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Resumo: Este trabalho trata de aspectos lingüísticos e gramaticais de teses de 

doutorado e de dissertações de mestrado produzidas em uma escola superior de 

administração da cidade de São Paulo, no período compreendido entre 1989 e 

1993. O trabalho divide-se em três partes. Na primeira, estudam-se as orientações 

de autores especializados na análise e na redação de textos. Com base em uma 

amostra de teses e dissertações, examina-se como são - ou não _: aplicadas nas 

frases essas orientações. São comentados os problemas de elaboração de texto 

encontrados e são feitas recomendações. Na segunda parte, estudam-se as 

orientações de conceituados autores especializados em gramática normativa da 

língua portuguesa. Com base na amostra das teses e dissertações, examina-se como 

são aplicadas nos vocábulos e nas frases essas orientações. São comentadas as 

dificuldades gramaticais encontradas e são feitas recomendações. São comentadas 
' 

também dificuldades gramaticais da fala dos administradores. Na terceira parte, 

estão as conclusões suscitadas pelo exame da teoria e pelo exame da· pesquisa 

realizada. 

Palavras-chave: Administração: Elaboração de Tese e de Dissertação - Língua 

Portuguesa - Linguagem - Lingüística - Lingüística do Texto - Monografia: 

Redação - Tese: Redação - Dissertação: Redação - Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa. 
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APRESENTAÇÃO 

O corpo deste trabalho está dividido em três partes básicas. Na Parte I, são 

apresentados segmentos de teses de doutorado e de dissertações de mestrado de uma 

faculdade brasileira do campo de estudo da administração. Os segmentos foram 

selecionados em função da dificuldade de intelecção que pudessem oferecer. A 

título introdutório, são primeiramente analisados, com base no senso comum, os 

fatores que provocaram a dificuldade de entendimento. A seguir, ainda na primeira 

parte, selecionam-se, a título de fundamentação teórica, orientações de conceituados 

estudiosos do texto, em especial no que se referem à articulação, à coesão e à 

coerência. As orientações foram selecionadas em função da utilidade imediata que 

possam ter na elaboração de teses e de dissertações de administração. Finalmente, 

das monografias pesquisadas, foram escolhidos parágrafos, períodos, frases, para 

verificar e comentar como se dá, ou não, a aplicação dessas orientações1. 

Na Parte 11, apresenta-se um conjunto de questões de gramática normativa da 

língua portuguesa que surgiram nas teses e dissertações analisadas. Essas questões 

foram escolhidas com base na maior incidência das impropriedades gramaticais 

encontradas ao longo da pesquisa ou com base naquilo que, segundo dita a 

experiência do autor, possa constituir dúvida para quem se disponha a escrever uma 

monografia. Nessa parte, faz-se também o registro de certos hábitos observados 

tanto na fala, quanto na escrita brasileira, na expectativa de que tais problemas 

possam ser evitados em futuros discursos ou textos no campo da administração. De 

toda forma, procura-se, nos tópicos gramaticais, esclarecer, em linguagem - espera-
·~) 

lo termo monografia é aqui utilizado para referir-se a texto dissertativo a respeito de um ponto particular • 
de uma ciência ou arte - o que inclui as dissertações de mestrado e as teses de doutorado. 
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se - simples, despida de terminologia técnica, os fatos encontrados; a seguir, em 

cada caso, fundamenta-se a argumentação em reputados autores na área de estudo, 

já então recorrendo à terminologia específica. 

Finalmente, na Parte III, são apresentadas as conclusões obtidas a partir da 

teoria e da pesquisa realizada. 

.... 



INTRODUÇÃO 

A elaboração deste trabalho surgm da percepção de alguns fatos. Em 

primeiro lugar, veio a observação de que a vários dos· candidatos aos títulos de 

Mestre ou de Doutor, no campo da administração, tavez faltem conhecimentos mais 

específicos a respeito daquilo que vem a ser uma monografia1, como deve ser ela 

desenvolvida, quais as normas a serem seguidas. Existem em língua portuguesa 

obras em bom número, que fornecem orientações a respeito da estrutura e 

apresentação gráfica de uma tese2• Também se encontram com certa facilidade obras 

que analisam a elaboração do texto poético, a redação escolar, a redação nos 

vestibulares3 . Mas, especificamente a respeito da redação do texto da monografia, 

pouco ou nada se conhece4. Falta, portanto, mais orientação para que os candidatos 

aos títulos de mestre ou de doutor elaborem seus trabalhos científicos. 

