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Resumo: A escrita consiste em um dos mais valiosos usos da linguagem, no en-
tanto, a habilidade de escrever do brasileiro é muito precária. A capacidade de dissertar 
um tema é ainda mais complexa do que a elaboração de narrativas e muito solicitada 
no universo acadêmico e, também, profissional. Essa pesquisa avaliou o desempenho 
de 39 estudantes numa redação cujo tema eles escolheram. O objetivo foi identificar 
as dificuldades dos acadêmicos de Letras, futuros professores de língua portuguesa. 
Ao se detectar as dificuldades de escrita dos alunos, é possível sugerir a eles mudan-
ças, a fim de que alcancem mais eficácia. Os resultados da análise da capacidade de 
dissertação apresentaram um quadro de grande dificuldade desses acadêmicos. Os 
problemas mais graves estão no campo de idéias, na dificuldade de desenvolver uma 
atividade de autocorreção, limitação da argumentação e superficialidade dos temas 
expostos. Também houve ocorrência de erros de concordância, considerados menos 
grave do que a falta de coerência e a argumentação fragmentada dos textos. 
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InvestIgatIon Into tHe WrItIng sKILLs among modern LangUages 
UndergradUate stUdents

abstRact: Writing consists of one of the most valuable uses of language, ho-
wever,  Brazilian’s writing skills is very poor. The skill to make a dissertation on a topic  
is yet  more complex than making narratives and very much asked in the academic 
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universe and also, in the professional. This e investigation quiry has analyzed the per-
formance of  39 students in an essay for  over a topic  chosen by themselves. The 
objective was to identify the difficulties of the undergraduate students of Modern 
Languages Course, future Portuguese Language Teachers. Once we have detected  
the difficulties of the writing it is possible to suggest them some changes  so that 
they can reach improve their writing skills. The results of the analysis presented a pic-
ture of great difficulty of those students. The most serious problems are: poverty of 
ideas, problems trouble to develop an activity of self-correction, limitation of  argu-
mentation, superficiality of the exposed subjects. It has also been noticed  mistakes 
of agreement, but they  were considered less serious than the lack of coherence and 
the fragmented  argumentation of the texts. 

KeywoRds: text production, writing, learning difficulties

Introdução

As dificuldades de escrita são um dos principais desafios da educação brasileira. Resul-
tados do PISA (sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), um 
programa comparativo sobre essa habilidade entre a população de diversos países do mundo, 
classificou o Brasil na última posição do ranking. Sem dúvida, a educação brasileira tem sido 
deficiente no ensino de línguas. A defasagem dos alunos brasileiros na compreensão e pro-
dução de textos exige investigações que possam apontar soluções para o ensino de língua, de 
modo a formar pessoas capazes de entender o que leêm e se comunicarem de forma escrita. 
Esse trabalho investiga a capacidade de produção de texto de estudantes do curso de Letras. 
Considerando que esses discentes têm grande possibilidade de se tornarem futuros professo-
res de língua portuguesa, é oportuno investigar como ele estão construindo a capacidade de 
escrita durante seu período de formação. 

Nesta pesquisa, primeiramente, foram investigados os elementos que caracterizam uma 
boa redação e alguns estudos psicológicos sobre a função da escrita, como embasamento teó-
rico para a elaboração da metodologia. Após essas considerações teóricas, os resultados foram 
analisados a fim de identificar as principais dificuldades e pensar a partir dessas intervenções 
na formação acadêmica dos futuros professores.

Muito se tem discutido, entre os professores de língua portuguesa e das demais discipli-
nas, que a escrita não é apenas colocar palavras no papel. É um processo que está intimamente 
ligado à leitura, não só de livros, como também de mundo. É resultado de experiências vividas, 
análises feitas, críticas elaboradas, interpretações construídas e idéias organizadas, uma exposi-
ção da personalidade do escritor, um auto-retrato. Nessa linha, segundo Pellegrini e Ferreira 
(1999, p.28), a escrita é a marca ou “as marcas da vida pessoal, afetiva, dores, amores (...) hoje 
seu texto (o seu tecido) é fruto de toda essa história, de sua sensibilidade, de sua maneira de 
ser, ou seja, no trabalho de tecelão que você faz, estão presentes todos os fios de sua vivência”. 
A habilidade de escrever conforme os conceitos citados é algo adquirido com o tempo, muito 
treino e, vale a pena citar novamente, com esforço, trabalho, dedicação e a orientação de um 
“professor”. Pellegrini e Ferreira (Ibid., p. 15) afirmam: 
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Se ouvimos ou falamos, num processo de desenvolvimento gradativo e natural, desde a pri-
meira infância, o mesmo não acontece com a leitura e a escrita, atividades que dependem de 
treinamento específico, normalmente iniciado na escola e desenvolvido ao longo da vida.

