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RESUMO 
 

O projeto de extensão “Laboratório de Textos” tem como objetivo principal propiciar melhoria 

na qualidade da redação técnico-científica dos acadêmicos participantes do Projeto. O 

Projeto é oferecido para os acadêmicos da própria Universidade que manifestam interesse 

em aperfeiçoar sua redação. A questão da escrita tem se revelado problemática nos mais 

diferentes segmentos universitários, visto que há uma defasagem de qualidade redacional, 

em termos gramaticais e de lógica. Saber escrever, dominar as técnicas da elaboração de 

textos claros e precisos é essencial ao futuro profissional. Todavia, grande parte dos 

acadêmicos chega à Universidade com muitas dificuldades de comunicação, quer falada, 

quer escrita. Para tanto, o projeto tem como proposta subsidiar tais acadêmicos para que 

melhorem a capacidade de ler, interpretar e escrever textos diversos e muito particularmente 

textos científicos. A produção de um texto exige habilidade cujo domínio envolve a aquisição 

de técnicas específicas, que demandam observar a distinção entre língua falada da língua 

escrita. Os encontros são semanais de duas horas/aula para leitura orientada e prática 

textual. Em vista dos objetivos são desenvolvidos os seguintes conteúdos: coerência e 

coesão textual, tipologia textual, recursos de produção de textos, argumentação, correlação 

de palavras e idéias, leitura e interpretação de texto, artigo científico com fundamentação 

teórica, resenha e resumo. 

 
 

                                                
1 Professora Mestre coordenadora do Projeto Laboratório de Texto e professora da Universidade Católica Dom 

Bosco – UCDB. Campo Grande/ MS. BRASIL. 

 



OBJETIVOS 
 
 

Objetivo geral: 

• Propiciar aos acadêmicos da UCDB condições de ler, interpretar e produzir textos 

com qualidade científica e gramatical. 

 

 

Objetivos específicos: 

• Orientar o acadêmico para o domínio dos conteúdos relativos a coerência e coesão 

textual, tipologia e organização textual, construção de argumentos e elaboração de 

artigo, resenha e resumo. 

• Fazer a leitura de textos com o propósito de levantar um marco categorial que 

permita abordar o tema das relações intersubjetivas como construções, 

desconstruções e reconstruções de significados, sentidos e mundos da vida. 

• Fazer uma leitura sistemática, continuada e orientada dos textos base. 

 
 



METODOLOGIA 

 
A produção de um texto é uma habilidade cujo domínio envolve a aquisição de 

técnicas específicas, que demandam observar a distinção entre a língua falada da língua 

escrita. A primeira é mais alusiva, incorpora os dados da realidade imediata, quando os 

interlocutores se comunicam. A segunda é mais precisa, nomeando e descrevendo seres e 

idéias em vez de indicá-los momentaneamente. 

A importância da produção de textos para o acadêmico extrapola os limites do papel, 

porque a mensagem transmitida permite atingir sutilmente determinado grupo de pessoas, 

fator que poderá manipular pensamentos ou decisões. O estudante deverá ser preparado 

para fazer uma leitura fiel e exata dos acontecimentos, sem deixar de lado a simplicidade e 

clareza necessárias para a eficiência na comunicação. As palavras são a matéria-prima 

essencial de quem se dispõe a produzir textos orais ou escritos. 

Há muitas maneiras e estratégias que podem aperfeiçoar a leitura, tornando-a mais 

eficiente. Uma delas é a técnica SQ3R de Morgan e Deese. Essa  técnica de estudo propicia 

maior eficiência à leitura, por meio de cinco passos, a saber: 1º - Suervey (levantamento), 2º 

Question (pergunta), 3º Read (leitura) 4º Recite (repetição) e 5º Revivew (revisão). A técnica 

SQ3R corresponde ao método analítico, que consiste em decompor o texto em frações 

inteligíveis. Então, é melhor que o faça parágrafo a parágrafo, o que implica às vezes ter 

que se fazer perguntas sem a existência de tópicos ou subtópicos. Nesse caso a pergunta 

deve sintetizar a idéia principal (MARQUES et al, 2008).  