O segundo fato a estimular o desenvolvimento deste trabalho foi ·a 

observação do trabalho dos professores orientadores. É de supor que tais 

professores, especialistas em certas áreas de estudo, orientem seus discípulos 

indicando-lhes bibliografia complementar, indicando-lhes caminhos teóricos 

alternativos, corrigindo eventuais falhas metodológicas etc. No entanto, vários 

alunos encontram dificuldade na elaboração mesma do texto. Talvez fosse de 

esperar que isso não acontecesse, que nesse estágio os candidatos já tivessem, de há 

muito, resolvido essa questão. Mas a realidade algumas vezes tem mostrado 

resultados diferentes. Se é verdade que a redação de muitos candidatos apresenta 

encadeamento lógico, preciso, gramaticalmente correto, a de outros apresenta 

1 Utiliza-se aqui o termo monografia em sentido amplo, que inclui tese de doutorado e dissertação 
de mestrado. 

2ver, na bibliografia deste trabalho, a indicação de várias obras a respeito. 
3Ver, por exemplo, IDLGERT (1979), ROCCO (1981) ou BARROS (1985). 

4ECO (1983) e BARRASS (1994), por exemplo, fornecem algumas orientações. 
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justamente a ausência dessas características. Quando esse problema se oferece, 

restam ao orientador poucas opções. Uma delas ,consiste em o professor orientador 

tomar para si a incumbência de ajudar na redação do texto do candidato. Mas essa 

decisão traz geralmente conseqüências dificeis de resolver. Para mencionar apenas 

uma, está o professor, nesse caso, destinando a uma tarefa específica um tempo que 

deveria ser destinado à orientação acadêmica. 

Outra opção que se oferece ao professor orientador consiste em "fechar os 

olhos" aos problemas de texto apresentados pelos alunos. Essa decisão pode 

redundar em que algum professor, componente da Banca Examinadora, aponte as 

imperfeições no momento mais delicado: na defesa da tese. Porém, por essa altura, 

a tese já estará impressa. Algumas faculdades autorizam sejam feitas a tempo as 

necessárias correções; mas outras não o permitem. Um procedimento comum é que 

a tese seja arquivada e passe a constar do acervo da respectiva biblioteca nas 

condições em que ela é apresentada e defendida, sem alteração; no máximo, admite

se a inclusão de uma errata. Ou seja, o trabalho se toma público com os problemas 

que contiver - e já se vêem as conseqüências que isso pode ter para a imagem do 

candidato, para a imagem do professor orientador, para a imagem da instituição. 

Objetivos do trabalho 

O presente trabalho tem por objetivo, então, oferecer subsídios para suprir 

algumas das lacunas acima apontadas. Busca examinar, de uma parte, quais são, na·:.: 

vertente brasileira da língua portuguesa, os estudos introdutórios mais atualizados a,,.~ 

respeito da elaboração de um texto. De outra parte, busca examinar, dentre as 

normas da língua padrão, aquelas mais diretamente aplicáveis à produção de uma f 

dissertação ou tese no campo de estudo da administração. Com essa base, busca 

verificar, no conjunto das teses e dissertações estudadas, como se dá a sua 
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aplicação. Desse confronto, fmalmente, resulta em cada capítulo um conjunto de 

orientações que, espera-se, se revelem úteis para os futuros redatores de trabalho de 

grau. 

O resultado último do presente trabalho visa a oferecer aos candidatos ao 

título de mestre ou de doutor em administração um referencial prático, de acesso 

fácil, mas ao mesmo tempo corretamente embasado em termos teóricos, a respeito 

de aspectos lingüísticos e gramaticais da elaboração de uma dissertação ou de uma 

tese. Com isso, espera-se poder resolver, em parte pelo menos, a falta de orientação 

a respeito de como elaborar o texto acadêmico. E se espera, senão resolver, pelo 

menos minimizar o trabalho do orientador, liberando-o de tarefas, por assim dizer, 

operacionais, para que possa concentrar-se em outra, mais consistente com o papel 

que tem a desempenhar: a orientação acadêmica. 

O que acima se expõe provavelmente deixa claro que a intenção não é acusar 

nem "patrulhar" -até mesmo porque o presente trabalho não se pretende modelo; 

pelo contrário, está aberto a críticas às impropriedades que certamente conterá. Por 

essas razões, tanto os autores das teses e dissertações analisadas, quanto as 

faculdades por eles representadas não estão identificados: apenas se indica uma 

referência, como DA 13, por exemplo5• A relação desses autores e das respectivas 

instituições será apresentada à Banca Examinadora. Para os demais leitores, a 

referência pouco ou nenhum significado terá. Como já se disse, pretende-se com 

isso apontar os fatos, não as pessoas, não as faculdades. O material da pesquisa, no 

qual se comentam erros de vários tipos, não tem um fnn em si mesmo; constitui 

apenas uma etapa para chegar ao objetivo: elaborar um referencial que possa vir a 

ser útil aos futuros candidatos. 