É importante lembrar que a escola deve proporcionar ao aluno condições para o 
desenvolvimento eficaz dessa habilidade com a intervenção de um escritor mais experien-
te, geralmente, o professor de produção de texto.

Com o passar dos anos, o que se nota é que, após o processo de alfabetização du-
rante as séries iniciais, a escrita é vista apenas como um meio de relatar acontecimentos 
reais ou fictícios. Uma oportunidade de expor a imaginação ou experiência vivida pela 
criança por meio dos textos narrativos. Quando esse indivíduo cresce, e precisa repensar 
a sua visão sobre a escrita, encontra grandes dificuldades, porque percebe que essa ação 
extrapola o relato de fatos. O que era simples já não é mais, principalmente quando o 
professor faz intervenções a fim de formalizar o processo. 

Sobre essa distinção entre o produtor de texto das séries iniciais, que escrevia so-
mente narrativas, e o das séries avançadas, que escreve dissertações expondo suas idéias, 
Mazzarotto, CaMargo e SoareS (2001), consideram negativo que os professores pensem 
quase só na narrativa como produção de texto.  Para eles, se a escola é uma das respon-
sáveis pelo desenvolvimento da escrita do indivíduo, ela deve propor atividades que esti-
mulam a discussão, a crítica, a solução de problemas e a participação ativa. Assim, o aluno 
pode compreender o que se passa em volta dele e ter opiniões e idéias para serem escritas.  
Por sua vez, FaraCo e tezza (2002) destacam a importância da leitura e escrita não apenas 
como técnicas, mas como elementos de inserção social. Mazzarotto, CaMargo e SoareS 
(2001) defendem a importância da leitura e escrita por serem um importante meio de ex-
pressão emocional. Pizani, PiMentel e zunino (1998) também destacam que a escrita na 
vida das pessoas, pode ser desvinculada de sua função social. 

A produção de texto ocorre, basicamente, a partir da seleção e combinação das 
palavras. No entanto, para chegar a uma construção com competência é necessário ter 
o conhecimento das regras gramaticais, que auxiliam o aluno na organização das idéias, 
no domínio de estruturas de frases e orações, a partir de leitura também competente. De 
acordo com eySenCk e keane (1994, p. 270), a leitura

exige vários processos perceptivos diferentes e outros cognitivos, bem como um bom co-
nhecimento da língua e da gramática (...) Alguns dos processos envolvidos na leitura dizem 
respeito à identificação e à extração de significado de palavras individuais. Outros processos 
operam ao nível da frase ou da sentença e ainda outros que tratam da organização global ou 
da estrutura temática de toda uma história ou livro.

 Eles ainda afirmam (Ibid. p. 284) que, “quando ouvimos ou escrevemos uma frase, 
uma das tarefas que realizamos é a análise gramatical, que envolve trabalhar a estrutura da 
frase”.  Sendo assim, o ensino de gramática tem um papel importante na escrita, porém, a 
forma como isso acontece no cotidiano escolar tem preocupado o Ministério de Educa-
ção (MEC), conforme explícitos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).

koCh (2001), também comenta a questão do ensino da gramática, e deixa claro 
que há uma urgente necessidade de ser repensado pelo professor de língua portuguesa. 
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Para ela, o professor deve superar a tradicional dicotomia entre ensino de gramática e 
ensino de redação. A proposta é trabalhar a partir de uma perspectiva textual-interativa, 
na qual os contextos teóricos são associados a expressão escrita e oral. Um dos problemas 
enfrentados nas aulas de produção de texto é a diferença entre a fala e a escrita do aluno, 
evidenciada quando a formalidade na escrita é exigida obedecendo às regras gramaticais. 
Tal diferença varia, dependendo do contexto de cada aluno e da metodologia utilizada 
pelo professor que, conforme citado, é, muitas vezes, limitado ao ensino da gramática. 
FaraCo e tezza (2002) afirmam que a diferença entre a gramática da fala e a da escrita 
ocorre por não haver a compreensão da língua como um todo.