Por sua vez Harlow (1980) apud Lakatos e Marconi (1992, p.20) apresenta cinco 

tipos ou procedimentos para levar à frente uma boa leitura, como seguem (MARQUES, 

2008): 1) Leitura de scaning, 2) Leitura de skimming, 3) Leitura de significado, 4) Leitura de 

estudo e 5) Leitura crítica (MARQUES et al, 2008). 

Em relação a questão da interpretação, a leitura, com finalidade científica, não pode 

ser realizada de forma descuidada, para não se perder as idéias que realmente são de 

interesse da pesquisa que se estiver realizando e nem correr o riso de se deturpar o 

pensamento do autor consultado. Isso corresponde à necessidade de interpretar 

corretamente as idéias e conceitos presentes no texto consultado. Interpretar é dar 

significado às idéias presentes no texto, é aclarar, explicar o sentido, induzindo algo da 

leitura, sem distorcer o pensamento presente na obra, embora formulando um juízo a 

respeito dela (MARQUES, et al 2008).  

No tocante à redação pode-se dizer que deve existir no redator algo de iniciativa 

própria e criatividade, para que o seu texto não se torne um mero exercício de cópia 

padronizada, muitas vezes sem estilo ou um amontoado de idéias desconexas, sem coesão 

e coerência textuais. É costumeiro afirmar-se que a boa redação não deve prestar-se para 

elucubrações. Ao contrário, o redator deve expor suas idéias de forma clara, objetiva e 



direta, de modo que, leitores ou ouvintes saibam também com clareza o que se pretendia 

afirmar, logo que acabarem de ler ou ouvir (MARQUES et al, 2008).  

Do ponto de vista de Azevedo (1999) devem ser seguidos na produção de textos 

científicos princípios de comunicação que confiram clareza, concisão, coerência, correção, 

precisão e correção política. Este mesmo autor apresenta ainda uma lista dupla de dez 

conselhos práticos cada uma visando a boa redação. Algumas salientam a necessidade de 

se escrever  frases breves, parágrafos curtos e encadeados logicamente, evitar ao máximo 

as generalizações populares, modismos luguísticos, expressões redudantes etc., além de 

chamar a atenção para não se misturar tratamento, usar corretamente o advérbio de lugar  e 

evitar expressões estrangeiras e quando indispensáveis, fazê-las de modo correto, 

escrevendo-as em itálico.  

A concepção da linguagem para o ser humano vai muito além da simples 

decodificação dos símbolos. Ela pode ser usada de maneiras diferentes e deve ser capaz de 

exprimir o pensamento ou a cognição, baseada nas experiências sensoriais, representações 

e lembranças. 

A linguagem é expressa em diversas formas do uso de uma língua, podendo variar 

em sua forma de manifestação. Em termos de produção e recepção, a língua é o veículo da 

interação entre o emissor e o receptor. Dessa forma é que se estabelecem os laços de inter-

relação entre os sujeitos e serve, também, de instrumento de inserção social. 

Lev Vygotsky foi o pioneiro nos estudos que relacionam a linguagem não somente 

como aquisição de habilidades cognitivas de características congênitas, mas como resultado 

das experiências adquiridas ao longo da vida social do indivíduo. Segundo ele o 

conhecimento é adquirido socialmente, no âmbito das relações humanas. 

Em encontros semanais de duas horas/aula reunimos os acadêmicos em um dos 

laboratórios de informática da Universidade para o desenvolvimento das atividades de 

leitura e escrita. Porém, anteriormente, os alunos devem se inscrever em formulário próprio. 

