberá que aquele trecho citado foi consultado dentro da 
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segunda obra e que você não teve acesso à obra que figura como primeira 
referência . 

Exemplo do uso do apud dentro do texto:

(OLIVEIRA, 1999, p . 75 apud SILVA, 2002, p . 13) 

Exemplo do uso do apud com o nome do autor incluído na sentença: 

Conforme Oliveira (1999, p . 75 apud SILVA, 2002, p . 13),  . . . 

Para apresentar a referência das obras utilizando-se do sistema autor-data 
(o sistema do qual estamos tratando), você deve abrir parênteses ao final 
da citação, depois das aspas, escrever o último sobrenome do autor em 
caixa alta, seguido de vírgula, a data da publicação da obra, seguida de 
vírgula, e a indicação da página de onde foi retirado o texto citado e fechar 
os parênteses . Se o nome do autor fizer parte da sentença (Ex: Conforme 
afirma Fulano de Tal,  . . .), então devemos indicar dentro do parênteses 
apenas a data de publicação da obra, seguida da página, conforme dito 
anteriormente .

Exemplo de citação direta com o nome do autor incluído na sentença:

Conforme afirma Koch (2005, p . 30), “os objetos de discurso a que o texto faz referência 
são apresentados em grande parte de forma lacunar, permanecendo muita coisa 
implícita” .

Nas citações indiretas, em que utilizamos o recurso da paráfrase, não é 
necessária a abertura de aspas duplas, mas a forma de indicar a referência 
da obra é similar à da citação direta . Em geral, nas citações indiretas, o 
nome do autor faz parte da sentença, então, basta abrir parênteses, logo 
após o nome do autor, incluindo o ano da obra e a página (ou páginas) de 
onde foi extraída a informação ou ideia reproduzida no texto .

Como saber, durante a leitura do texto, a qual obra se refere tal citação, se 
dentro dos parênteses há apenas a informação sobre o nome, a data de 
publicação e a página da obra consultada? 
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Todas essas informações devem estar dispostas na lista de referências 
bibliográficas que deve ser apresentada ao final do texto, com todas 
as informações detalhadas sobre as obras consultadas . Essa lista deve 
seguir as normas apresentadas no Manual para Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos da UDESC, já citado anteriormente . 

Observe a seguir mais alguns exemplos que podem lhe auxiliar na 
construção de seus textos: 

Exemplo de citações de fonte com dois autores:

 » Na lista de referências:

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos . Texto e Coerência . 7 . 
ed . São Paulo: Cortez, 2000 . 

 » Dentro do texto:

(KOCH; TRAVAGLIA, 2000, p . 60)

 » Com o nome dos autores incluídos na sentença:

Segundo afirmam Koch e Travaglia (2000, p . 60), . . .

Exemplo de citações de fonte com três autores: 

 » Na lista de referências:

BAGNO, Marcos; GAGNÉ, Gilles; STUBBS, Michael . Língua Materna: letramento, 
variação & ensino . São Paulo: Parábola Editorial, 2002 . 

 » Dentro do texto:

(BAGNO; GAGNÉ; STUBBS, 2002, p . 30) 

 » Com o nome dos autores incluídos na sentença:

Conforme afirmam Bagno, Gagné e Stubbs (2002, p . 30),  . . .
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Exemplo de citações de fonte com nome de mais de três autores: neste caso, 
indica-se o sobrenome do primeiro autor, segundo a ordem alfabética, seguido 
da abreviação latina et al . (“e outros”) .  Supondo que o nome do primeiro autor 
seja José Andrade, a obra tenha sido editada em 2010 e a página utilizada tenha 
sido a 10, a citação ficaria assim:

 » Dentro do texto:

(ANDRADE et al ., 2010, p . 10)

 » Com o nome dos autores incluídos na sentença:

Informam Andrade et al . (2010, p . 10) que  . . . 

Mecanismos de Construção de Paráfrases 

Ainda que a paráfrase tenha como finalidade a reprodução das informações 
de parágrafos inteiros, trechos de textos, e até de textos completos, os 
mecanismos que possibilitam a operacionalização das paráfrases agem 
no plano da frase, das sentenças dos textos . Tendo isso em mente, 
mesmo que você possa vir a desenvolver as habilidades necessárias à 
construção de paráfrases de modo intuitivo, reconhecendo suas estruturas 
e reproduzindo-as em sua prática de escrita, a tomada de consciência 
dessas estruturas, de suas características e de suas denominações pode 
ajudá-lo a desenvolver ainda mais tais habilidades, facilitando o processo 
de apropriação dos discursos citados e fazendo com que funcionem 
melhor na dinâmica de construção de sua argumentação, bem como no 
planejamento global de seu texto . 

Segundo Ilari (2001), os recursos pelos quais podemos construir paráfrases 
de sentenças podem ser agrupados em dois tipos: os que operam 
transformações em nível sintático e os que se utilizam dos conhecimentos 
do léxico (vocabulário) da língua, explorando a equivalência de palavras 
ou de conjuntos destas . Esses recursos são utilizados, em geral, de modo 
combinado . Para o estudo dos mecanismos de construção de paráfrase 
partiremos do estudo de frases, a fim de entendermos os mecanismos 
isoladamente e, na sequência, veremos como tais mecanismos podem ser 
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utilizados concomitantemente para a construção de paráfrases de períodos 
mais longos e de parágrafos inteiros .

Frase é a formulação linguística dotada de sentido num determinado 
contexto de enunciação. As frases podem ser nominais ou verbais. 
As frases nominais são aquelas em que não há verbo. Frases como 
Alô, Que calor!, Que tontura!, são nominais, pois possuem um 
sentido em determinado contexto de fala, mas não contêm verbo. 
Por isso, tais frases não podem ser consideradas orações. As orações 
são caracterizadas por serem constituídas por verbos ou locuções 
verbais, quando há, por exemplo, um verbo principal e um auxiliar. 
Uma ou mais orações podem compor um período. O período é 
demarcado pelo sinal de pontuação, tal como o ponto final, o ponto 
de exclamação ou de interrogação. 

Estratégias de construção de paráfrases com base em alterações lexicais

Para você compreender melhor os mecanismos que operam as construções 
de paráfrases baseadas em alterações lexicais, observe as frases alinhadas 
lado a lado no quadro que segue:
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O quadro que você acabou de ver apresenta alguns exemplos bastante 
simples de paráfrases construídas com base na alteração lexical . Perceba, 
contudo, que as alterações não ocorrem apenas no nível do léxico, mas na 
estrutura da frase, também . No entanto, não é a alteração na estrutura que 
garante a diferença no modo de dizer a informação, mas, sim, a alteração 
nos termos utilizados – por isso, diz-se que o foco, nesses casos, é o léxico . 

No caso das frases da linha um, a paráfrase se dá por meio da utilização do 
recurso da sinonímia, ou seja, são utilizados sinônimos (os termos maçante/
tediosa) para caracterizar o centro da informação da frase, que é o termo 
explicação . Assim, apesar de os termos caracterizadores serem diferentes 
nas duas frases, as informações podem ser consideradas equivalentes . 

A linha dois apresenta paráfrases construídas pela alteração dos substantivos 
aluna e professor . Na frase Maria é aluna de João, Maria é sujeito e é aluna 
de João é o predicado da oração . Quando transformamos João em sujeito, 
o predicado precisa guardar a informação inicial da primeira frase; por isso, 
precisamos substituir o substantivo aluna por professor . Se mantivéssemos 
os termos, a informação não seria conservada e, então, não haveria uma 
paráfrase . Aqui ocorre a construção de paráfrases pela utilização do 
“predicado converso”, conforme entende Ilari (2001, p . 140) . Se o substantivo 
presente na frase fosse outro (se, em vez de aluna, disséssemos que Maria 
é irmã de João, a paráfrase poderia ser feita simplesmente pela conversão 
do sujeito em predicado, bastando, no caso, a alteração do gênero do 
substantivo, visto que passaria a ter de concordar com o sujeito . Não seria 
necessária a substituição do léxico por outro: João é irmão de Maria . Neste 
caso, a paráfrase se dá por meio da construção de predicados simétricos . 
Lembre-se de que os predicados são simétricos quando o termo que 
funciona como sujeito pode se converter em predicado e vice-versa sem 
alteração no conteúdo informacional .

No caso da linha três, a alteração se dá também na ordem dos temos da 
oração, mas incide, sobretudo, na substituição dos adjetivos mais por 
menos, no âmbito da comparação de superioridade e de inferioridade . 
Na primeira frase a comparação é de superioridade e, na segunda, de 
inferioridade . 

Se na linha três a alteração lexical que se opera incide no uso dos adjetivos, 
nas frases da linha quatro o que se modifica é o uso das preposições antes 
e depois, além da alteração da ordem dos termos na oração . Mas você deve 
notar, novamente, que a simples alteração da ordem da frase, que acarreta 
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numa mudança sintática, não garantiria a permanência da informação . 
Nesse caso, inclusive, a alteração resultaria numa frase com um sentido 
totalmente contrário: João sabe mais sobre economia do que José . 

Na linha cinco, as frases apresentam alterações em duas classes de 
palavras: substitui-se o verbo-suporte da oração por outro (tem por é) 
e, concomitantemente, substitui-se um substantivo por um adjetivo 
(paciência por paciente): Antônio tem paciência por Antônio é paciente . 

Já no caso da linha seis, em vez da alteração no uso dos verbos, o que se 
muda, além da ordem dos termos na oração, são os advérbios (lentamente 
e rapidamente): O medicamento x age mais lentamente do que o y por O 
medicamento y age mais rapidamente do que o x .

Ao ter lido os exemplos acima apresentados, você deve ter se perguntado, 
em algum momento, se as paráfrases dizem exatamente as mesmas coisas . 
A resposta é não, pois se dissessem exatamente as mesmas coisas do 
mesmo modo, elas não precisariam existir . 

A paráfrase deve manter a informação da frase de referência, mas 
apresentá-la de outro modo. A escolha pelo modo de apresentação da 
informação dependerá da intencionalidade que vigora no texto e na 
situação comunicacional. 

Por exemplo, as frases da linha quatro apresentam informações quanto 
à situação espacial de distância de dois elementos em relação ao 
enunciador da frase: colégio e clube . As duas frases guardam uma relação 
de equivalência informativa e não são contraditórias . Passam, portanto, 
informações equivalentes de modos diferentes . A diferença é que, na 
primeira frase, o foco da informação é colégio, e clube funciona como 
ponto de referência; na segunda frase, clube é que é o foco da informação 
e  colégio funciona como ponto de referência . Muito provavelmente, a 
primeira frase da linha quatro seria uma informação dada pelo enunciador 
a alguém que perguntasse sobre a localização do colégio e a segunda a 
alguém que perguntasse pelo clube .    
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Contudo, apesar de haver pequenas diferenças entre paráfrases, você 
deve se lembrar sempre de que as informações devem ser equivalentes 
e não contraditórias . Além disso, você deve estar atento para algumas 
armadilhas que podem se apresentar quando for construir paráfrases 
baseadas no léxico . Há estratégias que podem conduzir a informações que 
não são fidedignas em relação à frase que serve de base para a construção 
da paráfrase . Por exemplo, a informação apresentada pela frase João tem 
frio não é mantida de modo equivalente na seguinte formulação: João 
é friorento . Apesar de guardarem certa correlação informativa, as frases 
não podem ser consideradas como equivalentes em termos de sentido; 
não são, portanto, paráfrases uma da outra . De acordo com a primeira 
frase, podemos concluir que João está com frio ou que está sentido frio 
momentaneamente, circunstancialmente; na segunda, diz-se que uma 
característica de João é ser mais sensível ao frio . Essa informação não pode 
ser depreendida da primeira frase; portanto, uma não é paráfrase da outra . 

Antes de passarmos ao trabalho com as estratégias de construção de 
paráfrases baseadas em transformações sintáticas, vale a pena fixarmos 
algumas explicações sobre os mecanismos de paráfrase baseados no 
trabalho com o léxico .

O conhecimento do léxico

O conhecimento do léxico de uma língua diz respeito ao conjunto de 
palavras que fazem parte dessa língua, ou seja, de seu vocabulário . 
Os mecanismos de paráfrase baseados no léxico são aqueles que 
incidem, preponderantemente, sobre o trabalho de escolha e de uso 
das palavras na frase . Por este motivo, conforme vimos, a construção 
de paráfrases com base no léxico pressupõe o trabalho com as 
diferentes classes de palavras, tais como os substantivos, os adjetivos, 
as preposições e locuções prepositivas, os verbos e os advérbios . O 
fato de a paráfrase ser construída a partir de um mecanismo baseado 
no léxico não significa que não apresente, também, alterações na 
ordem sintática e estrutural da frase . A diferença é que, nesses casos, 
não é a alteração sintática ou estrutural que garantirá a realização da 
paráfrase, mas sim o trabalho com o léxico . 
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Estratégias de construção de paráfrases com base em transformações

Passemos, agora, ao trabalho de reconhecimento e de entendimento dos 
recursos sintáticos que propiciam a construção de paráfrases . Da mesma 
maneira como os recursos lexicais, a aplicação dos recursos sintáticos 
também não se faz de modo isolado, sem se trabalhar com o léxico . A 
diferença é que, agora, o que prevalece não é apenas o conhecimento 
sobre o vocabulário da língua, mas o conhecimento e a competência sobre 
as estruturas de funcionamento da língua . 

O foco, aqui, será sobre o entendimento dos mecanismos sintáticos 
que oferecem alternativas para se expressar conteúdos equivalentes . 
Contudo, vale salientar, ainda, como já observado anteriormente, que a 
escolha de estruturas gramaticais em detrimento de outras para expressar 
informações equivalentes nunca é totalmente indistinta do ponto de vista 
comunicacional e da intencionalidade do enunciador . Conforme bem 
coloca Ilari (2001, p . 152), em geral, tais escolhas são importantes porque 
atendem a expectativas diferentes ao responderem a questionamentos 
distintos, porque argumentam em sentidos diferentes, já que são usadas 
como estratégias para se alcançar efeitos de sentido distintos . 

Para entendermos algumas dessas operações sintáticas e suas respectivas 
relevâncias no processo de construção de paráfrases, levemos em conta os 
exemplos alinhados lado a lado no quadro que segue: 
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O quadro apresentado mostra frases alinhadas lado a lado que se 
constituem reciprocamente enquanto paráfrases . Você deve ter notado, 
mesmo que intuitivamente, que há diferenças tanto no nível lexical quanto 
no nível da estrutura de construção das frases, portanto, há alterações de 
ordem sintática que garantem a diferenciação na escrita sem, contudo, 
modificar a informação veiculada pelas frases . A questão é que, nesses 
casos, não são as alterações no uso do léxico que garantem as paráfrases, 
mas as alterações no nível sintático . Sem essas alterações sintáticas, apenas 
a modificação na escolha das palavras não surtiria efeito . 

Na primeira linha, temos uma construção parafrástica baseada na estratégia 
da formação da voz passiva . A frase à esquerda (Einstein formulou a 
teoria da relatividade) está na voz ativa, e a que está à direita (A teoria 
da relatividade foi formulada por Einstein), na voz passiva . Na primeira, 
Einstein é o sujeito do verbo formular, cujo complemento é a teoria da 
relatividade . Na segunda, o complemento se transforma em sujeito e o 
sujeito vira o agente da passiva . Note que isso permite concluirmos que 
nem sempre, nas orações, o sujeito é o que pratica a ação, embora se possa 
dizer, ainda, que o mais comum é que o sujeito, aquele termo com o qual o 
verbo da oração deve concordar, seja também aquele termo que expressa 
o agente da oração, aquele que faz ou causa a ação expressa pelo verbo . 
Perceba que, no caso desta oração que está na voz passiva, aquele que faz a 
ação de formular, Einstein, não é quem desempenha o papel de sujeito da 
oração, visto que a locução verbal foi formulada concorda com a teoria da 
relatividade, que é quem funciona como sujeito . Nessa oração, portanto, o 
complemento não é o objeto direto, mas o agente da passiva, aquele que 
pratica a ação de formular . 