Ainda analisando a questão gramatical, nota-se que o estudo da gramática deve auxiliar 
o aluno na organização das idéias que serão escritas. NadólSkiS (2000, p. 83 e 84) declara:

Na expressão escrita, além de se dominar o assunto, deve haver preocupação com uma cui-
dadosa organização do texto: relacionar os itens pertinentes, selecionar os que possibilitem 
uma planificação harmoniosa. A língua escrita requer mais organização das idéias e mais 
correção gramatical ao se comunicar. Os erros aparecem mais, pois há possibilidade de 
reler, de reexaminar o texto (...) A língua escrita e a língua falada não têm o mesmo vocabu-
lário, a mesma gramática a não ser que seja a expressão oral de um texto da língua escrita.

A organização das idéias se aprimora, quando desenvolvida juntamente com as 
regras gramaticais e auxilia não só a organização como também a clareza dos argumentos, 
resultando na compreensão do texto por parte do leitor. Mazzarotto, CaMargo e SoareS 
(2001) destacam a clareza como uma das qualidades da boa redação e que a compreensão 
das idéias depende da coerência e a coesão. A coerência estabelece um sentido para o 
texto, uma seqüência lógica, relacionando seus elementos entre si e contribuindo na inter-
pretação do mesmo, também é resultado do conhecimento de mundo pessoal e comum 
ao leitor e escritor. A coesão é a ligação entre as partes do todo, evitando a repetição de 
palavras, expressões ou termos por meio do uso de mecanismos.

A dissertação é o texto em que o indivíduo expõe suas idéias e propõe soluções para proble-
mas discutidos, defendendo-as com bons argumentos ou atacando outras (idéias) já existen-
tes, a fim de convencer o leitor. O texto resulta da reflexão, crítica, conhecimento, seleção de 
idéias, valores, crenças e posturas diante dos temas postos pela própria vida em sociedade, exi-
gindo compromisso com o próprio autor e com a sociedade em que vive. Percebe-se, então, 
que a dissertação, em questão de organização das idéias, do pensamento e da visão de mundo, 
é considerada a mais difícil para o aluno e, às vezes, para o professor. Tal dificuldade se dá por-
que não é um mero relato de fatos vividos, imaginados ou características percebidas. O aluno 
precisa de muito mais do que criatividade, observação e imaginação, necessita de domínio do 
assunto, leituras diversas, conhecimento e cultura (Mazzarotto, CaMargo e SoareS, 2001).

Teorizando sobre o texto dissertativo, Pellegrini e Ferreira (1999, p. 169) comentam 
a condição básica para que uma dissertação seja produzida com eficiência: “é o conhecimento 
que se tem do assunto a ser discutido. Se nada ou pouco se souber, nada ou pouco se escreverá. 
Tendo-se informação suficiente, o primeiro passo é a organização dos dados que se têm à mão, 
para chegar à defesa de uma idéia.” Por sua vez, nadólSkiS (2000, p. 175) enumera os requisitos 
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necessários para a elaboração de uma boa dissertação: “1- conhecer bem os grandes problemas 
atuais; 2- não aceitar passivamente os fatos, mas raciocinar sobre eles; 3- não se afastar da idéia 
principal de tal maneira que se mude a orientação geral que se pretendeu e 4- dar à dissertação 
um movimento contínuo.”  Nessa enumeração, nota-se que o autor enfatiza a importância da 
dissertação na formação do cidadão. Quando o aluno conhece os problemas atuais, raciocina 
sobre eles e não os aceita passivamente, ele toma decisões e se posiciona. A escola deve condu-
zi-lo a atingir esses objetivos durante as aulas de produção de texto, pelo menos. 

A dissertação também é fruto da vivência pessoal. No que se refere à estrutura dela, 
não há divergências entre os autores já mencionados: introdução (posicionamento), desen-
volvimento (argumentos convincentes) e conclusão (objetivo e encerramento do raciocínio 
desenvolvido). Entende-se que a base para a produção da redação sugerida nessa pesquisa não 
está no conhecimento de sua estrutura, mas sim, no conhecimento do assunto desenvolvido e 
na capacidade de organizá-lo, após reflexões, críticas, elaboração de idéias e refacção do texto. 

Pellegrini e Ferreira (1999, p. 284) defendem a idéia da auto-correção e indicam 
alguns passos que devem ser seguidos durante o processo: 

Deve-se começar com um rascunho e reescrevê-lo, alterando segmentos, acrescentando ou-
tros. Há que reler e reescrever mais de uma vez, até, finalmente, passar o texto a limpo, 
consciente de que em cada uma das reelaborações pensou-se mais um pouco no assunto em 
questão. Para alguns, é uma tarefa cansativa, desgastante e desnecessária, contudo, se tem no-
tado que a qualidade do texto aumenta à medida que o autor se dispõe a corrigi-lo. 