A frequência dos Acadêmicos é registrada e controlada em diário próprio para esta 

atividade. 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 
 

O homem é um ser essencialmente social e essa natureza social e sociável leva o  

homem a uma vida de convivências recíprocas. A maior parte de sua vida é de convivência, 

é a simultaneidade de vivências entre uns e outros. A comunicação constitui um dos 

alicerces da sociedade e das relações sociais. 

Informação é algo que se tem a comunicar ou transmitir. Ela não somente comunica 

fatos, ideias, conceitos ou juízos, como também transmite emoções (sentimentos) e, mais 

além, aquelas informações que não se tem a intenção de comunicar, que são percebidas 

pelo receptor sem que o emissor tivesse a intenção de transmiti-la. A escrita é um dos mais 

importantes instrumentos de trabalho do filósofo. É através dela que o indivíduo se serve 

para satisfazer sua curiosidade, a necessidade de saber o que se passa no mundo que o 

rodeia e a vida que pulsa na sociedade. 

A concepção da linguagem para o ser humano vai muito além da simples 

decodificação dos símbolos. Ela pode ser usada de maneiras diferentes e deve ser capaz de 

exprimir o pensamento ou a cognição, baseada nas experiências sensoriais, representações 

e lembranças. 

A linguagem é expressa em diversas formas do uso de uma língua, podendo variar em 

sua forma de manifestação. Em termos de produção e recepção, a língua é o veículo da 

interação entre o emissor e o receptor. Dessa forma é que se estabelecem os laços de inter-

relação entre os sujeitos e serve, também, de instrumento de inserção social. 

Lev Vygotsky foi o pioneiro nos estudos que relacionam a linguagem não somente 

como aquisição de habilidades cognitivas de características congênitas, mas como resultado 

das experiências adquiridas ao longo da vida social do indivíduo. Segundo ele o 

conhecimento é adquirido socialmente, no âmbito das relações humanas. 

A teoria de Vygotsky (1991) tem por base o desenvolvimento do indivíduo como 

resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da 

aprendizagem nesse desenvolvimento. 

Para ele (VYGOTSKY, 1991) a linguagem possui duas finalidades: a de intercâmbio 

social e a de pensamento generalizante. A primeira serve para a comunicação entre os 

indivíduos, e a segunda é a ordenação do real, é o processo de inter-relações que 

desenvolvem a consciência e a percepção de determinado objeto/situação, posteriormente 

transmitidos para outros conceitos e outras áreas do pensamento. 

Por tudo isso, tem-se a certeza de que as diversas formas de linguagem 

desempenham, no processo de comunicação, papel fundamental na formação do sujeito 

social. A relação entre o pensamento e a palavra deve ser um processo dinâmico, a 



conexão entre esses dois elementos não foi previamente formado no indivíduo ao nascer, 

mas, sim, na sua vivência de vida e no decurso de suas experiências. 

 

LÍNGUA ORAL E LÍNGUA ESCRITA 

A língua foi o principal código desenvolvido pelo homem para expressar suas 

necessidades e uma tentativa, muitas vezes vitoriosa, de modificação da sociedade. 

Mas você já parou para se perguntar o que é ‘língua’?  

Uma língua é um conjunto de signos convencionados por determinado grupo de 

indivíduos na tentativa de interação social. No princípio, existia somente a língua falada. As 

tradições, costumes e as histórias de um povo eram passadas apenas pela tradição oral. 

Com o tempo, tentou-se reproduzir cada som emitido pela voz humana em símbolos (letras) 

e dessa forma juntando-se os diversos símbolos formando as palavras. Mesmo que essas 

letras não reproduzam com exatidão os sons da língua falada, a língua escrita é 

fundamental para o processo comunicativo.  

Contudo, mudanças linguísticas ocorrem através dos tempos. A língua sofre variações 

nas suas formas oral e escrita em virtude de vários aspectos: localização geográfica de 

determinados grupos sociais, contato com línguas estrangeiras etc. Essas tendências 

naturais de transformações da linguagem ocorrem tanto na oralidade como na grafia. Como 

exemplo, podemos citar a palavra ‘você’, que é uma contração do que antigamente se falava 

‘vossa mercê’ e que com o tempo passou para ‘vossa mercê’, depois para ‘vosmecê’ e, hoje, 

‘você’. 