Sobre a formação da voz passiva, você deve se lembrar de que há dois 
tipos: a voz passiva analítica, que é formada pelo verbo ser mais um 
verbo no particípio, de que a frase apresentada é um bom exemplo, e 
a voz passiva sintética, aquela formada por um verbo transitivo direto 
mais o pronome se, que funciona como partícula apassivadora – como, 
por exemplo, na frase Vendem-se apartamentos . Perceba que, nesse caso, 
não há agente da passiva; não sabemos, portanto, quem pratica a ação . 
Mas, se colocarmos a frase na voz passiva analítica, veremos que o sujeito 
é apartamentos e que os verbos precisam concordar com esse termo . 
Portanto, na voz passiva sintética, a concordância também deverá ser feita 
com o mesmo termo .  No caso dessa frase, se a construção fosse feita com 
a voz passiva analítica, seria possível completá-la, inclusive, com o agente 
da passiva: Apartamentos são vendidos pelo corretor de imóveis . Nesse 
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caso, corretor de imóveis não se configura como sujeito, mas não deixa de 
ser o termo que pratica a ação .

Voz passiva

Vale lembrar que a voz passiva ocorre em orações com verbos 
transitivos diretos . Isso é importante para sabermos distinguir as 
orações constituídas pela voz passiva sintética, que possuem sujeito 
determinado, das orações em voz ativa com sujeito indeterminado 
pela partícula se . Por exemplo, na frase Precisa-se de professores, 
o verbo não deve concordar com o termo professores, visto que 
não é possível transformarmos esta oração na voz passiva analítica . 
Se tentássemos fazer isso, a frase ficaria assim: Professores são 
precisados . Note que, por essa formulação, não conseguiríamos 
manter a preposição de, necessária para que seja mantida a correta 
regência do verbo precisar, que é transitivo indireto . Essa construção 
não é válida, portanto . Então, não admite voz passiva analítica . 
A conclusão é a de que o se na frase Precisa-se de professores 
não é uma partícula apassivadora, tal como o é em Vendem-se 
apartamentos, mas sim é um índice de indeterminação do sujeito .  
Por isso, quando o sujeito é indeterminado, o verbo deve permanecer 
na terceira pessoa do singular .

No caso específico das frases da linha um do quadro anteriormente 
apresentado, você deve ter percebido que as duas construções são 
coincidentes em termos informacionais, mas possuem diferentes nuances 
de sentido . Na primeira, a ênfase informacional recai sobre o termo Einstein; 
na segunda, sobre teoria da relatividade . A depender do contexto de 
produção e do direcionamento argumentativo, uma seria mais adequada 
do que outra . 

Seguindo em nossa análise das paráfrases do quadro, a linha dois 
apresenta um exemplo de alteração parafrástica baseada no processo 
de nominalização . Em outros termos, nominalizar significa “traduzir” 
uma informação veiculada por um verbo ou locução verbal por um 
nome . No caso das duas frases indicadas na segunda linha, o processo de 
nominalização ocorre pela alteração do verbo devolvessem pelo nome 
devolução . Essa substituição de um verbo por um nome acarreta numa 
alteração sintática .
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 Observe os esquemas que seguem: 

Frase 1:

Frase 2:
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Na primeira frase há duas orações: o professor pediu é a oração 
principal, e que os alunos devolvessem as provas corrigidas é uma 
oração subordinada objetiva direta; o verbo dessa oração subordinada é 
devolvessem, o sujeito é os alunos e as provas corrigidas o complemento 
do verbo . O que é uma conjunção integrante, responsável por unir a oração 
principal à subordinada . Trata-se, portanto, de um período composto por 
subordinação . A segunda frase, contudo, constitui-se como um período 
simples, já que conta com apenas uma oração . O verbo dessa oração, 
entretanto, pede dois complementos, um objeto direto e um objeto 
indireto . O termo devolução, proveniente da nominalização do verbo 
devolvessem, passa a funcionar, portanto, como objeto direto de pediu, 
e aos alunos passa a funcionar como objeto indireto do mesmo verbo . 
Repare que na primeira frase o termo alunos funciona como sujeito da 
oração principal . 

Vejamos, agora, o que ocorre com as frases da terceira linha . Esses períodos 
constituem paráfrases baseadas na alteração da estrutura verbal . Na 
primeira (Insistir naquele ponto faria a situação ficar insustentável), 
usa-se uma estrutura sintática baseada numa forma verbal infinita (usa-
se o infinitivo ficar); já na segunda (Insistir naquele ponto faria com que 
a situação ficasse insustentável) usa-se uma forma verbal finita, mais 
especificamente, o modo subjuntivo (ficasse), que indica uma possibilidade 
alçada ao tempo passado . A alteração sintática ocorre, nesse caso, devido 
a mudanças no tempo e modo verbais . O uso do verbo faria no futuro do 
pretérito é que permite o alçamento do tempo verbal ao passado . 

Os períodos indicados na quarta linha também apresentam alterações 
sintáticas ocasionadas pela mudança no uso dos modos e tempos 
verbais . Trata-se de dois períodos compostos: Para você vencer nos 
estudos, é preciso perseverança/Para que você vença nos estudos, é 
preciso perseverança . Nos dois períodos, existem duas orações que se 
complementam em termos lógicos . Nos dois casos, uma oração apresenta 
a condição para que determinada ação expressa em outra oração possa 
acontecer . A oração é preciso perseverança é a condição para se atingir a 
finalidade de vencer nos estudos . Assim, tanto a oração para você vencer 
nos estudos, quanto para que você vença nos estudos constituem-se 
como orações subordinadas adverbiais finais . A diferença entre ambas é 
que a primeira é constituída pelo verbo vencer no futuro do subjuntivo, 
que é idêntica à forma do infinitivo, enquanto a segunda é formada pelo 
mesmo verbo no presente do subjuntivo, precedido de que . Perceba que 
essa frase poderia, ainda, ser iniciada pela expressão a fim de que, típica 
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das subordinadas adverbiais finais: A fim de que você vença nos estudos, 
é preciso perseverança .

A quinta e última linha de nosso quadro de exemplos apresenta paráfrases 
baseadas na substituição de um verbo por um advérbio . Perceba que na 
primeira frase, alinhada à esquerda (As provas ocorrem habitualmente nos 
dias dos encontros presenciais), o verbo da oração aparece acompanhado 
do advérbio habitualmente; já na frase alinhada à direita (As provas 
costumam ocorrer nos dias dos encontros presenciais), esse advérbio é 
substituído pelo verbo costumam, que garante equivalência de sentido 
à frase em relação à primeira . Nesse caso, o verbo costumam funciona 
juntamente com o verbo ocorrer, formando uma locução verbal, em que 
o primeiro elemento é auxiliar e o segundo o principal . O significado que 
era antes expresso pelo advérbio passa a ser expresso, agora, pelo verbo 
auxiliar da oração .

Mas, será que é mesmo necessário saber fazer a análise sintática de cada 
oração para construirmos paráfrases? 

É claro que não . Fazemos isso cotidianamente em nosso uso da língua 
de modo intuitivo, porque sabemos operar os mecanismos da língua . 
Contudo, ao conseguirmos reconhecer os seus elementos e compreender 
os fenômenos em sua natureza estrutural, podemos desenvolver técnicas 
mais funcionais para a elaboração de paráfrases e ficamos mais atentos às 
possibilidades de reconstruções de frases . Assim, quando você se deparar 
com uma situação em que precisa construir uma paráfrase, o seu olhar para 
a língua estará mais treinado a enxergar os caminhos e as possibilidades 
para a produção de certas construções linguísticas .  

Vale lembrar, ainda, que, para você construir uma boa paráfrase, não 
basta apenas que realize pequenas alterações pontuais nas estruturas das 
frases a serem parafraseadas . Aqui, as alterações estão sendo mostradas 
uma a uma, de modo localizado, para que você tenha noção exata de 
qual elemento está sendo trabalhado . Quando se opera a paráfrase de 
parágrafos ou textos maiores, o exercício se torna mais complexo, visto 
que é necessário trabalhar o texto em seus vários aspectos de modo que a 
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estrutura da paráfrase fique o mais distinta possível do texto de base, mas 
que, ao mesmo tempo, seja o mais fiel possível à informação nele vinculada . 
Por isso, quando se faz a paráfrase de um texto, é preciso pensar não apenas 
na modificação interna dos períodos, aplicando os mecanismos lexicais e 
sintáticos de construção de paráfrases, mas é preciso pensar, também, na 
reordenação dos períodos e em sua concatenação . Isso implica o trabalho 
de reestruturação coesiva do texto, tanto entre períodos quanto entre 
parágrafos, que terá impacto no estabelecimento da coerência do texto . 

É bom que fique claro, portanto, que mudar apenas um ou outro 
termo de um período de um texto ou somente alterar algumas 
estruturas sintáticas não garante o sucesso da paráfrase completa 
de um texto . A simples alteração de um termo ou de uma estrutura 
não permite que você possa transcrever o restante do texto tal como 
estava no texto de base sem utilizar as aspas . Você apenas estará 
livre do uso das aspas se conseguir realizar a paráfrase completa do 
texto de base, reformulando-o de modo global . Mas lembre-se de 
sempre indicar as referências do texto de base, independentemente 
de utilizar-se da citação direta ou indireta, por meio da construção 
de paráfrases . 

As estratégias de construção de paráfrases aplicadas ao texto

Um exercício interessante para identificarmos os mecanismos de 
paráfrase é observarmos a maneira como notícias sobre um mesmo fato 
são apresentadas textualmente de modos diferentes por veículos de 
comunicação distintos . Vejamos o caso de duas notícias sobre um mesmo 
fato veiculadas no mesmo dia por dois jornais da capital do estado de 
Santa Catarina:
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SAÚDE 

Temer terá alta hoje 

O vice-presidente da República, 
Michel Temer, 71, deve receber alta 
hoje à tarde do hospital Oswaldo 
Cruz, em São Paulo, segundo 
informou sua assessoria. Temer 
continua se restabelecendo da 
cirurgia para a retirada da vesícula, 
realizada anteontem. A assessoria 
de imprensa informou ainda que o 
vice Temer passou bem a noite .  

Fonte: Notícias do Dia, 06/01/2012, p. 11, grifos 
nossos.

VICE-PRESIDENTE

Temer deve ter alta de hospital 
hoje

O vice-presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), deve ganhar 
alta na manhã de hoje do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, em São 
Paulo, informou a assessoria da 
vice-presidência da República. 
Temer se recupera de cirurgia 
para retirada da vesícula. Temer foi 
internado na segunda-feira . Exames 
de rotina feitos em dezembro 
detectaram cálculos na vesícula, o 
que levou à marcação da cirurgia 
para a primeira terça-feira do 
ano. Ele desembarcou na capital 
paulista após período de descanso 
em Itacaré, na Bahia . A mulher dele, 
Marcela, o acompanha no hospital .  

Fonte: Diário Catarinense, 06/01/2012, p. 8, 
grifos nossos.

Apesar de um texto não ser construído a partir do outro, é possível 
considerarmos que certos trechos dos textos são paráfrases um do outro 
quando veiculam informações idênticas ou equivalentes de modos 
diferentes . No caso específico desses dois textos, é evidente que o primeiro 
apresenta mais informações do que o segundo . Além disso, há informações 
que estão em um mas não estão em outro . Há, também, trechos com 
informações um pouco divergentes e outros com informações idênticas, 
mas que são apresentadas de modos diferentes . A começar pelos títulos 
de ambas, podemos notar que a primeira é menos incisiva ao apresentar a 
notícia, pois opta pela utilização da locução verbal deve ter em vez do uso 
do verbo no futuro terá, como está escrito no título da segunda notícia . A 
opção pela modalização do verbo principal por um verbo auxiliar atenua a 
afirmação, fazendo transparecer que não se trata de algo certo, mas apenas 
previsto . A segunda, contudo, é mais direta e expressa certeza sobre o fato, 
é mais afirmativa . Contudo, em ambas as notícias, o caráter da previsão 
é retomado no corpo do texto . Na primeira lemos deve ganhar alta; na 
segunda, deve receber alta . Aqui, uma formulação é paráfrase da outra, 
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visto que há uma distinção no nível lexical, mais precisamente na escolha 
do verbo utilizado . Contudo, na sequência, as informações são divergentes: 
na primeira diz-se que a alta ocorrerá no período da manhã e, na segunda, 
no período da tarde . Aqui, portanto, não é possível considerarmos que a 
paráfrase não se completa, pois as informações não são coincidentes . 

Observemos, ainda, mais dois trechos destacados que podem ser 
considerados construções parafrásticas: 

   

Nos dois pares de frases, ocorre a paráfrase . No primeiro, a segunda frase 
introduz o verbo dicendi informou pelo termo segundo, que equivale a 
de acordo com, um bom recurso de introdução de discurso citado . Além 
disso, a segunda frase substitui o termo possuído da primeira, assessoria da 
vice-presidência pelo pronome possessivo sua . No segundo par, a segunda 
frase usa, em vez da construção se recupera, a expressão constituída por 
dois verbos, um no presente e outro no gerúndio, o que enfatiza a ideia de 
que o processo de recuperação ainda está em andamento . Na sequência 
da segunda frase do segundo par há, ainda, a informação de que a cirurgia 
teria sido realizada anteontem . Se considerarmos que a redação do jornal 
fecha na noite anterior à data de sua publicação, essa informação coincide 
com a exposta na primeira notícia, que diz que houve a marcação da 
cirurgia para a primeira terça-feira do ano . Se pensarmos desse modo, 
tais frases podem ser consideradas paráfrases também, pois trazem a 
mesma informação dita de modos distintos . Contudo, como a notícia é 
de sexta-feira, dizer que a cirurgia foi realizada anteontem pode levar o 

 
É aquele utilizado para intro-
duzir o discurso ou falas. Por 
exemplo: falar, perguntar, 

retrucar, responder.
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leitor a supor que ela tenha ocorrido na quarta-feira e não na terça – o que 
diverge da informação do primeiro texto . Confrontando as duas notícias, 
acabamos ficando com algumas dúvidas, tais como: quando realmente o 
vice-presidente receberá alta da internação? No dia 6, no período da manhã 
ou no período da tarde? Quando foi, realmente, a sua cirurgia? Na terça-
feira ou na quarta? Esse tipo de exercício é interessante, pois nos mostra 
não apenas as coincidências nos modos de noticiar os fatos, mas chama-
nos a atenção para as divergências quanto às informações entre as notícias, 
justificando a necessidade de diversificarmos nossas fontes . Quanto mais 
restringimos nossas fontes de informação, mais reféns ficamos de certos 
veículos de informação . A saída é buscar a multiplicidade de fontes, para 
que possamos confrontá-las . Isso vale para um caso simples e trivial como 
nos casos das notícias acima trabalhadas, mas vale também para pesquisas 
mais elaboradas como as pesquisas acadêmicas .

Quanto mais vozes ouvir, mais textos e fontes consultar, maior será sua 
capacidade de relativização e de estabelecimento de relações para a 
construção de seu próprio texto de modo crítico.

Para finalizar esta seção, vamos supor que você esteja pesquisando 
sobre a história da educação no Brasil a fim de construir um texto para 
alguma disciplina de seu curso . Em meio a suas leituras, você percebe 
que um parágrafo de um livro que consultou, da autoria de Demerval 
Saviani (cuja referência completa é SAVIANI, Demerval. História das 
idéias pedagógicas no Brasil. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 
2010 .), contém informações que são importantes para a construção da 
argumentação de seu texto . Você quer mencionar as informações que 
estão nele, mas não quer fazer uma citação direta . A saída seria, então, 
fazer uma paráfrase desse parágrafo, reproduzindo as suas informações e 
referenciando-as devidamente .

Eis o parágrafo que, supostamente, você pretenderia utilizar:
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“Na Primeira República, a expressão ´educação popular̀ , em 
consonância com o processo de implantação dos sistemas nacionais 
de ensino ocorrido ao longo do século XIX, encontrava-se associada 
à instrução elementar que se buscava generalizar para toda a 
população de cada país, mediante a implantação de escolas primárias . 
Coincidia, portanto, com o conceito de instrução pública . Esse era o 
caminho para erradicar o analfabetismo . Foi com esse entendimento 
que se desencadeou a mobilização pela implantação e expansão 
das escolas primárias, assim como as campanhas de alfabetização de 
adultos .” (SAVIANI, 2010, p . 317) .