Sobre a maneira de encarar o processo de correção ou revisão, eySenCk e keane (1994, p. 
310) declaram que a revisão não é uma questão de gostar ou não, e sim de perceber o que precisa 
mudar. Os escritores mais experientes gastam mais tempo com esta tarefa que os menos expe-
rientes, porque os mais novos a fazem de maneira superficial. Como pode ser observado há vá-
rios aspectos importantes a serem trabalhados no desenvolvimento da capacidade de dissertar.

Investigação da capacidade de escrita dos estudantes de Letras

A pesquisa foi realizada com alunos do terceiro semestre noturno do curso de Letras 
de uma universidade particular da baixada santista, em uma classe com 39 alunos, nas aulas 
da disciplina de produção textual. A escolha da turma se deu após a verificação do plano de 
ensino semestral e análise de conteúdos e objetivos relacionados à exposição de idéias. Foram 
distribuídos a cada aluno dois temas para uma redação dissertativa, dentre os quais escolheriam  
um. Os alunos poderiam discutir o assunto com o professor regente, com o pesquisador e en-
tre eles. Não foi determinada a quantidade de linhas da redação, mas mencionada a importân-
cia das idéias bem fundamentadas. Foram fornecidas as folhas para o rascunho e para a escrita 
definitiva do texto, entretanto a maioria preferiu escrever sem discutir e sem usar rascunho. Os 
temas, por sua vez, foram extraídos de exames vestibulares, a saber:

(a) Tema 1 - “O discurso aparentemente verdadeiro é mais perigoso que o discurso clara-
mente mentiroso.” Você concorda? Dê suas razões (Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa, SP);
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(b) Tema 2 - “Nenhum homem pode assumir completamente a sua modernidade se primeiro 
não conhece e incorpora a tradição de seu passado e a força de suas raízes.” Você concor-
da? Justifique com bons argumentos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). 

avaliando as dissertações produzidas

O primeiro aspecto a ser considerado é que quase o dobro do número de estu-
dantes que escolheram o segundo tema, optaram pelo primeiro. Uma das razões para 
essa preferência pode ser o fato de os alunos terem julgado o primeiro tema mais fácil. A 
análise das redações focou primeiramente a qualidade apresentada nos textos. No entan-
to, foram verificadas as questões de quantidade de palavras, de parágrafos e de linhas nas 
dissertações. Partindo da idéia de que a modalidade discursiva sugerida foi a dissertação 
e os alunos envolvidos serão, provavelmente, professores de redação, isto é, conduzi-
rão outros à produção e organização das idéias, esperava-se que os dados apresentados 
fossem melhores. Percebeu-se pelos resultados que, houve uma deficiência significativa 
na produção das idéias, uma limitação argumentativa perceptível, de acordo com tabelas 
abaixo. Como é possível demonstrar, é incoerente pensar que uma “amplificação da idéia 
central” e um “raciocínio sobre os problemas” em um parágrafo de apenas três linhas, 
ou que é viável convencer o leitor “comprovando” as idéias com um texto de apenas 15 
linhas? Pellegrini e Ferreira (1999, p. 203) comentam: “Só quando tentamos construir 
nossos argumentos é que percebemos o quanto conhecemos do assunto em questão. 
Jamais poderemos opinar e ser convincentes se não dominarmos o assunto”. Pode-se 
perceber a falta de idéias. 

Tabela 1: Freqüência da quantidade de palavras da produção de  textos dos 
alunos do terceiro semestre do curso de Letras noturno da Universidade da 

Baixada Santista/2003

Quantidade de palavras Freqüência absoluta
0 a 100 3

101 a 200 23
201 a 300 13

Total 39

A tabela 1 mostra que três alunos não conseguiram usar mais que 100 palavras na 
dissertação, 23 usaram entre 101 e 200 palavras e apenas 13 alunos utilizaram mais de 
200 palavras. Esse resultado levanta dúvidas sobre o preparo dos futuros professores 
de produção textual para reverterem o quadro da educação brasileira, pois, como con-
duzirão outros a exposição e amplificação das idéias, se nem eles conseguem fazê-lo? A 
questão se agrava, tendo em vista que os temas propostos, segundo os próprios alunos, 
já tinham sido discutidos durante as aulas de produção textual.
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Tabela 2: Freqüência da quantidade de parágrafos da produção de  textos 
dos alunos do terceiro semestre do curso de Letras noturno da Universida-