As características da linguagem oral diferem-se da escrita. A primeira é muito mais 

alusiva e subjetiva, conta com recursos impossíveis de se traduzir na escrita como: 

entonação, gestos, ênfases, expressões faciais, pausas, entre outros que, para Vanoye 

(1998, p. 39), são as significações não verbais suplementares. Assim, na língua escrita, 

tenta-se também adequar algumas formas de interação emissor-receptor para melhor 

entendimento da mensagem. Embora a oralidade afigure-se de maneira diferente da escrita, 

o signo é carregado de significados pessoais e recebe mais intensamente modificações 

influenciadas pelo meio social. 

Enquanto a fala conta com a gesticulação, movimentos do corpo e entonações para o 

envio da mensagem, a escrita precisa necessariamente ser mais concreta, descritiva e 

narrativa. 

Outro fator a destacar com relação à língua escrita, é que, através dos tempos, 

criaram-se padrões facilitadores de apresentação do texto escrito. Surgiram normas cultas 

para a língua escrita, sobretudo a uniformidade da ortografia e as regras de sintaxe, que 

facultam a compreensão do conteúdo e a manutenção da unidade linguística de uma língua; 



a organização do texto em parágrafos favorece a agilidade da leitura; a formação de tópicos 

e sub-tópicos proporciona o exame dinâmico do texto. 

 

NÍVEIS DE LINGUAGEM 

Na língua portuguesa há diversas maneiras de dizer a mesma mensagem, que varia 

conforme a pessoa ou grupo a que se dirige. 

Vários fatores devem ser levados em conta ao enviar uma mensagem. Quando se fala 

com uma criança, entonações e palavras mais simples são empregadas de acordo com o 

conhecimento do pequenino. Porém, se você falar com o reitor da sua universidade, a 

linguagem será totalmente diferente, serão palavras mais elaboradas e cuidadas. No dia a 

dia, usam-se expressões peculiares à língua falada, gírias e construções tidas como 

incorretas pelo padrão culto de linguagem. Basta observar, por exemplo, publicações para 

jovens, recheadas de gírias e expressões coloquiais, e publicações científicas que trazem 

termos técnicos e científicos, o vocabulário mais elaborado, em linguagem mais precisa e 

sintaxe mais elaborada. 

Temos, então, o que se convencionou chamar de níveis de linguagem. Francis Vanoye 

(1998, p. 23-4) diferencia dois níveis, o primeiro informal, familiar ou popular e o segundo 

nível formal. 

Nível informal: emprega-se em situações de descontração com amigos, no meio 

familiar, na escola... 

Nível formal: emprega-se quando é importante maior formalidade, com melhor 

elaboração sintática. Usado em palestras, em conversas com superiores e com estranhos, 

quando não há intimidade entre os interlocutores. 

 

Princípios da boa comunicação 

A comunicação eficiente se faz com o bom uso da língua. A maneira como nos 

comunicamos leva à eficácia da ação. Informações precisas e objetivas são fundamentais 

para que as ações produzam os efeitos esperados. 

As características comuns derivadas de fatores históricos, sociais, psicológicos e 

estéticos, entre outros, levam os estudos da comunicação a buscarem maneiras mais 

eficazes de transmitir uma mensagem, seja pela nova ordem comunicacional da 

modernidade, que exige um fluxo de informações sempre e sempre mais veloz, seja pelo 

anseio de cada vez convencer mais e melhor. 

O rumo da informação é imprevisto. Ela pode ter uma conotação inicial e quando 

chega ao destinatário sua essência é totalmente transfigurada pela sua interpretação. É por 

meio da palavra que o indivíduo se serve para dar ordens ou recebê-las, fazer contato com 

o próximo ou, ainda, redigir um simples relatório.  