Eis uma possibilidade de citação indireta do parágrafo por meio do uso de 
recursos de construção de paráfrase:

Conforme explica Saviani (2010), durante o período da Primeira 
República, a expressão “educação popular” associava-se a um tipo 
de instrução básica que pretendia abarcar a população dos países 
como um todo, por meio da criação de escolas primárias . Esse 
processo estava em conformidade com as ações voltadas a implantar 
sistemas nacionais de ensino que ocorreram durante o século XIX . Tal 
expressão estava de acordo, portanto, com o conceito de instrução 
pública . Desse modo, tal entendimento mostrou-se como alternativa 
para a erradicação do analfabetismo e alavancou a implantação e 
expansão das escolas primárias, bem como as campanhas voltadas 
à alfabetização de adultos . 

Note as diferenças entre o texto de base e o texto da paráfrase a partir do 
quadro comparativo indicado a seguir: 
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Texto-Base Paráfrase Descrição das Modificações

1 “ . . . . . . . . . . . . .”(SAVIANI, 2010, p . 

317)

“Conforme explica 
Saviani (2010) . . .”

No texto de base, a citação é indicada pelas aspas e a referência 
vem ao final . Na paráfrase, introduz-se o texto por uma 
conjunção, um verbo dicendi e a menção direta ao sobrenome 
do autor . A menção completa à obra deve estar nas referências 
bibliográficas do texto em que se insere este parágrafo .

2 “Na Primeira República . . .” “ . . . durante o período da 
Primeira República . . .”

Substitui-se a preposição na pela expressão adverbial de tempo  
... durante o período da....

3 “ . . . encontrava-se associada 

à instrução elementar . . .”

“ . . . associava-se a um tipo 
de instrução básica . . .”

Substitui-se a locução verbal pelo verbo principal no pretérito 
imperfeito e substitui-se a expressão instrução elementar por 
um tipo de instrução básica.

4 “ . . . que se buscava 

generalizar para toda a 

população de cada país . . .”

“ . . . que pretendia abarcar 
a população dos países 
com um todo, . . .”

Substitui-se a locução verbal reflexiva do sujeito reflexivo se 
buscava generalizar por outra locução, pretendia abarcar, 
o que faz o sujeito deixar de ser reflexivo . Substitui-se toda a 
população de cada país por a população dos países como um 
todo .

5 “ . . . mediante a implantação 

de escolas primárias .”

“ . . . por meio da criação de 
escolas primárias .”

Substitui-se a conjunção mediante pela locução conjuntiva por 
meio de . . . e o termo implantação por criação .

6 “ . . . em consonância com o 

processo de implantação 

dos sistemas nacionais de 

ensino ocorrido ao longo 

do século XIX,  . . .”

“Esse processo estava 
em conformidade 
com as ações voltadas 
a implantar sistemas 
nacionais de ensino que 
ocorreram durante o 
século XIX .”

Aqui, há uma alteração na ordem sintática que reflete na 
organização dos períodos . A informação intercalada por vírgulas 
no texto de base é reproduzida, no texto da paráfrase, num 
outro período . Para isso, usa-se do recurso da utilização do 
pronome demonstrativo esse para garantir a ligação dessa 
informação como a informação anterior . No plano da frase, 
substitui-se a expressão em consonância por em conformidade 
e recorre-se ao recurso inverso da nominalização – em vez 
de processo de implantação, optou-se por ações voltadas a 
implantar . Na sequência, há outra modificação: substitui-se o 
tempo verbal do particípio passado (ocorrido), que é uma forma 
nominal do verbo, pelo passado perfeito (ocorreram) .  Há a 
substituição, também, da locução adverbial ao longo de . . . pelo 
advérbio durante .

7 “Coincidia, portanto, com 

o conceito de instrução 

pública .”

“Tal expressão estava de 
acordo, portanto, com 
o conceito de instrução 
pública .”

Aqui, há a introdução do termo coesivo tal, que recupera 
o sentido do termo expressão que está no início do texto . 
Na sequência, ocorre a substituição do verbo coincidia pela 
expressão estava de acordo .

8 “Esse era o caminho para 

erradicar o analfabetismo . 

Foi com esse entendimento 

que se desencadeou 

a mobilização pela 

implantação e expansão 

das escolas primárias, assim 

como as campanhas de 

alfabetização de adultos .”

“Desse modo, tal 
entendimento mostrou-
se como alternativa 
para a erradicação 
do analfabetismo e 
alavancou a implantação 
e expansão das escolas 
primárias, bem como as 
campanhas voltadas à 
alfabetização de adultos .”

Aqui, há a condensação de dois períodos em um único . 
Substitui-se caminho por alternativa e procede-se à 
nominalização do verbo erradicar, por meio da construção 
erradicação do analfabetismo . Substitui-se também a 
expressão desencadeou a mobilização pelo verbo alavancou . 
Também se substitui a expressão assim como por bem como .
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É importante que você perceba, pelo exemplo de paráfrase apresentado, 
que a reescrita do parágrafo exigiu uma reorganização completa do 
texto . Portanto, além das alterações lexicais e das mudanças sintáticas dos 
períodos, é preciso retrabalhar a ordem de apresentação das informações 
e as formas de estabelecimento de conexão entre os períodos .

Seção 2 – A construção de parágrafos

Objetivos de aprendizagem

 » Reconhecer os elementos básicos de estruturação do parágrafo .

 » Analisar a composição do parágrafo padrão, suas diferentes 
possibilidades de desenvolvimento, os recursos coesivos que 
garantem a sua unidade e a importância da estruturação do 
parágrafo para a constituição de textos claros e bem organizados .

 » Estudar as técnicas básicas de construção de parágrafos, bem 
como exercitar a redação do parágrafo padrão e suas diferentes 
formas de desenvolvimento . 

Tal como é verdade que aprendemos a fazer paráfrases de modo intuitivo, 
por meio da nossa experiência de leitura, também podemos considerar o 
mesmo quanto à construção dos parágrafos . Quanto mais lemos e temos 
contato com diferentes tipos de textos, mais exemplos temos de diferentes 
tipos de paragrafação, e aprendemos tanto com os textos bons, os quais 
tomamos como modelos a serem seguidos, quanto com textos ruins, como 
exemplos do que não gostaríamos de fazer . Esse tipo de aprendizado, 
que diríamos inconsciente, é legítimo e segue a lógica natural do nosso 
aprendizado sobre a língua de uma maneira geral, dado que aprendemos 
quase que sem saber que estamos aprendendo . Há inúmeros profissionais 
da escrita, sejam escritores ou mesmo jornalistas, que podem nunca ter 
estudado técnicas de sistematização e de construção de parágrafos de 
um modo escolar; mas, mesmo assim, podem ser ótimos redatores e nos 
oferecer parágrafos exemplares em seus textos .  
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Por outro lado, o exercício de análise textual, com o objetivo de identificar 
as possibilidades de estruturação do parágrafo e de sistematizar suas 
várias maneiras de desenvolvimento, pode resultar na apreensão de 
técnicas de redação que possibilitem encurtar certos caminhos no 
processo de aprendizagem acima mencionado . Ter a consciência sobre 
alguns mecanismos de construção do parágrafo significa, mais ou menos, 
possuir uma caixa de ferramentas correta e saber utilizá-las de maneira 
adequada no momento em que você precisa consertar alguma máquina, 
algum motor, ou mesmo desmontar algum móvel . De nada adiantaria 
possuir a caixa de ferramentas adequada sem saber para que serve cada 
peça contida nela . É claro que, a depender do tempo e da paciência, você 
poderia até ir experimentando os usos e aprender pela tentativa e erro . 
Mas, se você precisasse, de uma hora para outra, desmontar ou consertar 
algo, tivesse a caixa de ferramentas adequada e, dentro dela, houvesse um 
pequeno manual que descrevesse a utilidade de cada peça e ensinasse 
o correto manuseio delas, talvez valesse a pena consultar rapidamente o 
manual, antes de começar a tentar aprender pela tentativa e erro . Pois bem, 
é mais ou menos dessa forma que você deve encarar esta seção, como 
uma espécie de manual de apoio, que pode ajudá-lo a reconhecer e aplicar 
certas técnicas, bem como a utilizar algumas ferramentas de construção 
de parágrafos . Isso, contudo, não é garantia de que irá começar a redigir 
parágrafos perfeitos de um momento para outro; para isso, é necessária 
muita prática de leitura e de escrita . 

Não há receitas prontas que você possa utilizar para produzir parágrafos; 
cada texto tem a sua especificidade e demanda uma paragrafação peculiar . 
A correta paragrafação depende, portanto, da clareza da organização do 
texto como um todo, da ideia clara que possui o seu autor da distribuição 
dos temas e argumentos a serem apresentados ao longo do texto . O 
sucesso para a construção de parágrafos bem equilibrados é reflexo 
da prévia organização do texto como um todo, visto que reproduz, em 
partes, a divisão temática feita pelo seu redator . Desse modo, podemos 
depreender que uma das funções básicas dos parágrafos num texto é a de 
indicar a mudança de tópico dentro do tema discutido ou do movimento 
argumentativo . Daí, portanto, a razão de o parágrafo destacar-se, inclusive, 
de maneira visual num texto: a indentação à esquerda marca o início dos 
parágrafos e faz com que uns se diferenciem dos outros . 

Não há medida exata que determine a extensão dos parágrafos – estes 
deverão ser proporcionais ao tamanho do texto a que pertencem . Podem 
ser mais ou menos extensos a depender da função que desempenham 
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dentro do plano geral do texto e do seu papel quanto à eficácia na 
comunicação . Nesse sentido, é condenável tanto a completa ausência 
de parágrafos, como se o texto fosse composto por um único parágrafo, 
quanto a construção de textos com parágrafos muito curtos, reduzidos à 
extensão dos períodos . Em geral, recomenda-se que o parágrafo constitua-
se como um trecho de texto com uma unidade que reproduza, em certo 
sentido e em escala menor, a própria estruturação do texto, contendo 
uma espécie de introdução, um desenvolvimento e um arremate, que 
pode expressar a conclusão de um raciocínio ou argumentação . Quando 
você estiver inseguro quanto à correta estruturação de seu parágrafo, é 
interessante verificar se não faltam a ele alguns desses elementos . Isso não 
significa que todos os parágrafos de seu texto precisam, necessariamente, 
conter sempre os três elementos, visto que, apesar de possuírem certa 
unidade, não são textos independentes, mas sim textos dentro de outro 
texto maior . 

A unidade de sentido de um parágrafo é, portanto, sempre relativa em 
relação ao todo do texto em que está inserido.

Os parágrafos não precisam sempre, portanto, estruturarem-se dessa 
maneira, mas se trata de uma organização padrão . Conhecer algumas 
possibilidades de organização do parágrafo padrão pode ajudar você 
a completar o seu conhecimento das ferramentas necessárias para a 
construção de bons textos .      

O parágrafo padrão pode ser composto por uma introdução que deve 
conter a exposição de sua ideia nuclear –a essa parte dá-se o nome de tópico 
frasal . Naturalmente, depois de constituído o tópico frasal, é preciso que 
haja um seu desenvolvimento e, eventualmente, um arremate conclusivo . 
Há diferentes modos de proposição do tópico frasal e maneiras distintas 
de estabelecer o seu desenvolvimento . Há, contudo, algumas estruturas 
predefinidas que podem ajudar tanto na análise quanto na produção 
de parágrafos . Passemos, então, a ver como se dá o funcionamento de 
algumas dessas estruturas .  
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O tópico frasal, o desenvolvimento e suas possibilidades

Como já assinalado anteriormente, o parágrafo pode ou não conter o 
tópico frasal nele expresso .

Podemos considerar que o tópico frasal é a ideia-núcleo do parágrafo, que 
pode estar nele expressa, funcionando como uma espécie de introdução, 
ou não, de modo que o assunto do parágrafo possa ser resumido num 
único período. 

Nesse sentido, e se lembrarmos que o parágrafo é uma parte dentro de 
um todo, o tópico frasal de um parágrafo não necessariamente precisa ser 
explicitado, mas pode estar implícito ou mesmo já ter sido expresso em 
outro parágrafo do texto .  

Quando o tópico frasal é expresso, em geral no primeiro período do 
parágrafo, é comum que se constitua por uma generalização, o que 
possibilita a construção de uma argumentação pela via da dedução, por 
uma definição ou por uma divisão . Conforme demonstram Martins e 
Zilberknop (2004, p . 94), quando há a presença do tópico frasal é comum 
que esse período seja introduzido por um “elemento relacionador”, ou 
seja, um elemento textual responsável por garantir a relação do que se diz 
no parágrafo com o que já foi dito anteriormente no texto . Tais elementos 
são os conectivos textuais e são responsáveis por garantirem a coesão 
do texto . Eles são, em geral, conjunções ou locuções conjuntivas . Veremos, 
adiante, alguns exemplos destes elementos relacionadores e de suas 
possíveis formas de emprego . 

Além de haver a possibilidade de o parágrafo não ser introduzido por um 
tópico frasal e ser constituído apenas pelo desenvolvimento, ele pode, ainda, 
ser introduzido por períodos que contenham, por exemplo, alusões a fatos, 
pessoas ou lugares específicos e que essas alusões sirvam como mote para 
o desenvolvimento do parágrafo . Nesses casos, o período introdutório não 
abarca a ideia-núcleo do parágrafo, mas pode funcionar como ponto de 
partida para a construção de um raciocínio indutivo, aquele que parte de 
casos particulares para a formulação de conclusões generalizantes ou que 
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tendem à generalização . Outra maneira bastante comum de se iniciar um 
parágrafo é por meio da formulação de perguntas, cujas respostas acabam 
se configurando no desenvolvimento do parágrafo . 

Às várias maneiras de se iniciar um parágrafo, seja pela expressão ou 
não do tópico, pela alusão a fatos ou por questões, podem se combinar 
várias formas de construção de desenvolvimento . Medeiros (2011, p . 229-
233) apresenta algumas possibilidades mais comuns, dentre as quais a de 
explorar os elementos espaciais e os temporais, a da enumeração, da relação 
de causa e consequência, do contraste, da analogia, da particularização e 
de definições .  

Vejamos, abaixo, um quadro resumido dos elementos que podem compor 
o parágrafo: 

Elemento Relacionador

Elemento textual que garante a relação entre o que é exposto no parágrafo e as 
ideias expostas anteriormente no texto .

Tópico Frasal

Período que contempla a ideia-base do parágrafo ou as suas informações 
principais, a partir de onde se faz o desenvolvimento . 

Pode ou não estar presente no parágrafo .

Pode ser constituído por uma generalização, por definição ou divisão .

Quando o tópico frasal não está presente no parágrafo, é possível que este seja 
introduzido, por exemplo, pela menção a um fato ou por uma questão .

Desenvolvimento

Pode-se basear em aspectos referentes ao espaço ou ao tempo, ou se dar por 
enumeração, pelo estabelecimento de relações de causa e consequência, por 
contraste, por analogia, por particularização ou por definição, dentre outras 
possibilidades .
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Conclusão

Pode ou não estar presente no final do parágrafo e funciona de modo a arrematar 
o desenvolvimento .

É importante considerarmos que os elementos relacionadores podem 
estar presentes, também, ao longo do parágrafo, de modo a funcionarem 
para estabelecer a sua coesão interna, unindo, por exemplo, o tópico frasal 
ao desenvolvimento, ou mesmo o desenvolvimento à conclusão, quando 
esta está presente . Os elementos relacionadores do parágrafo podem ser 
entendidos também como sendo os “articuladores textuais”, conforme nos 
mostra Medeiros (2011, p . 233-235), baseando-se em Koch (2002, p . 133) . 
Os articuladores podem ser de diferentes tipos, a depender dos termos 
que são relacionados e da relação estabelecida . Para facilitar um pouco a 
visualização disso, vejamos o quadro abaixo:

Tipos de relação Exemplos de elementos textuais 
articuladores

Estabelecem relações referentes a 
espaço e tempo

a primeira vez, a segunda vez, defronte de, diante 
de, em face de, antes, depois, atrás de etc .

Estabelecem relações lógicas e que 
direcionam a argumentação

se, por causa de, para que, a fim de, porque, em 
oposição a, em contraste com, ou, mas, portanto, 
ainda que, daí que, afinal, aliás, no entanto, 
contudo etc .