5 A título de ilustração, convém dizer que, nessa referência, D significa dissertação de mestrado; A 
indica a área de concentração em que se insere o trabalho do candidato - no caso, a primeira das áreas de 
concentração estudadas: Administração Contábil e Financeira; e 13 indica a 13ª dissertação dentre aquelas 
analisadas na área de concentração. 
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Convém esclarecer outro ponto. Para algumas das faculdades de 

administração convergem alunos de variados tipos e níveis de formação anterior. 

Alguns desses alunos apresentarão maior facilidade de discurso, maior domínio no 

uso do instrumental oferecido pelo idioma pátrio. Alguns certamente apresentarão 

maior dificuldade, eventualmente por causa de alguma deficiência em sua formação. 

E essa deficiência pode estar associada a sua condição econômico-social da época. 

Sendo assim, poder-se-ia inferir que, quando nesta tese se aponta, por exemplo, 

uma impropriedade gramatical, se está imputando defeito em uma pessoa de 

determinada classe social; em outros termos, poderia inferir-se que a uma maior ou 

menor desenvoltura no escrever esteja associada tal ou qual classe social. Essa 

inferência corresponderia a evidente equívoco. Primeiro porque, até prova em 

contrário, não se pode afrrmar nenhuma relação imediata entre a classe social do 

indivíduo e sua capacidade de escrever. Em segundo lugar, como acima se afrrma, 

ainda que houvesse essa relação, não está entre os objetivos desta tese demonstrá-la 

ou comprová-la. 

Outro ponto ainda deve ser comentado. É muito freqüente que, por diferentes 

necessidades ou motivações, os mestrandos ou doutorandos trabalhem enquanto 

fazem o curso. Isso significa que, no período do desenvolvimento das teses ou 

dissertações, muitos deles precisam preocupar-se com o horário de trabalho, com o 

dinheiro que não foi depositado, com a conta que não foi paga, com o cotidiano da 

família. Ou seja, as condições não são exatamente as ideais para a elaboração de 

uma tese. Disso tudo pode resultar que seu texto final venha a ser apresentado até 

sem ter passado por uma revisão de português, o que, por sua vez, pode provocar a 

apresentação de um texto carregado de problemas facilmente sanáveis, fossem 

outras as circunstâncias. Cabe ainda lembrar que recorrer a um corretor pode serVir 

para se eliminar uma série de problemas, mas também para se enredar em outros. 

I' 

f : 
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Tudo o que anteriormente foi dito provavehnente será entendido por qualquer 

pessoa que tenha passado pela fase de elaboração de uma monografia. No entanto 

existem argumentos de outra ordem. Por exemplo, é fundamental que seja de bom 

nível a qualidade das monografias produzidas numa escola bem conceituada. E o 

próprio texto - sua unidade, sua coesão, sua coerência, sua linguagem, sua correção 

- é um aspecto fundamental da qualidade. Uma tese (ou dissertação) contém texto 

que será lido por diferentes tipos de público: a banca examinadora, colegas 

professores, alunos, pesquisadores, o público em geral. Como se aprende em 

qualquer curso de mercadologia, forma e conteúdo caminham juntos na formação da 

imagem de um produto. Sob esse prisma, uma tese é um produto, queiramos ou não. 

Finahnente, convém insistir em que, com esta tese, pretende-se oferecer uma 

contribuição, tanto para os alunos, quanto para os professores orientadores, no 

sentido de que os primeiros possam aprimorar sua capacidade de elaborar teses e 

dissertações, e os últimos possam dedicar o tempo de orientação a objetivos mais 

condizentes com a especialidade de cada um. 



METODOLOGIA 

A pesquisa que resultou no presente trabalho não teve caráter quantitativo, 

mas qualitativo. Dois aspectos predominaram na sua realização. No primeiro, de 

cunho teórico, selecionaram-se, de um lado, as principais obras, publicadas na 

língua portuguesa do Brasil, a respeito da redação e do entendimento do texto 

escrito. Como esta tese pode futuramente servir de guia para estudantes de pós

graduação em administração, procurou-se adotar um tratamento introdutório - mas 

corretamente embasado - do estudo da elaboração do texto, evitando assim a 

terminologia específica da área. De outro lado, ainda do ponto de vista teórico, 

selecionaram-se as obras mais consagradas no campo da gramática normativa da 

língua portuguesa. Essas obras e autores constituíram o fulcro para a análise das 

teses e dissertações estudadas. 