A comunicação desempenha uma forte associação entre quem produz e quem 

consome, predispondo o receptor a uma leitura própria do que lhe é oferecido. São 

inesgotáveis as possibilidades da atividade humana. Por isso, a imensa riqueza e 

diversidade da comunicação. 

É indiscutível, portanto, que devemos nos preocupar com a forma como nos 

comunicamos. Por isso, relacionamos abaixo fatores primordiais para que a informação 

atinja seus objetivos: 

Ser objetivo: Seja claro e direto no que vai falar e escrever. Objetividade é passar a 

informação e os fatos tais quais são, é característica do que não é evasivo, é ser direto. 

Construir períodos curtos - concisão: Elabore orações curtas e breves. As frases 

curtas são melhores compreendidas. Elas facilitam o entendimento e rápida assimilação da 

mensagem. 

Evitar adjetivações: Adjetivos tornam a mensagem mais prolixa e cansativa. Use-os 

somente quando for necessário. Lembre-se que os adjetivos são subjetivos, nem sempre o 

que você bom ou ruim, bonito ou feio o é para as outras pessoas. 

Escrever na ordem direta: A forma direta do discurso propicia maior clareza à 

mensagem. Em uma oração, primeiro deve vir o sujeito, após, o verbo e, em seguida, seus 

complementos (sujeito+verbo+complementos). Ainda lembramos, que no português, o 

adjetivo vem depois do substantivo a que se refere.  

Usar a voz ativa: A voz ativa proporciona maior dinâmica à informação, além de torná-

la mais direta. É econômica porque dispensa o uso dos verbos auxiliares, tornando 

mensagem mais enxuta. 

Simplicidade: Deve-se evitar o uso de palavras rebuscadas e difíceis ou os 

preciosismos da língua. Nem sempre o receptor tem o mesmo conhecimento que você (e 

ninguém anda por aí com um dicionário em baixo do braço!). Por isso, é preciso falar 

simples e claro, entretanto não se deve confundir simplicidade com falar errado, é, pois, usar 

um vocabulário acessível ao receptor. 

Adequar ao público-alvo: É necessário ter em vista sempre a quem se fala ou escreve. 

Se a mensagem não atinge o destinatário de nada adiantou enviá-la. Deve-se levar em 

conta a bagagem de conhecimento e experiências que cada um possui. 

Respeitar as normas gramaticais: O bom empresário deve ter bons conhecimentos 

sobre a língua materna. As regras gramaticais visam à unidade da língua e sem elas não 

haveria uniformidade na comunicação entre um mesmo grupo. 

A eficácia na comunicação exige perfeita articulação entre os objetivos e a 

transmissão das ideias. Sem isso, a informação fica descontextualizada e sem sentido. A 

competência comunicativa se faz pela habilidade precisa de construção da mensagem e da 

coesão e coerência das ideias. 



A interrelação de situações que envolvem o texto forma o seu contexto. É, 

simultaneamente, a junção de elementos linguísticos e sociais e da troca de dados em 

comum entre o emissor e o receptor, envolvendo os elementos do ambiente que favorecem 

seu entendimento e significado. 

A leitura e a escrita são resultado de processos sociais e culturais. Ler significa 

produzir sentido e é um ato interativo entre o autor e o leitor por meio do texto. O leitor 

constrói significados a partir de conhecimentos adquiridos ao longo de suas experiências de 

vida. O conhecimento é adquirido socialmente, no âmbito das relações humanas. 

Conforme Bakhtin (2002, p. 16) a palavra está indissociada do social: 

 

A enunciação, compreendida como uma réplica do diálogo social, é a 
unidade de base da língua, trata-se de discurso interior (diálogo consigo 
mesmo) ou exterior. Ela é de natureza social, portanto ideológica. Ela não 
existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte 
social”. (...) O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados.  