Estabelecem relações lógicas e que 
direcionam a argumentação

primeiro, depois, em seguida, por um lado, 
por outro lado, às vezes, outras vezes, em 
primeiro lugar, em segundo lugar, por 
último, evidentemente, não há como negar, 
aparentemente, infelizmente, desgraçadamente, 
curiosamente, mais uma vez, em síntese, em 
suma, resumidamente, eis a questão, a título de 
garantia, por assim dizer, a respeito de, no que 
se refere a, quanto a, desse modo, nesse sentido, 
esse, isso, essa, aquilo, aquele, aquela, isto, este, 
esta etc .
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Aplicação 

Vejamos, abaixo, alguns exemplos de parágrafos para que possamos 
verificar algumas possibilidades de combinações entre diferentes tipos de 
tópicos frasais e de desenvolvimentos:

1 . Tópico frasal por generalização e desenvolvimento por particularizações:

“Muita gente lamenta o fim do ensino da gramática formal 
(análise sintática e coisas assim), alegando que ele ajudava as 
crianças a escrever melhor, com mais precisão e assim por diante . 
O resultado das pesquisas é difícil de interpretar . No entanto,  
é duvidoso que aquele ensino jamais tenha ajudado muita gente a 
escrever melhor, e é nítido que ele afugentou um grande número de 
pessoas . A relação entre análise e compreensão, e entre compreensão 
consciente e produção de linguagem efetiva, é difícil de demonstrar . 
É plausível, contudo, que se as crianças tiverem um entendimento 
mais amplo das formas e funções da língua na sociedade, elas terão 
uma maior compreensão e controle sobre a língua que ouvem e 
lêem; e que essa compreensão terá um efeito menos direto, porém 
mais penetrante sobre a língua que produzem . Neste sentido, é de 
supor que o conhecimento sobre a língua aperfeiçoará o uso da 
língua pelas crianças .” 

(STUBBS, Michel. A língua na educação. In: BAGNO, Marcos; GANGNÉ, Gilles; STUBBS, Michel. Língua 
Materna: letramento, variação & ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2002, p. 153.)

Tópico Frasal: 
generalização.

Conclusão

Articulador: 
oposição.

Articulador de 
relação discursivo-
argumentativa:
sentido de oposição. 

Desenvolvimento: 
Perceba que no desenvolvimento a discussão é feita de modo mais minucioso, 
apresentando as particularidades que estão em jogo no debate. Para tanto, o autor 
apresenta uma série de fatores que devem ser levados em conta ao se considerar o 
suposto consenso de que “muita gente lamenta o fim da gramática formal”, tais como “o 
resultado das pesquisas”, o efeito duplo de “aquele ensino” ajudar e, ao mesmo tempo, 
afugentar as pessoas, e o “entendimento mais amplo” e a “maior compreensão” das 
crianças.

Articulador 
discursivo-
argumentativo. 
Introduz uma 
conclusão. 
Serve, também, para 
organizar o texto.  
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   2 . Tópico Frasal por generalização e desenvolvimento pela relação de   
   causa e consequência:

“A escola brasileira é múltipla como o é a língua do Brasil. E nem 
podia deixar de sê-lo num espaço tão grande e numa sociedade tão 
estratificada . Não se pode pensar os problemas lingüísticos da escola 
sem se ter em mente essa diversidade . Em conseqüência disso, as 
questões que envolvem os alunos de classe média naturalmente não 
são as mesmas que envolvem os das classes populares . Também não 
é idêntica a situação das classes populares que vivem nas cidades e 
das que habitam o campo, e não se comparam as escolas populares 
urbanas nas diversas regiões do país .”

(SILVA, Myrian Barbosa da. A escola, a gramática e a norma”. In: BAGNO, Marcos (Org.). Linguística 
da Norma. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 255.)

Tópico Frasal: por 
generalização: a 
escola brasileira, de 
um modo geral,  é 
caracterizada  como 
sendo múltipla, tal 
como a língua.

Articulador:
ideia complementar.

Articulador:
consequência.

Articulador:
ideia complementar. No desenvolvimento, estabelece-se uma premissa (Não se pode pensar os problemas 

lingüísticos da escola sem se ter em mente essa diversidade.), formula-se uma condição e, 
a partir dela, uma consequência. 

 

   
   3 . Tópico frasal por definição e desenvolvimento por enumeração:

“Estratégias interacionais são estratégias socioculturalmente 
determinadas que visam a estabelecer, manter e levar a bom 
termo uma interação verbal. Entre elas, podem-se mencionar, 
além daquelas relativas à realização dos diversos tipos de atos de 
fala, as estratégias de preservação das faces (`facework`) e/ou de 
representação positiva do śelf ,̀ que envolvem o uso das formas de 
atenuação, as estratégias de polidez, de negociação, de atribuição 
de causas aos malentendidos, entre outras .”

(KOCH, Ingedore Vilaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997, p. 30.)

Tópico Frasal: 
Apresenta-se o que 
são as “estratégias 
interacionais”, a 
partir de onde pode 
ser depreendida sua 
definição.   

Articulador:
recupera o termo 
estratégias. 

Depois da apresentação do que são e o que fazem as estratégias interacionais, no 
desenvolvimento, são apresentados alguns diferentes tipos de estratégias interacionais.
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“A variação lingüística pode ser dividida em variação social e 
variação estilística. A primeira se refere à diferença nas freqüências 
observadas na fala dos diversos segmentos sociais (classe alta, 
classe média, classe operária, classe baixa, etc .) . A segunda se refere 
à variação observada na fala do indivíduo consoante a situação em 
que se encontra, do que temos, por exemplo, a fala espontânea, a 
fala formal, a leitura de texto ou de pares mínimos, de acordo com 
os tipos de registro colhidos na pesquisa (cf . Labov, 1966, 1972 e 
1974) .”

(LUCCHESI, Dante. Norma lingüística e realidade social. In: BAGNO, Marcos (Org.). Lingüística da 
Norma. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 67.)

Tópico Frasal: 
constituído por 
divisão. 

Articulador:  
recupera a expressão 
variação social.  

Articulador:  
recupera a expressão 
variação estilística.  

Depois da apresentação da divisão dos tipos de variação linguística, no desenvolvimento 
são apresentadas as definições dos dois tipos. Note que, neste parágrafo, o autor 
Lucchesi indica, entre parênteses, a fonte de onde extraiu a divisão de tipos de variação 
linguística e as suas respectivas definições, citando o autor Labov.

5 . Parágrafo introduzido por uma questão e desenvolvimento por analogia:

“Você sabe o que é um igapó? Na Amazônia, igapó é um trecho de 
mata inundada, uma grande poça de água estagnada às margens de 
um rio, sobretudo depois da cheia . Parece-me uma boa imagem para 
a gramática normativa . Enquanto a língua é um rio caudaloso, longo 
e largo, que nunca se detém em seu curso, a gramática normativa é 
apenas um igapó, uma grande poça de água parada, um charco, um 
brejo, um terreno alagadiço, à margem da língua . Enquanto a água 
do rio/língua, por estar em movimento, se renova incessantemente, 
a água do igapó/gramática normativa envelhece e só se renovará 
quando vier a próxima cheia . Meu objetivo atualmente, junto com 
muitos outros lingüistas e pesquisadores, é acelerar ao máximo essa 
próxima cheia . . .”

(BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. 7. ed. São Paulo: Edições Loyola, 
2001, p. 10.)

Aqui, não há tópico 
frasal. O parágrafo 
é introduzido por 
uma questão, que 
serve para introduzir 
a  analogia que será 
construída entre 
igapó e gramática. 

Articulador:  
introduz a analogia 
entre língua e rio e 
entre gramática e 
igapó.

Articulador:  
introduz a analogia 
entre as ações 
de língua/rio e 
gramática/igapó.

Conclusão 

Depois da introdução da questão, no desenvolvimento o autor estabelece um 
raciocínio por analogia, comparando a língua a um rio e a gramática normativa de uma 
língua a um igapó.  Com essa argumentação por analogia, o autor acaba criando duas 
metáforas: a língua é rio, e a gramática normativa é o igapó.
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         6 . Parágrafo com desenvolvimento por contraste:

“Portanto, no decorrer do século XX, enquanto no português 
popular se verifica uma tendência de mudança ´para cimà , não em 
direção aos padrões normativos, mas em direção ao padrão urbano 
culto (ou semiculto), no português culto, assiste-se a uma tendência 
de mudança de afastamento do padrão normativo de matiz 
europeu, uma mudança que se pode definir como ´para baixo  ̀. Se é 
clara a influência ´de cima para baixo` sobre as camadas populares, 
pode-se postular também uma influência ´de baixo para cimà  
sobre as camadas médias e altas . Para além da intensificação do 
contato dessas camadas com dialetos populares rurais em função 
do êxodo da cidade para o campo, que se intensifica sobremaneira 
a partir da década de 1940, há um fato da história socioeconômica e 
demográfica do país que parece ser, nesse aspecto, decisivo .”

(LUCCHESI, Dante. Norma lingüística e realidade social. In: BAGNO, Marcos (Org.). Linguística da 
Norma. São Paulo: Edições Loyola, 2002, p. 80.)   

Aqui, não há tópico 
frasal. O parágrafo é 
introduzido por um 
articulador. Trata-se 
de uma conjunção que 
apresenta a conclusão 
de um raciocínio 
desenvolvido 
anteriormente 
no texto. Não há 
uma introdução ao 
parágrafo; ele se
constitui apenas pelo 
desenvolvimento. 

Não há uma introdução ao parágrafo; ele se constitui apenas pelo desenvolvimento de uma 
argumentação que já se apresentou em parágrafos anteriores do texto.É possível considerar 
que o desenvolvimento se dá por contraste, pois se apresenta o comportamento de duas 
variedades da língua portuguesa: o “português popular” e o “português culto”. Enquanto 
no primeiro há uma tendência de aproximação em direção aos padrões normativos 
(movimento “para cima”), no segundo há o movimento contrário, de distanciamento 
(“de cima para baixo”). O elemento articulador se permite a continuidade do contraste 
introduzido no primeiro período; já a expressão para além, que também funciona como 
articulador textual, serve para introduzir uma informação nova, que funciona de modo a 
concluir o parágrafo e remeter a leitura ao parágrafo seguinte, em que se desenvolverá a 
informação nova.  

Nesta seção, você teve a oportunidade de estudar os elementos básicos da 
estruturação do parágrafo padrão . Além disso, acompanhou a análise de 
algumas de suas diferentes possibilidades de desenvolvimento, bem como 
o funcionamento dos recursos coesivos que garantem a sua unidade . Você 
aprendeu, também, que por padrão não se deve entender aquele que é 
mais comum, ou mais frequente, mas sim aquele que contém uma estrutura 
básica . Essa estrutura pode servir de modelo para a construção de parágrafos 
e, a partir dela, é possível se fazer inúmeras variações . 
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O estudo das técnicas básicas de construção de parágrafos e o exercício 
de redação do parágrafo padrão, com suas diferentes formas de 
desenvolvimento, podem auxiliá-lo no momento de organizar a escrita de 
textos ao longo de sua vida acadêmica .

Síntese do capítulo

Na primeira seção, vimos que: 

 » A característica natural do discurso acadêmico é a de se apoiar em 
outros discursos, visto que parte do que já é conhecido e precisa 
elaborar o conhecimento a partir do que já está dado . Nesse 
sentido, os textos acadêmicos têm um lugar e uma função social .

 » Por ser da natureza do texto acadêmico ter de lidar com discursos 
alheios, é importante saber utilizar-se, no momento da sua redação, 
das normas necessárias para a citação de ideias e discursos, normas 
estas estabelecidas pela ABNT e que constam no Manual para 
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UDESC . O conhecimento 
de tais normas é necessário para que sejam respeitados os direitos 
autorais e que se deem os créditos acadêmicos a que são de direito .

 » Além do estudo das normas de referenciação, é fundamental o 
conhecimento das formas e métodos de apropriação de outros 
textos por meio dos mecanismos parafrásticos . Como foi visto, tais 
mecanismos referem-se às estratégias linguísticas que utilizamos 
para construir paráfrases . Construímos paráfrases quando nos 
baseamos em um texto e reescrevemos esse texto com as nossas 
palavras, ou seja, utilizando-nos de outro vocabulário e de outras 
estruturas de frases .  

 » Quando reescrevemos um texto trabalhando basicamente a 
mudança de vocabulário, estamos utilizando os mecanismos de 
construção de paráfrases baseados no léxico . Para a visualização 
desses mecanismos, trabalhamos com exemplos em que se 
evidenciam os diferentes recursos de construção de paráfrases 
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baseadas no léxico, tais como a que está focada na relação de 
sinonímia, na alteração de ordem e de termos do predicado da 
oração (predicado converso e predicado simétrico), na mudança 
de uso de certas preposições, na mudança do verbo-suporte e 
na mudança de certos advérbios . Enfim, vimos que as paráfrases 
construídas com base em alterações léxicas focam, principalmente, 
o trabalho com as diferentes classes de palavras . 

 » Quando reescrevemos um texto trabalhando basicamente a 
reestruturação de frases, utilizamo-nos, necessariamente, de alguns 
recursos de reestruturação sintática . Dentre as reestruturações 
possíveis, vimos alguns exemplos, tais como os que se baseiam 
na formação da voz passiva, no processo de nominalização, na 
alteração dos modos e tempos verbais e na substituição de verbos 
por advérbios e vice-versa . 

 » Para a construção da paráfrase de um texto não basta que seja 
utilizado apenas um dos mecanismos trabalhados na seção de 
modo isolado . Para que a paráfrase se constitua enquanto tal, é 
preciso que os vários mecanismos sejam empregados de maneira 
simultânea, de modo combinado e coordenado . Portanto, a 
alteração apenas simplesmente da ordem de uma frase ou a 
substituição de alguns termos de um texto não constituem uma 
paráfrase . 

Na segunda seção, vimos que: 

 » A habilidade de escrita pode ser desenvolvida pela simples prática 
de leitura e de redação, mas vimos também que o estudo de algumas 
técnicas pode auxiliar o desenvolvimento de tal habilidade . Uma 
técnica importante, nesse sentido, é a de construção de parágrafos . 
Reconhecer a estrutura padrão de um parágrafo é fundamental 
para construirmos estratégias que facilitem a elaboração de textos 
claros e equilibrados . 

 » O parágrafo padrão pode ser composto por uma introdução que 
deve conter a exposição de sua ideia nuclear – a essa introdução 
dá-se o nome de tópico frasal . Depois de constituído o tópico frasal, 
é preciso que haja um desenvolvimento e, eventualmente, um 
arremate conclusivo . Há diferentes modos de proposição do tópico 
frasal, vimos que este pode ser constituído por uma generalização, 
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por definição ou divisão .  Vimos, também, que o tópico frasal pode 
não estar presente no parágrafo . Neste caso, é possível que este 
seja introduzido, por exemplo, pela menção a um fato ou por uma 
questão .

 » O desenvolvimento do parágrafo pode basear em aspectos 
referentes ao espaço ou ao tempo, ou se dar por enumeração, 
pelo estabelecimento de relações de causa e consequência, por 
contraste, por analogia, por particularização ou por definição, 
dentre outras possibilidades . O estudo da aplicação prática de 
identificação da estrutura do parágrafo permitiu a identificação 
das várias possibilidades de combinação de tópicos frasais e 
desenvolvimentos .

 » Além das partes constitutivas do parágrafo padrão, é importante 
atentar também para o papel dos articuladores textuais, que são 
os responsáveis por garantirem a coesão e a coerência interna 
dos parágrafos e entre os parágrafos de um texto . São esses 
articuladores, também chamados de elementos relacionadores, 
que garantem tanto a recuperação de informações ao longo do 
texto quanto a progressão textual .

Você pode utilizar as linhas abaixo para produzir a síntese do seu processo 
de estudo .
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Atividades de aprendizagem

1) Observe a paráfrase apresentada no segundo quadro, produzida a partir 
da frase do primeiro . Em seguida, identifique as diferenças linguísticas 
entre elas e explique as alterações realizadas . 

“Pagar a fatura do cartão de crédito em parcelas é mau negócio .” 

(Diário Catarinense, 6/01/2012, Primeira página)

O pagamento da fatura do cartão de crédito de modo parcelado é 
financeiramente desvantajoso .  