de da Baixada Santista/2003

Quantidade de parágrafos Freqüência absoluta
1 a 4 23
5 a 8 13
9 a 11 3
Total 39

Na tabela 2, percebe-se um problema pouco trabalhado em sala de aula, inclusive no 
curso de Letras, que é o parágrafo. Como os alunos envolvidos apresentaram dificuldade na 
elaboração das idéias, era de se esperar que os parágrafos fossem construídos de maneira 
deficiente também, visto que essas questões estão interligadas. Observou-se, nas redações 
analisadas, que os 23 alunos que construíram seu texto com até quatro parágrafos demonstraram 
pouco conhecimento do assunto. Esse dado reforça a idéia defendida por Pellegrini e 
Ferreira (1999, p. 169): “Se nada ou pouco se souber, nada ou pouco se escreverá.” Um 
outro ponto diagnosticado foi que os demais alunos, em sua maioria, construíram o texto 
com uma quantidade de parágrafos desnecessária tornando as idéias fragmentadas, soltas, não- 
interligadas, dispersas. O que não poderia acontecer numa dissertação.  

Tabela 3: Freqüência da quantidade de linhas da produção de  textos dos 
alunos do terceiro semestre do curso de Letras noturno da  

Universidade da Baixada Santista/2003

Quantidade de linhas Freqüência absoluta
1 a 7 3
8 a 15 27
16 a 22 9
Total 39

Na tabela 3, nota-se que, mesmo sem ter exigido dos alunos uma quantidade exata 
ou aproximada, a maioria se limitou a expor suas idéias em aproximadamente 15 linhas. Um 
resquício, talvez, dos parâmetros mínimos apontados nas aulas de redação de alguns anos. 
Acredita-se, com o resultado apresentado acima, que os estudantes envolvidos nessa pesqui-
sa demonstraram carregar seqüelas de um ensino deficiente.  

Após a análise formal e quantitativa dos textos, fez-se uma análise dos conteúdos. O 
primeiro elemento discutido foi o “título”. Esse não poderia ser confundido com o tema. De-
veria ser uma expressão curta e criativa com uma vaga referência ao assunto desenvolvido no 
texto. Foram selecionados alguns títulos que satisfizeram a proposta, porque eram expressões 
curtas e criativas que se relacionavam com o assunto desenvolvido no decorrer do texto: “Vai 
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e vem (4)1, Passado + Presente = Futuro (5), Raízes e modernidade (6), O passado da 
modernidade (13), Novamente o velho (14), O passado e o presente andam juntos (16), 
A modernidade autêntica (18), Passado X Modernidade (24), Verdade ou mentira (29), 
O jogo sutil (35)”. Observaram-se dois outros exemplos em que os alunos escolheram 
expressões curtas também, porém não foram criativos por utilizarem jargões, dando uma 
idéia de que no decorrer do texto poderiam ser encontradas repetições de frases comuns. 
Tal opção desvaloriza a redação, pois demonstra que o aluno não se preocupou em formar 
uma idéia própria, simplesmente repetiu opiniões já existentes: “Nem tudo o que reluz 
é ouro” (37) e “As aparências enganam” (38). Já na redação “O direito a real liberdade” 
(21), o título sugeriu que o assunto a ser desenvolvido fugiria do tema proposto, o que 
realmente foi observado. Ainda um exemplo que vale a pena ser mencionado no que diz 
respeito ao título, é o da redação “O discurso aparentemente verdadeiro é mais perigoso 
que o discurso claramente mentiroso” (32), aqui o aluno não conseguiu diferenciar o tema 
do título, nem mesmo usou criatividade.

O segundo elemento discutido foi o “tema”. Analisou-se se não houve fuga do 
tema no decorrer do texto e se ficou clara a compreensão da idéia principal da proposta. 
Na redação “O direito a real liberdade” (21), confirmando o comentário feito anterior-
mente, observou-se uma fuga completa do tema proposto, visto que o aluno falou de 
conflitos, de destruição, de direitos humanos, de espiritualidade, de conhecimento, de 
guerra e principalmente de liberdade deixando de lado o assunto modernidade, o qual 
foi mencionado por ele raras vezes numa vã tentativa de desenvolvê-lo. Na redação “Nos 
dias de hoje” (12), o aluno transmitiu um conhecimento muito superficial do assunto mo-
dernidade, bem como de passado e de raízes, ao relacioná-los apenas a objetos tais como 
máquina de lavar e de escrever. Na verdade, o que se constatou foi que a essência do tema 
não foi compreendida pelo aluno. 