 

 

A leitura tem por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo 

sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento. O leitor produz os sentidos conforme os valores e conhecimentos 

adquiridos em um contexto sócio-histórico-cultural. 

Logo, podemos definir contexto como a relação entre um texto e as circunstâncias que 

ele envolve, os conhecimentos que acionam sua interpretação. 

Conforme as autoras, Koch e Elias, devemos sempre considerar o contexto em 

qualquer ato de leitura. Caso isso não ocorra, corremos os seguintes riscos: 

1. enunciados ambíguos: tornam a mensagem equívoca, despertam dúvida, incerteza; 

2. os fatores contextuais podem alterar o que se diz: se o contexto não estiver claro, 

levará a interpretações diversas e até contrárias ao que se quer dizer. 

A capacidade de construir o sentido do texto faz-se pela observância de vários 

aspectos que determinam a compreensão da leitura. O primeiro deles é o “co-texto”, 

conhecimento da língua; o segundo, a situação mediata, fatores adjacentes às condições 

sociopolítico-culturais e, por último, o contexto cognitivo dos interlocutores, os 

conhecimentos adquiridos pelo indivíduo e que precisam ser ativados no momento da 

leitura. 

No contexto cognitivo, destacam-se os seguintes conhecimentos: a) linguístico – uso 

da língua; b) adquirido – o que aprendemos intelectualmente e da convivência social; c) 

comunicativo – observância à situação comunicativa; d) superestrutural; e) estilístico – diz 

respeito aos gêneros e tipos textuais; f) intertextual – identificação de outros textos naquele 

que é lido. 



Contudo, se não levarmos em conta esses fatores de interpretação em um texto, 

podemos incorrer em equívocos no entendimento global da leitura. Por isso, vale destacar 

que: 

. o entendimento de contexto pode evitar a ambiguidade de uma asserção; 

. quando houver uma lacuna no texto, o contexto poderá elucidar o enunciado; 

. os fatores que compõem o contexto podem modificar o sentido do texto, conforme 

alguns elementos de expressão como gestos, expressão facial, entonação da voz, entre 

outros; 

. o contexto justifica por levar em consideração fatores externos à língua, por exemplo, 

a prática social e situação comunicativa. 

O plano de significação e interpretação de um texto depende também da 

contextualização da escrita. Distinguem-se, aqui, o contexto de produção e o contexto de 

uso. O primeiro é fruto das experiências de quem escreve somado às circunstâncias e 

intenções de produção. No segundo, o receptor ativa seus conhecimentos e estabelece as 

relações com o texto. 

Vale destacar, ainda, que, para o bom entendimento de um texto, os contextos 

sociocognitivos dos interlocutores devem ser em parte concordantes. 

Por tudo isso, tem-se a certeza de que a leitura exerce papel fundamental na formação 

do sujeito social. A relação entre quem produz o texto com quem o lê deve ser um processo 

dinâmico, levando em consideração as vivências pessoais e o decurso das experiências de 

vida. 

 

ORGANIZAÇÃO LÓGICA DO TEXTO 

 

O conjunto de estratégias utilizadas pelo redator para fazer o texto progredir sem 

perder o fio discursivo é denominada sequenciação textual. 

A sequenciação pode ser feita com ou sem recorrências. 

As recorrências podem incidir sobre termos, estruturas, conteúdos semânticos, 

recursos fonológicos e tempo e aspecto verbal. 

A recorrência de termos consiste na repetição de um mesmo item lexical, por exemplo, 

em “Come, come, come, come sem parar”. Na reiteração dos termos, há um acréscimo de 

sentido. Compare-se a diferença entre “Para, eu já disse!” e “Para, eu já disse, para, para, 

para!”. A repetição do verbo “para” no segundo texto denuncia uma exasperação muito 

maior que sua presença solitária no primeiro. 