2) Observe os trechos abaixo indicados de duas notícias sobre o mesmo 
assunto publicadas pelos mesmos jornais catarinenses já mencionados 
anteriormente . Identifique, nos dois trechos, as informações que são 
coincidentes e as que não são coincidentes . Analise o modo como são 
apresentadas as informações coincidentes nos dois textos e procure 
explicar as diferenças de escrita .  
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EDUCAÇÃO

Mercadante admite mudar de 
ministério  

Brasília – O ministro da Ciência e 
Tecnologia, Aloizio Mercadante, 
admitiu ontem, pela primeira vez, 
que poderá substituir Fernando 
Haddad, pré-candidato à Prefeitura 
de São Paulo, no Ministério da 
Educação .  

Fonte: Notícias do Dia, 06/01/2012, p. 11.

NA EDUCAÇÃO?

Mercadante admite troca de pasta 

São Paulo - O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Aloizio 
Mercadante, começa a admitir 
publicamente a possibilidade de 
trocar de endereço na Esplanada 
dos Ministérios e se tornar o novo 
titular da Educação na vaga de 
Fernando Haddad, que deve sair do 
governo ainda neste mês para se 
candidatar a prefeito de São Paulo . 

Fonte: Diário Catarinense, 06/01/2012, p. 10.

3) Utilizando-se do conhecimento sobre os mecanismos de construção 
de paráfrases vistos anteriormente, construa uma paráfrase do parágrafo 
abaixo . Lembre-se de que, muitas vezes, para que possamos construir 
uma boa paráfrase, é necessário que façamos uma pesquisa concernente 
ao texto de base, tanto no que se refere ao nível informacional, quanto 
ao nível do vocabulário . Para isso, basta consultar bons dicionários e boas 
enciclopédias, sejam impressos ou digitais .  
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“As idéias pedagógicas consubstanciadas nas reformas pombalinas da 
instrução pública incorporaram o ideário iluminista na forma apreendida 
pelos estrangeirados . Destaca-se, aí, a influência de Luiz Antonio Verney, 
especialmente por meio da obra Verdadeiro método de estudar . Verney 
nasceu em Lisboa, em 1713, de pai francês e mãe portuguesa, ela também 
de origem francesa . Estudou teologia na Universidade de Évora, mas 
em agosto de 1736 transferiu-se para Roma onde deu sequência aos 
seus estudos universitários não apenas em teologia, mas também em 
jurisprudência civil .” (SAVIANI, Demerval . História das idéias pedagógicas 
no Brasil . 3 . ed . Campinas: Autores Associados, 2010, p . 99)

4) Leia atentamente o parágrafo abaixo transcrito e indique o tópico frasal, 
o seu desenvolvimento e destaque, também, os articuladores textuais . Não 
é necessário classificá-los . 

“O ideário pedagógico traduzido nas reformas pombalinas visava a 
modernizar Portugal, colocá-lo no nível do século das Luzes, como ficou 
conhecido o século XVIII . Isso significava sintonizá-lo com o desenvolvimento 
da sociedade burguesa centrada no modo de produção capitalista, tendo 
como referência os países mais avançados, em especial a Inglaterra . Por 
isso, às medidas de remodelação da instrução pública com a criação das 
aulas régias de primeiras letras, à racionalização das aulas de gramática 
latina, grego, retórica e filosofia e à modernização da Universidade de 
Coimbra pela introdução dos estudos das ciências empíricas acrescentou-
se a criação da Aula do Comércio e do Colégio dos Nobres .”  (SAVIANI, 
Demerval . História das idéias pedagógicas no Brasil . 3 . ed . Campinas: 
Autores Associados, 2010, p . 103)

análise_produçãotextual.indb   88 10/12/2018   16:01:45



89

Análise e Produção Textual I

CA
PÍTU

LO
 2

5) Leia atentamente o parágrafo abaixo transcrito e tente resumir a sua 
ideia-núcleo em apenas um período . 

“Do ponto de vista da história de cada indivíduo, o aprendizado da língua 
falada sempre precede 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 competentes de suas línguas 
maternas .” (BAGNO, Marcos . Preconceito lingüístico: o que é, como se faz . 
7 . ed . São Paulo: 2001, p . 56 .)

6) Os parágrafos do texto abaixo transcrito estão desordenados . Reorganize 
o texto, colocando-os na ordem correta, segundo a sua sequência lógica . 
Para tanto, procure depreender de cada parágrafo o assunto central . Você 
perceberá que, para entender completamente o assunto de um parágrafo, 
dependerá do conhecimento do que está dito em outro . Aos poucos, você 
constatará que algumas informações só poderiam ser enunciadas com 
base em outras que já deveriam ter sido ditas antes . Em seguida, procure 
explicar em que medida os articuladores textuais presentes nos parágrafos 
foram importantes para que você conseguisse ordená-los de maneira  
adequada . Preste atenção, principalmente, no papel dos pronomes relativos  
e demonstrativos . 
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GRAMÁTICOS SOLIDÁRIOS

“Fico imaginando a atitude e a vida das pessoas que escrevem aos jornais expondo suas dúvidas . 
Ficam esperando ansiosas pela resposta no jornal, na revista, na TV a cabo, ou numa dessas redes 
de TV por satélite . E me pergunto de novo, sem conseguir uma boa resposta: se lêem jornais 
e revistas, se têm TVs eventualmente caras, por que não compram um dicionário? Ou será que 
acreditam numa insuperável sabedoria desses solidários gurus?

Andei me perguntando se essa correspondência existe mesmo (com o e-mail, ela fica facilitada), 
ou se as cartas são inventadas, com perguntas para as quais sempre há respostas . Ou se não 
haverá alguém na redação que simula interesse num grave problema da língua portuguesa (por 
exemplo, o verbo ábolir̀  é ou não defectivo?) e manda uma carta ao colega colunista – talvez 
para se divertir . . .

Não estou mudando de área, invadindo hostes literárias . É que faz dias que ando pensando 
nessa história das cartas que os cidadãos mandam a quem escreve em jornais e revistas ou 
apresenta programas de rádio e TV sobre a gramática . As perguntas são sempre as mesmas, e 
têm duas características fundamentais: a) todas têm resposta indubitável após rápida consulta 
a um dicionário ou a uma gramática . Com algum tempo, como são sempre as mesmas, basta 
a memória do articulista ou apresentador, que nem precisa ser boa; b) as questões são sempre 
facílimas, nunca obrigam a uma pesquisa ou a uma resposta pessoal: são sobre o futuro de um 
verbo, sobre o gênero de uma palavra, sobre escrever separado ou tudo junto etc .

O que me leva a essa hipótese maldosa não é que eu imagine que os jornais, as revistas, as rádios 
e as TVs sejam desonestos e simulem uma correspondência que não existe . Invoquei o conto 
de Rubem Fonseca porque o achado é muito interessante e poderia muito bem ser inspirado 
em fatos ou, melhor ainda, em boatos . Mas, como disse, não quero questionar a honestidade da 
mídia . O que me espanta – e por isso pensei no pior – é que haja mesmo gente interessada nessas 
questões de linguagem, de correção, de gramática, e que essa gente não seja capaz de dar uma 
espiada por sua conta num dicionário ou numa gramática . Pode ser que não tenham as obras, a 
falta de grana explicaria, gramáticas e dicionários são relativamente caros . Mas como entender 
que gente tão interessada manifeste tão pouco interesse prático pela questão?

´Corações solitários̀  é um dos bons contos de Rubem Fonseca . A trama é a seguinte: um reporte 
desempregado aceita emprego novo, responder à correspondência das leitoras de uma revista 
feminina . Assina com nome feminino, para permitir a necessária confiança e dar credibilidade 
ao trabalho . Recebe cartas de todos os tipos – quer dizer, de pouquíssimos tipos, são as mesmas 
coisas de sempre – e dá respostas esteriotipadas sobre como cuidar de filhos, de filhas, de 
maridos, de amantes, da saúde etc . Um tal Pedro Redgrave, no entanto, estabelece com ele uma 
correspondência mais sólida . Cartas e respostas se sucedem . Até que um dia o repórter descobre 
que Pedro Redgrave é de fato seu chefe . As razões pelas quais lhe escreve são ambíguas, e nisso 
reside o interesse principal do conto . Leiam . É ótimo .”

(Texto adaptado de POSSENTI, Sírio. Gramáticos Solidários. In: Mal comportadas línguas. Curitiba: Criar Edições, 2000, p. 75-77)
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7) Supondo que o período abaixo indicado seja o tópico frasal de um 
parágrafo, proponha o seu desenvolvimento . 

Toda língua se constitui por meio de variações e mudanças .

Perceba que esta é uma afirmação generalizante . Portanto, para desenvolver 
esse tópico, seria importante lançar mão de exemplos e de argumentos que 
dessem força para essa generalização . Para tanto, você precisará pesquisar 
um pouco sobre o tema da variação linguística .
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Aprenda mais...

Se você quiser saber mais sobre intertextualidade, paráfrase e outras formas 
de apropriação de discursos e de textos, uma boa leitura inicial é a seguinte: 

SANT ÀNA, Affonso Romano de. Paródia, Paráfrase & cia. 7. ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2003. 

análise_produçãotextual.indb   92 10/12/2018   16:01:45



CAPÍTULO 3
Resumo e Fichamento

Luís Fernando Prado Telles

Neste capítulo, você estudará os gêneros resumo e 
fichamento . Esperamos que, após a leitura e a apropriação 
dos conhecimentos aqui expostos, você, acadêmico do 
curso de Pedagogia a Distância, sinta-se instigado a produzir 
esses gêneros, utilizando-os para a organização das suas 
leituras e do seu conhecimento .
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CAPÍTULO 3
Apresentar os gêneros resumo e fichamento, bastante 
frequentes na esfera de produção do texto acadêmico e que 
servem também como instrumentos de estudo, enfocando os 
principais procedimentos que podem orientar o planejamento da 
construção desses textos por meio da apresentação de exemplos 
de aplicação prática .   

Objetivo geral de aprendizagem

Seções de estudo

Seção 1 –     A construção de resumos

Seção 2 –    A construção de fichamentos

Resumo e Fichamento

análise_produçãotextual.indb   95 10/12/2018   16:01:45



Iniciando o estudo do capítulo

No primeiro capítulo deste caderno pedagógico, você estudou os 
conceitos de proficiência em leitura e de gêneros do discurso . Com isso, 
pôde compreender que a produção de textos nos diferentes gêneros do 
discurso requer preliminarmente uma trajetória de leitura . Você estudou 
também que na esfera universitária os usos da escrita revestem-se de 
novas configurações, e que desenvolver destreza na leitura e na escrita de 
textos nos gêneros que organizam as interações nessa esfera de atividade 
humana é uma necessidade de todos os envolvidos . Em decorrência disso, 
você estudará, neste capítulo, dois gêneros por meio dos quais se dão uma 
série de práticas discursivas na academia: o resumo e o fichamento .

Na primeira seção, ocupamo-nos do resumo, gênero discursivo cuja 
finalidade é o registro das informações básicas sobre um texto . A seção está 
estruturada para que, tendo-a estudado, você seja capaz de reconhecer a 
configuração e a finalidade desse gênero .

A segunda seção tematiza o fichamento como um gênero cuja finalidade 
é o registro do conteúdo de um texto para posterior consulta e que é 
importante para a organização do estudo e da pesquisa . 

Dessa forma, queremos que, após o estudo deste capítulo, você consiga 
produzir efetivamente esses dois gêneros discursivos que instituem 
interações humanas na universidade . 

Seção 1 –  A construção de resumos 

Objetivos de aprendizagem

 » Reconhecer as características textuais do gênero resumo e sua 
relevância para o trabalho na esfera acadêmica .

 » Reconhecer e aplicar técnicas de elaboração de resumos .
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Há inúmeros manuais de redação que oferecem estratégias e caminhos 
para a produção de resumos . Tanto a extensão do texto desse gênero 
discursivo como o padrão de formatação de sua apresentação dependerá 
da função que exerce dentro de um determinado contexto de produção 
e da sua relação com o texto de base . Isso significa que o gênero do texto 
de base também influenciará no modo de construção de seu resumo: este 
será diferente se no texto de base predominar a narrativa, a descrição ou a 
argumentação, por exemplo .

Como se vê, mesmo na esfera acadêmica, a formatação do gênero 
resumo pode apresentar variações. Se o resumo for de uma dissertação 
de mestrado ou de uma tese de doutorado, ele deverá seguir um padrão; 
se for de um artigo científico, deverá seguir outro, e assim por diante. 

Ainda na mesma esfera, o resumo pode servir como ferramenta de estudo 
e de pesquisa ou mesmo figurar como um trabalho de entrega em uma 
disciplina . Além disso, pode também ser um gênero cobrado em provas e 
avaliações .   

Independentemente, contudo, da natureza do texto de base, da formatação 
e da finalidade a que deve se adequar o texto do resumo, o importante é que 
você desenvolva as habilidades necessárias para a produção de resumos 
de um modo geral . O fundamental, portanto, é que você desenvolva a 
competência de resumir textos e não fique preso a um ou outro padrão, à 
reprodução de fórmulas ou receitas . 

É importante ressaltar que não é possível definir exatamente como deve 
ser um resumo, mas sim indicar genericamente suas características. 
Nesse sentido, podemos entendê-lo como uma redução de um texto de 
base ou de referência, cuidando para que sejam preservadas suas ideias 
fundamentais na ordem, progressão e encadeamento informacional e 
argumentativo. 
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As finalidades específicas do resumo dependem das suas condições de 
produção, mas, em termos genéricos, o resumo serve, para o seu produtor, 
como instrumento de compreensão do texto de base, visto que para 
condensá-lo é preciso que saiba identificar o assunto de modo global, os 
seus elementos essenciais e acessórios, os seus pressupostos, a relação 
entre as partes e o movimento argumentativo, quando há tal movimento . 
Ou seja, resumir requer uma compreensão completa do texto de base e 
habilidade e competência para reproduzi-lo, de modo condensado, com 
outras palavras . Assim, o ato de resumir implica leitura proficiente de 
textos em diferentes gêneros discursivos . Portanto, resumir não pode ser 
simplesmente uma colagem dos trechos mais importantes do texto de base, 
como se fosse uma colcha de retalhos/frases com a reprodução de seus 
conteúdos principais . Também não pode haver a intrusão de comentários 
e julgamentos, de modo que venha a se constituir numa análise crítica do 
texto de base . No máximo, o que é aceitável num resumo é a utilização de 
verbos descritores, que façam referência aos movimentos do texto objeto 
do resumo . 

Se levarmos em consideração que resumir significa reduzir, numa 
determinada proporção, um texto de base, reproduzindo as suas 
informações principais com outras palavras, então o estudo desenvolvido 
anteriormente sobre a paráfrase e a estrutura do parágrafo já se constitui 
como grande parte do trabalho necessário para se desenvolver as 
habilidades fundamentais à produção de bons resumos . De qualquer modo, 
aliado a esse conhecimento, é proveitoso conhecer certos procedimentos 
que podem facilitar o processo de produção de resumos . 

Há, em vários manuais, diversas metodologias e procedimentos de 
produção de resumos dispostos . Medeiros (2011, p . 123-143) apresenta 
uma série destes e os compara na parte de seu livro dedicada ao estudo 
do resumo . Dentre os vários procedimentos de redação desse gênero 
discursivo apresentados por Medeiros, convém nos basearmos, aqui, 
naqueles indicados por Fiorin e Savioli (1990), por serem bastante funcionais 
e por poderem ser aplicáveis às mais diversas situações de produção . 

Fiorin e Savioli (1990) chamam a atenção para o fato de que, para resumir, é 
necessário atentar para três aspectos do texto como um todo: suas partes, 
sua progressão e a conexão entre elas . 

Antes de tudo, seguindo os passos indicados pelos autores, é preciso 
responder inicialmente à questão: de que trata o texto? Com a resposta a 
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essa questão, é possível isolar o tema ou assunto geral do texto, dentro do 
qual devem estar inseridas as suas partes constitutivas . A resposta a essa 
pergunta é o primeiro passo, também, para você conseguir chegar à tese 
defendida no material a ser resumido . 

Em seguida, já numa segunda leitura, procede-se a uma leitura exploratória, 
em que você poderá se ater aos detalhes do texto, pesquisar o significado 
de termos e conceitos desconhecidos, apreender o conteúdo de frases mais 
complexas que não havia compreendido numa primeira leitura etc . Neste 
segundo momento, é importante que você preste atenção aos recursos 
coesivos do texto, naqueles elementos responsáveis por estabelecerem 
as relações internas dos parágrafos e entre parágrafos . Isso o ajudará a 
compreender a progressão textual e os movimentos argumentativos do 
texto, ou seja, ficará mais claro para você como o autor chega às teses que 
defende .