Já na redação “O homem não vive sem o seu passado” (25), o discente entendeu 
o tema, mas divagou num passado tão distante, a criação do mundo, que não conseguiu 
chegar na modernidade, ou falando somente da origem do pecado e da causa de outros 
males como guerra e fome, desviando-se do tema sugerido. Por sua vez, na dissertação 
“Modernidade condicionada ao passado” (9) não houve desvio do tema. Isso pôde ser 
percebido a partir do primeiro parágrafo, quando o aluno afirmou que “toda essa mo-
dernidade sempre carrega vestígios do passado”, e comprovou tal afirmação citando a 
questão comportamental no que se refere ao casamento e seus compromissos.

Discutiu-se também a “modalidade discursiva”. Já que a modalidade exigida foi 
a dissertação, esperava-se que o texto seguisse a estrutura tradicional (introdução, de-
senvolvimento e conclusão), utilizando a diversidade de argumentação e linguagem pró-
pria (crítica, culta e impessoal). Na redação “Transformação” (22), notou-se que, mesmo 
escrevendo um texto tão simples e pequeno, o aluno não conseguiu dissertar, fugindo 
da modalidade proposta quando ele enumerou características pessoais como “diferente, 
cópia fiel de seu  passado, observador, selecionador do que julga ser mais importante e 
alguém que vive a transformação”. 

Analisando a estrutura dos textos, destacaram-se como exemplos as redações 
“Passado+Presente=Futuro (5), A importância do conhecimento das raízes (8), Nova-
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mente o velho (14) e Um espelho de progresso” (15). Nessas redações, os alunos se posi-
cionaram em relação ao tema sugerido e anteciparam resumidamente o que foi desenvol-
vido, formando a introdução. Usaram alguns parágrafos para desenvolverem suas idéias e 
concluíram as considerações retomando o posicionamento inicial. Foi interessante perceber 
que os alunos envolvidos, quase em sua totalidade, têm o conceito estrutural da dissertação 
assimilado. No início do texto, eles tentaram expor o posicionamento escolhido diante do 
tema discorrido, dando uma idéia de introdução; procuraram argumentos convincentes os 
desenvolvendo mesmo que de modo deficiente e, nas colocações finais, utilizaram uma con-
junção coordenativa conclusiva, o próprio verbo ou outras expressões que forçariam uma 
conclusão tais como: “portanto”, “sendo assim”, “conclui-se”, “enfim”, “por isso”, “con-
cluindo” e “então”. A preocupação maior, porém, foi no que se refere ao desenvolvimento 
e organização de idéias próprias, devido à rara utilização dos recursos argumentativos. Os 
poucos alunos que fizeram uso deles se limitaram à comparação e outros, à exemplificação.

Quanto à linguagem, notou-se que a maioria não usou a impessoalidade. Alguns 
repetiram chavões, ditados populares como nas redações “Homem (3), Mudança de há-
bito (28) e As aparências enganam” (38) e também misturaram termos formais com ex-
pressões coloquiais como “discursos diplomáticos” e “difícil de engolir”, encontrados na 
dissertação “Mudança de hábito” (28).

Quanto à coerência, pôde-se discutir: a seleção de palavras (as palavras selecio-
nadas pelo aluno deveriam ajudar na construção do sentido do texto, observando os 
significados próprios para o contexto) e também a combinação das mesmas (observou-se 
a seqüência lógica que deveria ser obtida com a combinação das palavras feita, principal-
mente por meio da concordância e regência). Notou-se ainda se existia uma organização 
interna e externa de sentidos, tornando o texto compatível com a realidade. Na redação 
“Passado+Presente=Futuro” (5), pôde-se notar a incoerência externa quando o aluno 
classificou o mundo como totalmente tecnológico, mostrando uma visão uniforme e limi-
tada da tecnologia, sendo que ela se distribui desigualmente. 

Por sua vez, na dissertação “É necessário atenção!” (10), percebeu-se uma incoe-
rência interna desde o primeiro parágrafo, no qual a aluna fez a seguinte declaração: “Rati-
fico esta afirmação, porém faço uma ressalva, ou melhor, faço uma outra afirmação de que 
não é possível assumir a modernidade tendo ainda a tradição incorporada”. Percebendo 
que sua declaração estava bastante confusa, ele exemplificou suas idéias com a tentativa 
de dar clareza as mesmas, porém, o argumento utilizado não foi suficiente no processo de 
esclarecimento das idéias, e mesmo assim afirmou: “penso que posso ser mais clara nas 
minhas idéias” e  “Desta forma fica evidente a maneira que penso”. 