A recorrência de estruturas se dá por meio de paralelismo sintático, isto é, pela 

utilização de uma mesma estrutura sintática, preenchida a cada vez com itens lexicais 

diferentes. É uma estratégia adequada para discursos enfáticos 



A recorrência de conteúdos semânticos é feita por meio de paráfrases, nas quais um 

mesmo conteúdo semântico é apresentado sob formas estruturais diferentes, muitas vezes 

valendo-se de certas expressões linguísticas que propiciam a introdução de paráfrases, 

como “isto é”, “ou seja”, “quer dizer”, “ou melhor”, “em outras palavras”, “em síntese”, “em 

resumo”, “dito de outra forma”. 

A paráfrase é muito útil para ajustar, reformular, desenvolver sintetizar ou dar maior 

precisão ao conteúdo que está sendo reapresentado. 

A recorrência de recursos fonológicos e/ou suprassegmentais consiste no emprego de 

uma invariante fonológica, com igualdade de metro, ritmo, rima, assonância, aliterações. 

A recorrência de tempo e aspecto verbal indica ao leitor se a sequência deve ser 

interpretada como comentário ou relato, uma vez que os tempos verbais pertencem a dois 

grandes grupos: o tempo para narrar, relatar, e o tempo para comentar, opinar. 

Dentro de cada um desses grupos, há o tempo básico, que não expressa perspectiva, 

apenas sinaliza a ocorrência de relato ou comentário. Além dele, há tempos com 

perspectiva retrospectiva, usado para eventos anteriores ao tempo-base, e tempos com 

perspectiva prospectiva, empregado para eventos posteriores ao tempo-base. 

A coesão textual é propiciada também pela sequenciação sem recorrência, feita 

mediante procedimentos de manutenção temática e por progressão temática linear, com 

tema constante, com temas derivados ou com desenvolvimento de um rema subdividido. 

O procedimento de manutenção temática assegura a coerência do texto em relação ao 

tema pelo emprego de termos pertencentes a um mesmo campo lexical, que permitem ativar 

um frame, um quadro, um esquema cognitivo na memória do receptor da mensagem. 

Permitem, ainda, interpretar outros elementos do texto de acordo com o frame suscitado. 

A progressão temática, por sua vez, evidencia a sequenciação do texto por meio de 

dois blocos comunicativos, denominados tema (tópico) e rema (comentário). Num 

enunciado, tema ou tópico é o elemento base da comunicação, aquilo de que se fala; rema 

é o que se diz a respeito do tema. O rema transporta informação nova, introduzida no texto 

pela primeira vez, a respeito do tema. Embora seja comum que o tema e o rema coincidam 

com o sujeito e o predicado da oração, com estes não se confundem. Assim é que em “À 

noite, costumo dormir bem se houver silêncio”, o tema ou tópico é a locução “À noite”, a 

respeito da qual é feito o comentário ou rema “costumo dormir bem se houver silêncio”. 

A progressão temática será linear quando, ao longo do texto, o rema ou comentário de 

um enunciado passa a tema ou tópico do enunciado seguinte; apresentará tema constante 

na medida em que um só tema ou tópico é acrescido de vários remas ou comentários, em 

enunciados subsequentes; será feita com temas derivados quando derivar temas parciais de 

um hipertema; dar-se-á por desenvolvimento de um rema subdividido quando novos remas 

ou comentários surgem a partir de um rema superordenado. 



O desenvolvimento do texto que se faz pelo inter-relacionamento de enunciados 

sucessivos, com ou sem elementos explícitos de ligação, é denominado encadeamento.  

Conforme exista ou não um articulador entre os enunciados sucessivos, tem-se o 

encadeamento por conexão e o encadeamento por justaposição, respectivamente, cada um 

deles se apresentando em variadas formas de textualização. 