Num terceiro momento, procede-se à divisão do texto em partes . Para 
delimitar as partes, é preciso que você reconheça, a depender da extensão 
do material de base, qual parágrafo ou conjunto de parágrafos constituem 
uma subunidade temática dentro do contexto geral . O estudo dos 
parágrafos realizado no capítulo anterior pode ser uma ferramenta bastante 
útil para aplicar neste momento de leitura analítica do texto de base . Um 
exercício interessante é tentar depreender o tópico frasal dos parágrafos, 
ou tentar criar tópicos para aqueles que não o apresentam . Essa é uma boa 
estratégia para tentar isolar das partes do texto as informações essenciais e 
as acessórias . Feito esse exercício mais detalhado com os parágrafos, você 
poderá, então, tentar resumir de modo esquemático os grandes temas de 
cada parte do texto . Esse seria o quarto passo, portanto . 

O quinto e último passo diz respeito à redação do resumo propriamente 
dito . Nesse momento, então, é que você deverá se lembrar dos mecanismos 
de elaboração de paráfrases, tanto os baseados no léxico quanto os 
sintáticos . Agora, você também poderá se utilizar do seu conhecimento 
sobre a elaboração de parágrafos, pois vai precisar equilibrar a divisão dos 
temas do texto de base ao longo dos parágrafos de seu resumo .    

Observe como esse procedimento ensinado por Fiorin e Savioli pode ser 
aplicado na prática .
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Leia o texto abaixo transcrito e, em seguida, acompanhe os passos de 
elaboração de seu resumo .

A APRENDIZAGEM ABERTA

 “Um dos movimentos filosóficos e metodológicos mais significativos no campo de educação a 
distância nas últimas décadas é a ‘aprendizagem aberta’ (open learning), inserida no âmbito do ideal 
social e político de oferecer maior acesso ao conhecimento avançado e de certificação de competências 
para camadas da sociedade que antes não tinham tais oportunidades . A primeira instituição a iniciar 
essa prática, mantendo a liderança no seu uso, é a Universidade Aberta do Reino Unido (UKOU), que 
desde 1969 oferece oportunidades para o estudo universitário em tempo parcial ou completo . Seus 
cursos por correspondência, televisão e internet (acompanhados de kits para as disciplinas mais 
práticas) são destinados a adultos com alto grau de autonomia e autodireção, mas sem alguns dos pré-
requisitos acadêmicos necessários para aceitação num programa convencional . 

 Menos restrita acadêmica e socialmente que as tradicionais instituições de ensino superior 
daquele país, a UKOU iniciou a prática de atribuir créditos acadêmicos para as experiências profissionais 
pelas quais cada aluno tinha passado antes de começar seus estudos na instituição . Passou a ser 
considerada uma universidade de ‘segunda chance, ou segunda oportunidade’, ideal para pessoas 
que ainda não haviam feito curso superior por imperativos profissionais, necessidades familiares, ou 
indecisão prolongada . E, uma vez que não há limite de espaço na sala de aula a distância, a instituição 
tem crescido, atendendo aproximadamente 200 .000 alunos por ano, dentro e fora de seu próprio país .

 Celebrada pela excelência de seus cursos, especialmente pelo apoio dado ao aprendiz e pelas 
pesquisas (feitas antes, durante e depois de cada curso para assegurar a qualidade do processo), a 
UKOU tem servido como modelo em todo o mundo . Mais de trinta países já criaram suas universidades 
abertas, sendo a Indira Ghandi National Open University da Índia, a Allama Iqbal Open University 
do Paquistão, a Anadolu Univerty da Turquia e a China Central Radio and Television University, cada 
uma com mais de um milhão e meio de estudantes, as maiores instituições deste tipo . Grande parte 
está localizada no hemisfério Sul, onde as necessidades sociais são maiores . Curiosamente, o modelo 
“aberto” não vingou nos Estados Unidos, talvez devido à existência, de longa data, de um vasto sistema 
de ‘colégios comunitários’, ou instituições públicas oferecendo, a um custo módico, os primeiros dois 
anos do ensino superior apropriados para certas carreiras (policial, comerciante, paramédico, assistente 
de dentista ou de veterinário, entre muitas outras) . 

 Houve trinta tentativas, nas últimas décadas, de criar no Brasil uma universidade aberta a 
distância, todas sem sucesso por causa dos preconceitos convencionais .  Mas em 2006 o Ministério da 
Educação deu os primeiros passos para criar a UAB - Universidade Aberta do Brasil, construída a partir de 
um consórcio de instituições públicas espalhadas pelo país . Diferentemente das demais universidades 
abertas no mundo, a brasileira exige um exame de conhecimentos acadêmicos, o vestibular, pra 
permitir admissão . Se tiver o sucesso esperado, a UAB reduzirá, em parte, a demanda reprimida no país 
para acesso ao ensino superior, e aumentará a força nacional de trabalho qualificado .” 

LITTO, Fredric M. “A aprendizagem aberta”. Aprendizagem a Distância. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2010, p. 52-53.
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Antes de iniciarmos o trabalho de resumir um texto, lembre-se de que é 
necessário que o leiamos várias vezes, para que tenhamos uma compreensão 
global de sua argumentação e para que possamos apreender de um modo 
mais claro os elementos mais relevantes, as informações essenciais e as que 
não precisam, necessariamente, estar presentes no resumo . 

Observe, então, os passos:

Retomando, portanto, o que você viu anteriormente sobre os passos de 
elaboração do texto do resumo, é necessário, primeiramente, delimitarmos 
o assunto geral do texto por meio de uma leitura inicial . No caso em 
questão, é bom que consigamos delimitar o assunto num único período, 
que pode ser escrito em forma de comentário, com referência ao texto/
autor de base . Uma possibilidade de síntese geral do texto poderia ser:

O texto de Litto apresenta o conceito de “aprendizagem aberta”, o modelo 
pioneiro da Universidade Aberta do Reino Unido, e os desdobramentos 
desse modelo em outros países do mundo, inclusive no Brasil, com a 
experiência da criação da UAB .  

 
Perceba que nesse período você deverá escrever o que o texto de base faz . 
Para tanto, pense nos verbos que podem ajudá-lo a indicar isso . No caso 
acima, o verbo principal do período é apresenta, cujos complementos são 
conceito, modelo e desdobramentos . Isso recupera, de modo condensado, 
os principais aspectos do texto de base .  

Em seguida, por meio de uma leitura analítica, procuramos depreender 
suas partes, seus movimentos argumentativos . Depois, então, para cada 
um de seus segmentos, podemos redigir um ou dois períodos sintetizando 
seus assuntos . 

O texto de base pode ser dividido em três partes:

1ª parte: compreendida pelo primeiro e segundo parágrafos . No primeiro 
parágrafo, introduz-se, no âmbito da Educação a Distância, a importância do 
conceito de “aprendizagem aberta” e discorre-se sobre o papel pioneiro da 
Universidade Aberta do Reino Unido (UKOU) e sobre o seu público alvo . No 
segundo parágrafo, o foco da informação ainda é a mesma universidade; 
discorre-se sobre as suas características, suas práticas e seus resultados .
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2ª parte: compreendida pelo terceiro parágrafo . Discorre-se sobre outras 
universidades do mundo, tais como Índia, China e Paquistão, que seguiram 
o modelo da UKOU . Salienta-se que o modelo obteve mais sucesso em 
países do hemisfério Sul, devido às necessidades urgentes de acesso à 
educação, e foi pouco frutífera nos Estados Unidos . 

3ª parte: compreendida pelo quarto parágrafo . Discorre-se sobre as 
várias tentativas frustradas de implantação desse modelo no Brasil e da 
recente implantação da UAB, sobre sua especificidade em relação às outras 
universidades abertas e sobre a expectativa de resultados positivos .   

Em seguida, depois desse trabalho mais esquemático, passamos 
propriamente à redação, que deve ser guiada por esse trabalho prévio de 
organização da leitura com vistas à produção escrita do resumo . 

No caso deste texto específico, procuraremos reduzi-lo, primeiramente, a 
pouco menos que a metade de seu tamanho original . Um possível resumo 
para esse texto poderia ser assim constituído: 

LITTO, Fredric M. “A aprendizagem aberta”. Aprendizagem a Distância. São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2010, p. 52-53.

No âmbito da Educação a Distância, a aprendizagem aberta é bastante 
significativa quanto à capacidade de facilitar o acesso ao conhecimento a uma 
fatia da população que, por diversas razões, vê-se impedida pelos caminhos 
tradicionais . A Universidade Aberta do Reino Unido (UKOU) foi a pioneira na 
implantação desse modelo, em 1969 . Direcionada essencialmente ao público 
adulto e trabalhador, essa universidade notabilizou-se não apenas por viabilizar 
o acesso ao conhecimento, mas também por atribuir créditos acadêmicos ao 
conhecimento já adquirido por seus alunos por meio de experiência profissional . 
Devido à abrangência característica da Educação a Distância, a UKOU tem 
se expandido nacional e internacionalmente, atendendo aproximadamente 
duzentos mil alunos por ano . 

Essa universidade tem servido de modelo para várias universidades do mundo, em 
especial àquelas de países em que a necessidade por educação é mais premente, 
tais como Índia e China, por exemplo . Curiosamente, por razões opostas talvez, 
esse modelo não obteve êxito nos Estados Unidos . No caso do Brasil, após várias 
tentativas frustradas, esse modelo encontra-se em funcionamento por meio da 
implantação Universidade Aberta do Brasil – UAB, desde 2006, e, apesar de diferir 
do modelo das demais universidades abertas, já que exige um exame vestibular, 
tem se mostrado um promissor veículo de democratização do ensino .  
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Lembre-se de que a extensão de seu resumo depende da finalidade a que 
ele deve atender . Poderíamos resumir ainda mais o texto de base? Sim, 
poderíamos, mas teríamos que abrir mão de mais informações .

Veja outra proposta de resumo, ainda mais reduzido, com pouco menos de 
um quarto do tamanho do texto de base:

LITTO, Fredric M. “A aprendizagem aberta”. Aprendizagem a Distância. São Paulo: Imprensa Oficial 
do Estado de São Paulo, 2010, p. 52-53.

A aprendizagem aberta é um modelo muito significativo dentro da modalidade 
de Educação a Distância, visto que amplia as possibilidades de acesso ao 
conhecimento . A Universidade Aberta do Reino Unido foi a pioneira na 
implantação desse modelo . Desde sua criação, em 1969, tem oferecido 
possibilidade de formação a milhares de pessoas, prioritariamente à população 
adulta e trabalhadora . A UKOU tem servido de modelo para universidades de 
vários países, tais como Índia, China e Paquistão . Nos Estados Unidos esse modelo 
não obteve sucesso e no Brasil, depois de inúmeras tentativas frustradas, o modelo 
vingou, em 2006, com a implantação da Universidade Aberta do Brasil – UAB .

Você deve ter percebido que, para a construção desses resumos, é necessário 
trabalhar as duas habilidades vistas no capítulo anterior, ou seja, é preciso 
tanto saber construir paráfrases do texto de base quanto reconhecer as 
estruturas dos parágrafos que o constituem . Além disso, é importante 
também saber construir a estrutura do parágrafo em nosso texto do 
resumo . Veja que o resumo acima indicado como exemplo reproduz, de 
certo modo, a estrutura do parágrafo padrão . Há, inicialmente, um período 
que expressa uma afirmação geral sobre a relevância e a importância da 
“aprendizagem aberta” dentro da modalidade de Educação a Distância 
– o que poderia ser considerado como o seu tópico frasal, portanto . 
Na sequência, o parágrafo é constituído pela apresentação de casos 
particulares (exemplos) de implantação da aprendizagem aberta . Podemos 
concluir, então, que o resumo acima indicado é formado por um parágrafo 
padrão constituído por um tópico frasal e por um desenvolvimento por 
particularização . Não há, propriamente, uma conclusão . 

A depender do tamanho do texto de base, a proporção do resumo pode 
aumentar ou diminuir . A tendência é a de que, quanto maior o tamanho 
do texto de base, maior será a proporcionalidade do fracionamento para a 
produção do resumo . O que isso quer dizer? Observe o exemplo a seguir!
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Para o resumo de um texto de 100 páginas, o ideal é que o 
fracionamento seja maior. Neste caso, pouca funcionalidade 
teria um resumo que tivesse até um quarto do tamanho do 
texto de base, pois um resumo com essa proporção ainda assim 
se constituiria num texto relativamente longo, de 25 páginas. O 
ideal, nesse caso, seria que o resumo tivesse entre 1/10 e 1/20 do 
tamanho do texto original, ou seja, entre 10 e 5 páginas. 

Se pensarmos no resumo como um instrumento de estudo, como uma 
forma de recuperação das principais informações e dos momentos 
argumentativos do texto de base, este seria um resumo bastante completo, 
podendo ser usado também como um exercício de fixação de leitura e 
de organização da pesquisa . Contudo, se pensarmos, por exemplo, nos 
padrões de resumo que devem constar em dissertações e teses (textos com 
mais de uma centena de páginas), geralmente a recomendação é que o 
resumo não exceda o tamanho de uma lauda . Mas há uma razão para isso . 
Os resumos desses trabalhos devem servir a uma leitura rápida, para que 
o pesquisador tenha uma noção completa do trabalho de uma maneira 
ágil, sem desperdiçar tempo lendo dissertações e teses que pouco possam 
auxiliar em sua pesquisa .   

Você deve ter notado que os dois resumos acima apresentados foram 
antecedidos pela indicação completa da referência bibliográfica do texto 
de base . Esse é um formato indicado para a apresentação de resumos que 
não acompanham o próprio texto . Por exemplo, o resumo de uma tese, que 
está contido nas páginas iniciais do volume do trabalho, não precisa nem 
ser precedido e nem seguido de informações sobre o texto de base, visto 
que faz parte do volume . O mesmo vale para resumos de artigos científicos 
e resumos de partes ou capítulos de livros que estejam dentro dos próprios 
livros . Essa forma de apresentação do resumo é indicada, portanto, quando 
o texto será publicado em separado do texto de base, tais como em anais 
de congressos, por exemplo, ou em seções específicas de revistas, ou, ainda, 
quando se tratar do resultado de um trabalho acadêmico a ser entregue 
para avaliação em uma disciplina de um curso . 

Você deve ter percebido, também, que os resumos mostrados como 
exemplos não apresentam elementos descritores, que indicam o que 
o texto “faz”, tais como: o texto apresenta, examina, objetiva, visa a, 
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parte de. Você pode se perguntar, então, se é possível construir resumos 
utilizando-se desses elementos . A resposta é “sim” . Medeiros (2011, p . 
129), ao abordar a norma da ABNT que dispõe sobre resumos acadêmicos 
(NBR 6028:2003), apresenta justamente exemplos que fazem uso desses 
descritores, o que, realmente, é comum nos resumos de teses e artigos 
científicos . Em geral, os resumos destes textos dizem: esta tese tem como 
objetivo..., ou este artigo busca..., a diferença entre os resumos feitos a 
partir do texto de Fredric Litto apresentados aqui como exemplos e os 
resumos que constam nesses textos acadêmicos é que, nos primeiros, há 
uma tentativa de apagamento total da “voz” do autor do resumo . Busca-se, 
prioritariamente, a reprodução das informações, sem referência explícita 
às partes e movimentos do texto . É como se o autor do resumo assumisse 
a voz do autor do texto de base e redigisse esse texto com outras palavras . 
Já nos textos acadêmicos, o uso desses descritores oferece pistas de um 
aparecimento da “voz” do autor do resumo . Em certo sentido, portanto, 
esse tipo de resumo descreve a estrutura do texto de base .

Medeiros (2001), ao tratar da norma da ABNT sobre resumos, apresenta 
diferentes tipos para esse gênero: o resumo indicativo ou descritivo, 
que se restringe apenas às informações principais sem apresentar dados 
quantitativos e qualitativos, e o resumo informativo ou analítico, que 
busca apresentar o objetivo do texto, os métodos e técnicas empregados, 
os resultados e as conclusões (são os resumos das dissertações e teses) . 
Além desses dois tipos de resumos, Medeiros faz menção, ainda, ao resumo 
crítico, aquele em que há a presença de análise crítica do texto de base, 
uma avaliação de seus aspectos positivos e negativos . A esse tipo de texto, 
dá-se o nome, também, de recensão ou resenha .