Ainda na conclusão da redação “O discurso aparentemente verdadeiro é mais pe-
rigoso que o discurso claramente mentiroso” (32), observou-se uma incoerência externa 
quando o aluno afirmou que “É conhecido que em todo discurso há sempre um pouco de 
mentira, ou seja, na maioria das vezes”, pois não houve nenhum argumento que sustentas-
se tal idéia. Uma outra declaração, encontrada nos últimos parágrafos da dissertação “Os 
perigos envolventes” (36), também demonstrou incoerência externa no trecho em que o 
discente menciona que, o objetivo do discurso aparentemente verdadeiro é persuadir, por 
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isso que ele se torna mais perigoso. Sem argumento comprovando tal idéia, o aluno não 
demonstrou conhecimento do fato de que o texto não é perigoso por ter como objetivo 
convencer o leitor e alcançá-lo, porque tal meta também é percebida no discurso verdadei-
ro. A persuasão é apenas uma das funções de nossa linguagem: apelar.  E as funções estão 
acessíveis a todos, mentirosos e verdadeiros.

Quanto à concordância e regência, os textos apresentaram deficiências em: 

a) concordância nominal: “verdade perigosas” (o adjetivo “perigosas” deveria con-
cordar em número com o substantivo “verdade”), “conhecer suas raízes e incor-
porá-la, independentemente “de qual seja” (os pronomes “la” e “qual” deveriam 
concordar em número com o substantivo “raízes”), “essa criança tem os seus pri-
meiros contacto...os meios materiais e psicológicos que ela “dispõe” (o numeral 
“primeiro” deveria concordar em número com o substantivo “contacto”);

b) concordância verbal: “conceitos e filosofias de vida que foi passados pelos nossos 
ancestrais” (o verbo “foi” deveria concordar em número com o termo antecedente 
“conceitos” e “filosofias”), “determinadas atitudes de alguns jovens ao demonstrar 
total desprezo” (o verbo “demonstrar” da oração reduzida deveria concordar em 
número com “determinadas atitudes de alguns jovens” ou apenas com “jovens”), 
“O discurso mentiroso não nos deixam dúvidas” (o verbo deixam deveria concor-
dar em número com o sujeito o discurso mentiroso e não com o complemento 
verbal nos), “Deus criou Adão e Eva para que fosse fiéis à ele” (o verbo “fosse” 
deveria concordar em número com o complemento verbal da oração principal 
“Adão” e “Eva” a que estava se referindo);

c) regência nominal: “Deus criou Adão e Eva para que fosse fiéis à ele” (o adjetivo “fiel” 
exige a preposição “a” que foi usada corretamente, porém o uso da crase foi indevido);

d) regência verbal: “essa criança tem os seus primeiros contacto...os meios mate-
riais e psicológicos que ela dispõe” (o verbo “dispõe” exige a preposição “de” 
que deveria ser usada antes do pronome relativo “que”).

Algumas das deficiências discutidas acima poderiam ser eliminadas se os alunos 
tivessem realizado a autocorreção do texto, fazendo uma leitura e releitura crítica com 
a intenção de corrigi-lo, valorizando ainda mais suas idéias e colocações. Ao revisar, eles 
poderiam ter percebido com facilidade, pelo menos, as dificuldades relacionadas à concor-
dância (muitas vezes quando o aluno fala, não percebe a ausência de concordância, mesmo 
porque ele acaba repetindo o que ouve – “dez real”, “as caneta” – porém, quando ele lê, 
pode demorar, mas percebe o erro e consegue corrigi-lo). Já as deficiências relacionadas à 
regência exigiriam um conhecimento mais específico das regras gramaticais envolvidas na 
construção da frase, o que dificultaria a visualização e percepção durante a autocorreção. 
Nesse caso, seria necessária a intervenção de um escritor mais experiente e a consulta de 
uma gramática para ajudá-lo na compreensão da análise feita do erro apresentado.