Eventualmente, a interação entre emissor e receptor ocorre pela passagem através de 

vários assuntos, de vários temas ou tópicos, que podem ser agrupados em blocos cada vez 

mais abrangentes, fenômeno que se denomina progressão/continuidade tópica. Essa 

complexidade permite denominar os enunciados de nível mais baixo de segmentos tópicos 

que, agrupados, compõem subtópicos, os quais podem ser reunidos em quadros tópicos 

que, por sua vez, ficarão aglomerados em um supertópico. 

Portanto, aprender a língua é ir além das palavras e das frases que podem ser 

montadas a partir delas, combinando-as em expressões complexas; é aprendê-las em seu 

significado cultural; é interpretar e entender a realidade e a si mesmo. 

 



RESULTADOS 
 

 

O Projeto do Laboratório de Texto acontece desde o ano de 2006. E nessa sua 

trajetória já publicou 3 livros com a produção textual dos acadêmicos. O primeiro, em 2007, 

intitulou-se “Aprendendo a produzir ciência: um esforço acadêmico”; o segundo, em 2008, 

“Saltos de criatividade – produções acadêmicas e, o último, em 2009, “Ideias acadêmicas, 

uma construção”. 

Ao longo dos anos de trabalhos com o “Laboratório de textos” afirmamos que a 

linguagem é um dos principais elementos da interação humana, pois forma o conjunto das 

ações e relações entre os membros de um grupo ou de uma comunidade. 

O Laboratório de texto é hoje um projeto que tem, mediante suas ações 

desenvolvidas nesse semestre, seus objetivos cumpridos quando este se propõe a 

desenvolver e aplicar técnicas de escrita e reflexão aos acadêmicos da comunidade 

acadêmica da UCDB. Isso não significa sanar todos os problemas da escrita que o 

acadêmico possui, senão proporcionar-lhes métodos e técnicas de reflexão sobre sua 

própria prática da escrita de modo que, autonomamente, ele vá tomando posse de seus 

limites.  

A tomada de posse dos limites é a primeira técnica para o aperfeiçoamento da 

escrita e para o domínio da linguagem. Assim, as metas propostas pelo Laboratório, de 

algum modo, são satisfeitas com suas práticas, respeitando os níveis interpessoais de cada 

acadêmico e seu nível de engajamento. É bom lembrar que toda ação tem seus limites. 

Devido à espontaneidade do nível de engajamento do acadêmico, fator esse para além das 

estratégias do projeto, nem sempre os resultados são quantificadamente satisfatórios. 

Toda interação entre domínios, como é o caso do ensino, pesquisa e extensão, é, na 

verdade, uma mediação. Mediar é favorecer o transporte de conteúdos, articulando de modo 

mais fluído os respectivos domínios. Essa articulação se dá de modo interno, reestruturando 

os dúcteis de compreensão. Destarte, levando em consideração esses pressupostos, o 

Laboratório trabalha com um dos mais importantes canais de ligação entre esses três 

domínios, a saber, a linguagem.  

A linguagem, numa perspectiva contemporânea, não pode simplesmente ser 

compreendida como um canal de comunicação por onde transitam conteúdos, senão sua 

função comunicativa é transcendida pela sua capacidade de criação e recriação de sentidos 

e significados dos próprios domínios. Isso significa que ensino, pesquisa e extensão não 

apenas precisam da linguagem, mas são linguagens. E essa interação/mediação só 

acontece justamente pela flexibilidade que a linguagem, as quais compõem suas essências, 

permitem fazer. Nessa perspectiva, a linguagem não é uma mediação extrínseca e sim 

intrínseca aos domínios acima citados.  



Com efeito, o Laboratório de texto é na verdade a condição de possibilidade da 

própria interação entre ensino-pesquisa-extensão. Ao se dedicar às técnicas de linguagem, 

exercita-se (extensão), metodicamente (pesquisa), a reflexão (ensino) sobre a própria 

prática da linguagem. Toda a prática do projeto é a conexão destes três domínios, sendo, 

portanto, inviável o seu contrário. 
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