A resenha tem o objetivo triplo de apresentar, de modo condensado, o 
conteúdo do texto de base e, ao mesmo tempo, fazer uma descrição de 
seus movimentos argumentativos e uma avaliação sobre os seus aspectos 
constitutivos, não necessariamente respeitando a ordem e a progressão 
do texto de base.   
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Até aqui, você teve contato com uma breve descrição das características 
do gênero resumo, pôde conhecer os procedimentos indicados para a sua 
elaboração, bem como pôde acompanhar o passo a passo de construção 
de um resumo por meio de uma demonstração prática . A seguir, você será 
apresentado a um outro gênero, o fichamento, e poderá conhecer, em 
linhas gerais, quais são as suas funcionalidades e aplicações .  

Seção 2 –  A construção de fichamentos 

Objetivos de aprendizagem

 » Reconhecer as características textuais do gênero fichamento e sua 
relevância para o trabalho na esfera acadêmica . 

 » Reconhecer e aplicar técnicas de elaboração de fichamentos .

A ideia de fichamento provém de um procedimento mais antigo de 
organizar as leituras em fichas de papel . Hoje, isso pode ser considerado 
algo ultrapassado e até desnecessário, visto que dispomos de recursos 
digitais de arquivamento e de organização de informações e de textos . 

Contudo, apesar de não precisarmos mais de fichas de papel e de fichários 
para o seu armazenamento, a ideia do fichamento enquanto método de 
organização do estudo e da pesquisa ainda permanece e pode ser útil 
quando precisamos realizar uma investigação que trabalha com várias 
fontes de informação e que precisa mobilizar informações coletadas 
de inúmeras leituras ao longo de um período de tempo . Além de um 
mecanismo de organização do estudo, o fichamento tem se mostrado 
como um instrumento importante para a prestação de contas de leituras . 
Não raro professores universitários pedem aos seus alunos que façam 
fichamentos . Basicamente, supõe-se que desejam que seus alunos 
demonstrem que tenham lido o texto alvo do fichamento e que o tenham 
entendido . 
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O problema é que há vários tipos de fichamentos, e estes se definem de 
acordo com uma finalidade específica de estudo e de pesquisa . Medeiros 
(2011, p . 101-122) nos apresenta uma série de tipos de fichamentos, que 
podem ser organizados em fichas de leituras, tais como: fichamentos 
de transcrição, em que se anotam os trechos da obra consultada que 
poderão ser citados direta ou indiretamente, fichamentos de resumo, em 
que se indicam resumos de obras inteiras ou de suas partes, fichamentos 
de comentário, em que se anota um comentário específico a um trecho 
de obra ou obra inteira, sendo que tal comentário poderá ser utilizado para 
desenvolver um texto maior ou vir a se juntar ao corpo de um outro texto 
já existente, que esteja em fase de redação .  

Em geral, quando se exige um fichamento como trabalho em uma disciplina 
de curso, o que se cobra é o fichamento de resumo, o qual trabalha com a 
habilidade de descrição do objeto estudado e de reprodução informacional 
deste .

Mas isso o resumo e a resenha já não fazem? Sim. A diferença é que o 
fichamento faz isso de um modo mais esquemático, lançando mão de 
recursos de organização visual e gráfica. Para visualizar os exemplos 
de organização do texto em fichas, você pode consultar a própria 
obra de Medeiros já citada anteriormente. 

Em termos de organização textual, num fichamento de resumo, além dos 
elementos paratextuais, caberiam uma parte mais descritiva do texto 
e outra contendo o resumo propriamente dito . Supondo que fôssemos 
realizar um fichamento do texto de Fredric Litto apresentado acima 
como objeto do resumo, num primeiro momento faríamos a descrição 
da organização geral do livro, de seus capítulos e seções e, num segundo, 
apresentaríamos o resumo do conteúdo tal como foi feito . Uma forma de 
organização desse fichamento de resumo, conforme modelo apresentado 
por Medeiros (2011), poderia ser organizada mais ou menos assim:  

 
São aqueles que acom-

panham o texto e que 
servem para explicá-lo 
ou trazer informações 

adicionais. São elementos 
paratextuais, por exemplo, 

dados sobre o autor, 
prefácio e posfácio.
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RESUMO
EDUCAÇÃO A DISTÂNCA Usar na Introdução 1
LITTO, Fredric M. “A aprendizagem aberta”. Aprendizagem a Distância. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 52-53.

Local onde se encontra a obra.

Este espaço pode 
ser reservado para 
numerar a ficha

Este espaço pode 
indicar o lugar 
deste texto no 
plano maior da 
pesquisa

Indicação do tipo de fichamento. Indicação do assunto genérico em que se insere o texto de base. 

Cabeçalho

Texto

 

O exercício de construção de fichamento de um texto pode ser a base de 
preparação para a redação de uma resenha desse texto, por exemplo, ou 
ainda para a elaboração de textos mais complexos, que precisam relacionar 
várias fontes . Nesse sentido, os fichamentos de vários textos podem ser a 
base para a construção de um texto maior, tal como um artigo científico ou 
até mesmo de uma tese . 

No que se refere à pesquisa, o fichamento é interessante enquanto 
método de organização das informações, mas, no mundo de hoje, com as 
facilidades da informática, não faz muito sentido, na grande maioria das 
pesquisas, que ele seja efetivado pelo suporte das fichas e dos fichários . 
Sendo assim, a apresentação de um resumo em forma de ficha, tal como 
acima apresentado, pode fazer algum sentido se o objetivo for, por 
exemplo, padronizar uma forma de entrega do trabalho de uma disciplina . 
Nesse caso, as informações contidas no cabeçalho da ficha podem indicar, 
então, o nome do curso, a disciplina, dentre outros dados identificadores .

Nesta seção, você teve contato com a apresentação de uma explicação 
genérica sobre o gênero fichamento e pôde entender como é constituído 
o fichamento de resumo, que funciona, sobretudo, como uma forma de 
organização do estudo e da pesquisa, mas que pode, em alguns casos,  
funcionar também como uma forma de prestar contas em relação a 
determinada demanda de leitura ou de pesquisa na esfera acadêmica .
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Síntese do capítulo

Na primeira seção deste capítulo, você viu que:

 » Tanto a extensão do resumo como o padrão de formatação de sua 
apresentação dependerão da função que exerce dentro de um 
determinado contexto de produção e da relação com o texto de 
base . 

 » O gênero do texto que serve de referência para a construção do 
resumo influenciará no modo de construção deste .

 » O resumo pode servir como ferramenta de estudo e de pesquisa ou 
mesmo figurar como um trabalho de entrega em uma disciplina de 
um curso, ou ainda ser um gênero cobrado em provas e avaliações .   

 » A finalidade específica de um resumo depende das suas condições 
de produção, mas, em termos genéricos, o resumo serve, para o 
seu produtor, como instrumento de compreensão do texto de 
base, visto que para condensá-lo é preciso que saiba identificar o 
assunto de modo global, os seus elementos essenciais e acessórios, 
os seus pressupostos, a relação entre as partes e o movimento 
argumentativo . 

 » Há cinco passos que podem auxiliar a construção de resumos: o 
primeiro diz respeito à leitura geral e à delimitação da ideia-núcleo 
do texto de base, o segundo a uma leitura exploratória, o terceiro 
à divisão do texto em partes, o quarto ao resumo das partes e o 
quinto à redação do resumo propriamente dito .

Na segunda seção deste capítulo, você viu que:

 » O fichamento é interessante enquanto método de organização do 
estudo e da pesquisa .

 » Há vários tipos de fichamentos, os quais se definem de acordo com 
uma finalidade específica de estudo e de pesquisa .
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 » Quando se exige um fichamento como trabalho em uma disciplina 
de curso, o que se cobra, em geral, é o fichamento de resumo .

 » Num fichamento de resumo devem constar as informações 
paratextuais, uma parte mais descritiva do texto e outra contendo 
o resumo propriamente dito .

 » No que se refere à pesquisa, o fichamento é interessante enquanto 
método de organização das informações numa pesquisa, mas, 
atualmente, com as facilidades da informática, desfez-se a 
necessidade de que seja efetivado pelo suporte das fichas e dos 
fichários .

Você pode utilizar as linhas abaixo para produzir a síntese do seu processo 
de estudo .

Atividades de aprendizagem

1) Leia atentamente o texto abaixo transcrito e, seguindo as orientações 
apresentadas neste capítulo, produza um resumo que tenha a extensão de 
um um quarto do tamanho do texto de base . 
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VANTAGENS DA APRENDIZAGEM ONLINE

 “Além da vantagem óbvia de não incorrer em despesas de viagem (por 
exemplo, transporte particular ou público), a aprendizagem online oferece muitas 
outras vantagens para o aluno, próprias ao estudo via redes eletrônicas .

 Por ser geralmente assíncrona, a participação no curso pode se dar segundo 
os critérios de conveniência de cada aluno, que pode escolher horários e grau de 
interatividade de participação . A existência de quatro fusos horários no Brasil não 
representa um problema para cursos assíncronos . O conceito de ‘semestre’ também 
pode desaparecer, se a instituição quiser, permitindo que um curso se inicie quando 
houver, por exemplo, trinta matriculados, formando uma nova turma . Esse curso 
pode, assim, atender alunos de qualquer parte do Brasil e do mundo, começando 
novas turmas várias vezes no ano .

 A estrutura de cursos online oferece muitas oportunidades para atividades 
sociais educativas, como o reforço de bons comportamentos comunicacionais em 
discussões (ser bom ouvinte, não tentar intimidar o outro, respeitar a diversidade de 
opiniões) e a prática de crítica construtiva na avaliação do trabalho de um colega, 
bem como o correspondente espírito receptivo para aceitar com equanimidade a 
crítica de colegas de turma com relação ao seu trabalho . 

 As novas oportunidades das ‘redes de relacionamento social via web’, com 
seus blogs, flash, mobs, smart mobs e mashups, são compatíveis com a participação 
em cursos online . Todas as características do chamado Web 2 .0, ou a mais recente 
geração de formas de usar a rede para atividades sociais, estão alinhadas com 
as novas maneiras de adquirir conhecimento e competências, especialmente as 
que incluem ênfase em trabalho colaborativo, compartilhamento de informação 
e alto grau de interatividade . Com sete milhões de novas páginas de informação 
adicionadas à internet diariamente, muitas delas sem equivalentes impressas, o 
aprendiz que não se atualizar pela participação num curso bem estruturado online, 
com noções de navegação inteligente e exaustiva (não se conter com apenas os 
primeiros dados encontrados), corre o risco de não encontrar toda a informação de 
que precisa para fazer um bom trabalho .”

(LITTO, Fredric M. Aprendizagem a distância. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 21 -23.)
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Aprenda mais...

Se você quiser saber mais sobre resumo, fichamento e demais tópicos sobre a 
produção de textos acadêmicos, uma boa leitura é a seguinte: 

MOTTA-ROTH, Désirée; HENDGES, Graciela Rabuske. Produção textual na 
universidade. São Paulo: Parábola, 2010.
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Considerações finais

Prezado(a) acadêmico(a),

Chegamos ao final da nossa disciplina de Análise e Produção Textual I . Esperamos 
que você tenha aproveitado ao máximo os conteúdos que apresentamos a você 
aqui, pois certamente eles contribuirão muito na sua trajetória profissional . 

Além disso, tudo o que você estudou nesta disciplina será de grande valor em 
todas as disciplinas do curso de Pedagogia a Distância; afinal de contas, todas 
elas trabalham com leitura e produção de textos da esfera acadêmica .

Vale lembrar também que os conhecimentos adquiridos nesta disciplina serão 
ampliados nas próximas disciplinas de Análise e Produção Textual .

Um abraço e até a próxima!

Os autores
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Comentários das atividades

Capítulo 1

1 . A Registre: 
a)o que o homem procurava: uma caça capaz de lhe dar uma pele que  
    aquecesse suas noites hibernais . 
b) o que o urso procurava: procurava algo para jantar . 
c) onde se encontraram: numa volta da floresta .

2 . Ambas as personagens estão apavoradas . Identifique as razões do pavor .
O caçador estava apavorado com a selvageria do animal, enquanto o animal 
estava  apavorado com a civilização, em forma de rifle, do caçador .

3 . Relacione o tipo de caça procurado pelo caçador, a finalidade da caça e o 
animal encontrado – comente essas relações considerando o uso do verbo 
defrontar . 
O caçador procurava uma caça capaz de lhe dar uma pele que aquecesse suas 
noites hibernais . O urso tinha a pele que o caçador queria . O que significa 
o uso do verbo defrontar? Por que o autor não usou o verbo encontrar? 
Defrontar significa enfrentar, confrontar . Isso quer dizer que ao se depararem, 
os dois, tanto o caçador quanto o urso perceberam que estavam diante da 
possibilidade de resolverem as suas necessidades de sobrevivência (a fome 
e o frio) .

4 . Relacione a frase que introduz a nota de rodapé 1 com o conteúdo dessa 
nota .
Há muitos séculos, as pessoas precisavam de peles para se aquecer . 
Atualmente, não precisamos das peles dos animais para isso, pois temos 
roupas, cobertores etc .

5 . Que relações é possível estabelecer entre o conteúdo do texto, a existência 
de uma moral para o texto e o conteúdo da segunda nota de rodapé?
Esses componentes indicam que se trata de uma fábula, pois esse gênero 
discursivo propõe uma moral, tem animais como personagens, e esses 
animais geralmente falam . Isto é, na fábula, geralmente é atribuída uma 
característica humana – nesse caso, a fala – aos animais .
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6 . Quem é o caçador neste texto?
O urso, pois foi ele que caçou efetivamente, que conseguiu o que queria .

7 . Observe o uso da conjunção mas, no final do primeiro parágrafo, e o uso 
da expressão de novo no quinto parágrafo . O que esses usos nos permitem 
inferir sobre a interação entre o urso e o caçador?
O uso dessas expressões revela que foi o urso quem tomou a iniciativa, que 
ele foi mais racional, mais esperto, pois certamente foi ele quem melhor 
argumentou de forma a convencer o caçador de que em sua barriga estaria 
protegido do frio .

8 . No último parágrafo, temos dois fatos enunciados . Qual a relação existente 
entre esses fatos? Que recurso linguístico o autor usa para explicitar essa 
relação? Qual a importância da compreensão desse recurso na construção 
dos sentidos do texto?
No último parágrafo temos: “o urso tinha o seu jantar e, consequentemente, o 
caçador tinha o seu capote” . Primeiro há a informação de que o urso devorou 
o caçador, tendo, portanto, o seu jantar . O uso da palavra consequentemente 
revela que, por consequência de o urso ter o seu jantar, o caçador teve o 
seu capote, uma vez que, ironicamente, dentro da barriga do urso ele estava 
envolvido pela pele que tanto ambicionava .

9 . Comente a informação entre parênteses presente no título do texto, 
relacionando-a com o conteúdo .
A expressão à moda dos turcos diz muito sobre o conteúdo do texto . Para 
acontecer um acordo, as duas partes acordadas precisam ter as mesmas 
vantagens, não é mesmo? E esse não foi o caso do acordo feito entre o 
urso e o caçador, por isso foi um acordo à moda dos turcos, já que eles são 
conhecidos, historicamente, pela habilidade em fazer negócios, sempre 
visando maior lucro em suas transações comerciais . No caso da fábula, não 
houve um acordo verdadeiro, uma vez que um dos personagens levou 
vantagem sobre o outro . Apesar de os dois, urso e caçador, terem ao fim o 
que queriam, foi o urso que levou vantagem . 

10 . Discuta o sentido de capote no final do texto .
O capote do caçador acabou sendo a barriga do urso .

11 . O convite do urso para que o caçador entre na toca sucede o diálogo em que 
ambos explicitam a natureza de sua busca . Por quê?
Percebendo as intenções do caçador, o urso foi mais esperto, chamando-o 
para uma conversa, e convenceu-o de que ele teria o capote que queria .  