Um outro tipo de deficiência encontrada nas redações foi referente à semânti-
ca: “está expresso apenas nas entrelinhas”, “que se dá numa linha linear” (o aluno não 
demonstrou conhecimento do significado das palavras “expresso” e “entrelinhas” ao 
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usá-las como sinônimas. A falta de conhecimento do significado das palavras também 
acontece com a expressão “linha linear” causando uma redundância), “não descrimi-
na suas raízes” (o verbo “descrimina” está fora de contexto, provavelmente o aluno 
pretendia usar o verbo “discrimina”, cujo significado concorda com as demais idéias 
do texto. Ele não percebeu que se tratava de palavras parônimas), “Guerra, fome e in-
clusão social são conseqüência de um povo pecador” (aqui o aluno fazia uma relação 
de conseqüências negativas e não notou que “inclusão social” estava fora de sua linha 
de raciocínio, talvez estivesse pensando na “exclusão social’). 

Encontraram-se algumas idéias redundantes como: “se você não está dentro... 
fica fora”, “darmos uma seqüência a estes valores [...] pois é seqüencial”, “exceto ex-
ceções” e “relevante importância”. Essas idéias estão relacionadas também à questão 
semântica, e revelam uma má seleção e combinação das palavras que compuseram o 
texto. Em outros textos, percebeu-se a repetição de palavras sem se importar com o 
uso dos pronomes, sinônimos e outros recursos que evitariam tal erro. Notou-se que 
os recursos coesivos foram utilizados com eficiência por alguns alunos: na redação 
“Passado X Modernidade” (24), no penúltimo parágrafo, o aluno usou a conjunção 
“pois” para fornecer ao leitor a causa da incorporação de a tradição ser essencial para 
uma convivência social e política dentro de uma sociedade. E no último parágrafo, 
usando a conjunção “portanto” para concluir as idéias. Já na dissertação “O jogo 
sutil” (35), a ligação foi feita entre o texto todo e a conclusão por meio das palavras 
“um” e “outro“. ”Sendo assim, um torna-se eficaz ao passo que o outro não” referin-
do-se ao primeiro discurso mencionado pelo aluno, que foi o aparentemente verda-
deiro, e ao segundo, que foi o claramente mentiroso.

considerações finais

Esse trabalho investigou a escrita dos alunos universitários do curso de Letras, 
os quais futuramente estarão contribuindo para o desenvolvimento da escrita de outros 
estudantes. Diante dessa responsabilidade dos futuros egressos, a pesquisa revelou um 
quadro preocupante. Para a comunicação entre o escritor e o leitor ser eficaz, primei-
ramente é necessário valorizar a escrita como meio de exposição não só de idéias, mas 
também de vivência e conhecimento de mundo, pois muito do escritor é transferido 
para seu texto. Depois de reconhecer que tudo que for escrito precisa ser passado pelos 
olhos críticos do próprio escritor, a revisão deve ser feita seguindo critérios que condu-
zirão à coerência e coesão textual desejada. 

Algumas das dificuldades encontradas na pesquisa são aceitáveis na escrita de 
qualquer aluno, como a regência ou a construção dos parágrafos, já que essas são com-
plexas e exigem mais do escritor. Porém, outras (como a falta de domínio da linguagem, 
de compreensão do assunto, de organização das próprias idéias e de argumentos) não 
são aceitáveis somente no professor de língua portuguesa. Haja vista que essas caracte-
rísticas são essenciais para uma boa escrita, e o professor tem a função de fornecer con-
dições para que o aluno as desenvolva. Como o alvo dessa pesquisa foram os futuros 



Investigação sobre a capacidade de escrita...52

professores, percebeu-se que algo precisa ser feito para que esses se tornem escritores 
eficientes, a fim de conduzirem seus alunos a isso.

Contudo, muitas dificuldades poderiam ser eliminadas com uma auto-correção 
consciente e madura. Às vezes, é necessária a intervenção do professor. Às vezes, o 
auxílio de materiais como dicionário e gramática já são suficientes. Mesmo assim, res-
tariam ainda as dificuldades relacionadas à falta de compreensão do assunto. Elas não 
dependem exclusivamente da escola, já que o conhecimento que cada um tem a respeito 
de diversos assuntos é construído ao longo da vida, resultante da leitura de mundo que 
o indivíduo faz. O futuro professor de língua não pode carregar tais deficiências no 
exercício de sua função, caso contrário, o ensino estará destinado ao fracasso. No pro-
cesso ensino-aprendizagem, percebe-se que algumas posturas precisam ser tomadas no 
que se refere ao professor: metodologia, estratégia, experiência e eficiência na escrita. 
Por sua vez, cabe ao aluno: leitura de mundo, desenvolvimento das idéias, materiais que 
suprirão suas necessidades teóricas, conscientização e muito exercício da escrita. 

notas
1 O número apresentado entre parênteses se refere a ordem da redação na transcrição dos textos para 

o computador.
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