12 . O texto polemiza a superioridade da racionalidade humana . Explique isso, 
considerando quem é o autor, o gênero em que o texto se insere e a esfera 
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de circulação do gênero (neste caso, a fábula, além de compor o livro Fábulas 
Fabulosas, foi veiculada na revista Veja) .
Autor: Millôr Fernandes é humorista, jornalista e artista plástico . Em um 
tom invariavelmente ácido, escreve sobre um leque vastíssimo de assuntos, 
desde política, guerras e economia até aspectos aparentemente banais da 
vida cotidiana . Perceba que nesta fábula, por exemplo, ele faz uma crítica à 
condição humana .

Gênero em que o texto se insere: A fábula é um gênero bastante antigo 
e muito popular . Inicialmente difundida na oralidade, pouco a pouco foi 
compilada por indivíduos como Esopo . A estrutura básica da fábula possui 
duas partes maiores: a narrativa, no qual a história é redigida, e a moral, que 
tem a função de sintetizar e reformular a narrativa, bem como orientar o 
modo como esta deve ser entendida . Antigamente, as fábulas pareciam ter 
fim utilitário, isto é, serviam para advertir as pessoas sobre a sua maneira de 
ser e agir . Atualmente, porém, elas podem servir apenas como uma leitura de 
fruição, sem a obrigatoriedade de aceitação, por parte do leitor, da possível 
lição de moral contida nesse tipo de texto .

Esfera de circulação: Veja é uma revista semanal, de ampla circulação 
nacional, que foi publicada pela primeira vez em 1968 . A revista elabora 
reportagens de interesse geral, como saúde, beleza, comportamento, 
cultura etc ., e frequentemente veicula informações de escândalos políticos, 
econômicos e sociais de nível nacional e internacional .  É criticada por desvios 
de parcialidade por uns, mas elogiada por outros em abordar os assuntos na 
temperatura em que estão acontecendo .

Millôr Fernandes, por ser um jornalista que costuma criticar a realidade, 
refletindo, em tom irônico, os aspectos pontuais ou mais gerais da 
condição humana, possivelmente escolheu o gênero fábula para polemizar 
a superioridade da racionalidade humana devido às características e 
às possibilidades desse gênero . Por meio da fábula, ele pôde atribuir 
racionalidade, inteligência e esperteza ao personagem que, por ser animal, 
tradicionalmente seria a caça . Entretanto, nessa fábula, o urso revelou-se o 
mais astucioso . Além disso, a escolha desse gênero favoreceu a crítica implícita 
do autor . O fato de esse texto ter sido veiculado na revista Veja possibilitou 
a sua divulgação, certamente, com a finalidade de atingir um maior número 
de leitores, o que comumente não ocorreria se essa fábula fosse publicada 
apenas em livros literários, próprios à veiculação desse gênero . Pode-se 
considerar, ainda, que essa revista é conhecida por veicular materiais com 
cunho crítico e reflexivo . 
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Capítulo 2

1 . Observe a paráfrase apresentada no segundo quadro, produzida a partir 
da frase apresentada no primeiro . Em seguida, identifique as diferenças 
linguísticas e explique as alterações realizadas . 

Neste exercício de paráfrase, podemos perceber que:
- houve a aplicação do processo de nominalização ao se substituir o verbo 
pagar pelo nome correspondente pagamento . Com isso, alterou-se a 
estrutura sintática também . Na primeira frase, a fatura é o complemento do 
verbo pagar, e, na segunda, da fatura é complemento nominal;
- houve a substituição, também, da expressão em parcelas pela de modo 
parcelado . Ambas funcionam sintaticamente como adjunto adverbial de 
modo;
- houve a alteração completa do predicativo do sujeito, a parte da frase 
que vem após o verbo é . A expressão mau negócio foi substituída por uma 
formulação que guarda equivalência com a informação de base . A ideia 
negativa é preservada em desvantajoso e a ideia de negócio mantém-se em 
financeiramente .

2 . Observe os trechos abaixo indicados de duas notícias sobre o mesmo assunto 
publicadas pelos mesmos jornais catarinenses já mencionados anteriormente . 
Identifique, nos dois trechos, as informações que são coincidentes e as que 
não são coincidentes . Analise o modo como são apresentadas as informações 
coincidentes nos dois textos e procure explicar as diferenças de escrita .  

ELEMENTOS DO   
QUADRO 1

ELEMENTOS DO  
QUADRO 2

ANÁLISE COMPARATIVA 

NA EDUCAÇÃO? EDUCAÇÃO A chamada da notícia do primeiro quadro 
apresenta mais informações do que a do segundo . 
No segundo, há apenas a indicação do assunto 
referente à educação . No primeiro, introduz-se o 
assunto como um adjunto adverbial de lugar, ao ser 
utilizada a preposição na . Sugere-se uma dúvida 
com o sinal de interrogação . A notícia, nesse caso, 
acaba funcionando como uma espécie de resposta 
apresentada no início . 

Mercadante admite troca 

de pasta 

Mercadante admite 
mudar de ministério 

Aqui, ocorre a paráfrase baseada:

- no fenômeno da nominalização: o nome troca 
equivale ao verbo mudar;

- em alterações lexicais: os termos pasta e 
ministério são sinônimos neste contexto .

análise_produçãotextual.indb   120 10/12/2018   16:01:46



121

São Paulo - O ministro 

da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, Aloizio 

Mercadante

Brasília – O ministro da 
Ciência e Tecnologia, 
Aloizio Mercadante

Na notícia do quadro 1 destaca-se a informação 
como sendo pertinente ao universo de interesse 
de São Paulo . Privilegia-se, portanto, a ideia de 
que Fernando Haddad virá a se tornar candidato a 
prefeito da cidade de São Paulo . 

 “ . . .começa a admitir 

publicamente . . .”

“ . . . admitiu ontem, pela 
primeira vez . . .”

A primeira frase mantém o tom de incerteza 
expresso já no início da notícia pela interrogação . 
A locução verbal começa a admitir passa a ideia de 
que não se trata de algo definitivo, consumado, mas 
de um movimento que se inicia apenas . A segunda 
frase, contudo, é mais incisiva . Ao se usar o pretérito 
perfeito e o adjunto adverbial ontem, a ação de 
admitir fica marcada e definida no tempo .  

“ . . .a possibilidade de 

trocar . .”

“ . . .que poderá 
substituir . . .”

Aqui, há a nominalização . Na primeira frase usa-se o 
nome possibilidade; na segunda, o verbo poderá . 
A paráfrase também se faz em termos lexicais: 
trocar por substituir . Ambos os verbos pedem 
complementos distintos, analisados na linha abaixo . 

“ . . . de endereço na 

Esplanada dos Ministérios 

e se tornar o novo titular 

da Educação na vaga de 

Fernando Haddad . . .”

“ . . .Fernando Haddad . . . no 
Ministério da Educação .”

No primeiro caso, trata-se da frase que 
complementa o verbo trocar; portanto, relaciona a 
saída de Mercadante de um ministério para assumir 
outro, no lugar de Haddad . No primeiro caso, há, 
portanto, mais informações, já que no segundo, 
apenas se indica que Mercadante irá substituir 
Haddad no ministério da Educação .  

“ . . .pré-candidato à 
Prefeitura de São Paulo . . .”

Novamente, a primeira frase traz mais informações 
periféricas à informação principal da notícia do 
que a segunda . Neste caso, o termo pré-candidato 
serve para sintetizar, de certo modo, a ideia de que 
Haddad “deve sair do governo ainda neste mês para 
se candidatar . . .” . Ou seja, ele ainda não é candidato, 
mas se tornará; para isso, precisa deixar o cargo que 
ocupa; portanto, é pré-candidato . 

3 . Utilizando-se do conhecimento sobre os mecanismos de construção de 
paráfrases vistos anteriormente, construa uma paráfrase do parágrafo abaixo . 
Lembre-se de que, muitas vezes, para que possamos construir uma boa 
paráfrase, é necessário que façamos uma pesquisa concernente ao texto 
de base, tanto no que se refere ao nível informacional, quanto ao nível do 
vocabulário . Para isso, basta consultar bons dicionários e boas enciclopédias, 
sejam impressos ou digitais .  

Uma possibilidade de paráfrase do parágrafo acima é a seguinte: 
 As ideais iluministas dos que tinham estudado no exterior faziam parte do 
ideário pedagógico que tomou corpo com as reformas na educação pública 
implantadas em Portugal no período de governo de Marquês de Pombal . 
Luiz Antonio Verney, nascido em Lisboa em 1713, cujo pai era francês e a 
mãe portuguesa de origem francesa, influenciou sobremaneira tal ideário 
pedagógico, sobretudo por meio de sua obra intitulada Verdadeiro método 
de estudar . Verney iniciou seus estudos em teologia na Universidade de Évora 
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e os concluiu em Roma, para onde se transferiu em 1736 . Na cidade italiana, 
além de teologia, Verney estudou também jurisprudência civil . (SAVIANI, 
2010, p . 99)

4 . Leia atentamente o parágrafo abaixo transcrito e indique o tópico frasal, o 
seu desenvolvimento e destaque, também, os articuladores textuais . Não é 
necessário classificá-los . 

O tópico frasal é:
 “O ideário pedagógico traduzido nas reformas pombalinas visava a 
modernizar Portugal, colocá-lo no nível do século das Luzes, como ficou 
conhecido o século XVIII .”

O desenvolvimento é composto pelos dois períodos seguintes: 

“Isso significava sintonizá-lo com o desenvolvimento da sociedade burguesa 
centrada no modo de produção capitalista, tendo como referência os países 
mais avançados, em especial a Inglaterra . Por isso, às medidas de remodelação 
da instrução pública com a criação das aulas régias de primeiras letras, à 
racionalização das aulas de gramática latina, grego, retórica e filosofia e à 
modernização da Universidade de Coimbra pela introdução dos estudos 
das ciências empíricas acrescentou-se a criação da Aula do Comércio e do 
Colégio dos Nobres .” 

Os principais articuladores são isso e por isso.

5 . Leia atentamente o parágrafo abaixo transcrito e tente resumir a sua ideia-
núcleo em apenas um período . 

Em geral, o aprendizado da língua falada é anterior ao da língua escrita e o 
não conhecimento desta não significa que um falante nativo de uma língua 
não seja competente nesta . 

6 . Os parágrafos do texto abaixo transcritos estão desordenados . Reorganize o 
texto, colocando-os na ordem correta, segundo a sua sequência lógica . Para 
tanto, procure depreender de cada parágrafo o assunto central . Você perceberá 
que entender completamente o assunto de um parágrafo dependerá do 
conhecimento do que está dito em outro . Aos poucos, você constatará que 
algumas informações só poderiam ser enunciadas com base em outras que 
já deveriam ter sido ditas antes . Em seguida, procure explicar em que medida 
os articuladores textuais presentes nos parágrafos foram importantes para 
que você conseguisse ordená-los de maneira adequada . Preste atenção, 
principalmente, no papel dos pronomes relativos e demonstrativos . 

A correta ordenação dos parágrafos é a seguinte: 
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´Corações solitários̀  é um dos bons contos de Rubem Fonseca . A trama é 
a seguinte: um repórter desempregado aceita emprego novo, responder 
à correspondência das leitoras de uma revista feminina . Assina com nome 
feminino, para permitir a necessária confiança e dar credibilidade ao trabalho . 
Recebe cartas de todos os tipos – quer dizer, de pouquíssimos tipos, são as 
mesmas coisas de sempre – e dá respostas esteriotipadas sobre como cuidar 
de filhos, de filhas, de maridos, de amantes, da saúde etc . Um tal Pedro 
Redgrave, no entanto, estabelece com ele uma correspondência mais sólida . 
Cartas e respostas se sucedem . Até que um dia o repórter descobre que Pedro 
Redgrave é de fato seu chefe . As razões pelas quais lhe escreve são ambíguas, 
e nisso reside o interesse principal do conto . Leiam . É ótimo .
Não estou mudando de área, invadindo hostes literárias . É que faz dias que 
ando pensando nessa história das cartas que os cidadãos mandam a quem 
escreve em jornais e revistas ou apresenta programas de rádio e TV sobre a 
gramática . As perguntas são sempre as mesmas, e têm duas características 
fundamentais: a) todas têm resposta indubitável após rápida consulta a um 
dicionário ou a uma gramática . Com algum tempo, como são sempre as 
mesmas, basta a memória do articulista ou apresentador, que nem precisa 
ser boa; b) as questões são sempre facílimas, nunca obrigam a uma pesquisa 
ou a uma resposta pessoal: são sobre o futuro de um verbo, sobre o gênero 
de uma palavra, sobre escrever separado ou tudo junto etc .
Andei me perguntando se essa correspondência existe mesmo (com o 
e-mail, ela fica facilitada), ou se as cartas são inventadas, com perguntas 
para as quais sempre há respostas . Ou se não haverá alguém na redação que 
simula interesse num grave problema da língua portuguesa (por exemplo, o 
verbo ábolir̀  é ou não defectivo?) e manda uma carta ao colega colunista – 
talvez para se divertir . . .
O que me leva a essa hipótese maldosa não é que eu imagine que os jornais, as 
revistas, as rádios e as TVs sejam desonestos e simulem uma correspondência 
que não existe . Invoquei o conto de Rubem Fonseca porque o achado é 
muito interessante e poderia muito bem ser inspirado em fatos ou, melhor 
ainda, em boatos . Mas, como disse, não quero questionar a honestidade da 
mídia . O que me espanta – e por isso pensei no pior – é que haja mesmo 
gente interessada nessas questões de linguagem, de correção, de gramática, 
e que essa gente não seja capaz de dar uma espiada por sua conta num 
dicionário ou numa gramática . Pode ser que não tenham as obras, a falta de 
grana explicaria, gramáticas e dicionários são relativamente caros . Mas como 
entender que gente tão interessada manifeste tão pouco interesse prático 
pela questão?
Fico imaginando a atitude e a vida das pessoas que escrevem aos jornais 
expondo suas dúvidas . Ficam esperando ansiosas pela resposta no jornal, na 
revista, na TV a cabo, ou numa dessas redes de TV por satélite . E me pergunto 
de novo, sem conseguir uma boa resposta: se lêem jornais e revistas, se têm 
TVs eventualmente caras, por que não compram um dicionário? Ou será que 
acreditam numa insuperável sabedoria desses solidários gurus?
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1 . Comentário sobre os articuladores textuais: 
- nessa história refere-se ao primeiro parágrafo, em que Sírio Possenti resume 
brevemente a história do conto “Corações Solitários”, de Rubem Fonseca;  
- essa correspondência refere-se, de um modo geral, às cartas supostamente 
enviadas a jornais e revistas, as quais são referidas por Possenti no parágrafo 
anterior e mencionadas logo na sequência do parágrafo; 
- essa hipótese  faz referência à suposição de Possenti de que as cartas seriam 
forjadas nas próprias redações dos jornais e revistas . 

7 . Supondo que o período abaixo indicado seja o tópico frasal de um parágrafo, 
proponha o seu desenvolvimento . 

Uma possibilidade, dentre muitas possíveis, seria:
Toda língua se constitui por meio de variações e mudanças . As variações 
linguísticas podem marcar diferenças regionais, temporais, de grupos sociais 
e de adequação . Um bom exemplo são as modificações que podem ser 
constatadas ao longo do processo de formação da própria língua portuguesa, 
tal como o fenômeno do rotacismo anotado por Marcos Bagno (1999), que 
explica a formação de algumas palavras provindas do latim, tais como praga, 
que veio da palavra plaga, ou a palavra obrigar, que veio da palavra obligare, 
ambas do latim . Do mesmo modo, palavras que eram grafadas de um modo 
numa época, o são de outro agora . Existem exemplos fartos em Os Lusíadas 
de Camões, que grafava pubricar, pranta, frecha, palavras que hoje são 
grafadas com l . 

Além disso, o desenvolvimento poderia explorar as variações da língua 
portuguesa em comparação com as que ocorreram no inglês ou em outras 
línguas, por exemplo . Um bom recurso de desenvolvimento desse parágrafo 
é a apresentação de exemplos e casos particulares, já que o tópico frasal é 
generalizante .

Capítulo 3

1 . Leia atentamente o texto abaixo transcrito e, seguindo as orientações 
apresentadas neste capítulo, produza um resumo que tenha a extensão de 
um um quarto do tamanho do texto de base .  

O aluno deverá produzir um resumo do texto apresentado no quadro 
seguindo as orientações e os procedimentos indicados na primeira seção do 
capítulo . Deverá, portanto, observar o exemplo apresentado na seção 1 .
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