No segundo aspecto, de cunho mais empírico, selecionou-se uma faculdade 

de administração brasileira, localizada na cidade de São Paulo. Dessa faculdade, 

foram pesquisadas teses de doutorado e dissertações de mestrado. A amostra das 

teses e dissertações estudadas foi selecionada de acordo com o seguinte critério: 

a) delimitou-se um período de 5 anos - 1989 a 1993 - em que as teses e 

dissertações tivessem sido aprovadas e homologadas; 

b) estabeleceu-se um rol em que essas monografias constassem em ordem 

cronológica de homologação; 

c) de cada uma das monografias aprovadas e homologadas nesse período, 

estudou-se a redação de dois capítulos: o de Introdução (ou, na falta, um 

equivalente) e o de Conclusão (ou, na falta, um equivalente). A justificativa para a 

escolha desses capítulos está em que neles a redação do candidato seria mais 

I 'r{ 
' I 

(' j 
\ I 

\ \\ 
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espontânea, mais de sua própria lavra, pois nos demais capítulos poderia ocorrer a 

influência da redação de outros autores, nas paráfrases, nas transcrições etc.; 

d) de cada uma das monografias estudadas, foram sendo selecionados trechos 

cujos padrões de elaboração se mostravam inadequados, fosse do ponto de vista da 

coerência e da coesão, fosse do ponto de vista da gramática. 

e) A amostra constou de 246 monografias, selecionadas no período 

compreendido entre 1989 e 1993. 

Adicionalmente, estudaram-se 5 monografias aprovadas no ano de 1994, em 

outra faculdade de administração. O objetivo não era cotejar os trabalhos das duas 

faculdades, mas apenas colher mais material de pesquisa. Como resultado, a amostra 

teve um tamanho total de 251 monografias, sendo 216 dissertações de mestrado e 35 

teses de doutorado. 

Limitações 

Como não se trata de pesquisa quantitativa, mas qualitativa, nenhuma das 

conclusões ou recomendações pode ser estendida além dos limites da amostra. 

Assim, não podem elas ser generalizadas para outras monografias da mesma 

faculdade, nem para outras faculdades. O que foi apurado durante a pesquisa pode 

servir de alerta, de recomendações, no sentido de evitar no futuro os mesmos 

padrões inadequados. 

\ 



PARTE I 

A ARTICULAÇÃO DAS FRASES 



CAPÍTULO 1 

A IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO DA FRASE 

O desenvolvimento de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de 

doutorado eXige rigor de linguagem. Para que o leitor possa acompanhar o 

raciocínio, o texto deve oferecer seqüência lógica: o título levando ao corpus, um 

capítulo levando ao seguinte, um parágrafo levando ao outro, uma frase logicamente 

entrelaçada com as demais, uma palavra logicamente associada com as antecedentes 

e as subseqüentes. Se não for assim, o autor poderá não obter o efeito da 

comunicação. Suas idéias, por mais profundas, inovadoras e brilhantes que sejam, 

não alcançarão o leitor; ficarão presas, mortas no nascedouro. 

De maneira semelhante se pode argumentar a favor da correção gramatical de 

uma monografia. Certos deslizes podem contribuir para tomar o texto 

incompreensível, ininteligível. Por exemplo, como se verá no período 3, analisado à 

página 12 deste trabalho, dizer que a escolha pela taxa composta continuamente se 

deveu por duas razões confunde o leitor. Qualquer falante da língua portuguesa 

esperaria que se dissesse a escolha da taxa (e não pela taxa) e que ela se deveuª 

duas razões (e não por certas razões). Essa impropriedade gramatical toma a frase 

dificil ou impossível de entender. Não se trata de conhecimento per se de regras 

gramaticais. Trata-se - para utilizar a consagrada noção do lingüista norte

americano Chomsky - de competência lingüísticª' que inclui o domínio das palavras 

e das relações entre elas estabelecidas. 

Podem-se, então, selecionar, dentre vanas outras, duas. extgenctas na 
,./\ 

linguagem das monografias. A primeira consiste no encadeamento lógico nas e entre 

as frases. A segunda consiste em evitar as impropriedades gramaticais que poJsam 
1• , 

dificultar o entendimento do texto. Essas duas exigências constituem exatamente os· 
I \ ; . 

\ 

/ 
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critérios utilizados para a seguir se analisarem os fragmentos das teses e dissertações 

pesquisadas; ora se recorrerá a um dos critérios, ora se recorrerá a outro. 

Esta Parte I contém, além da Introdução, mais três itens. No ·.primeiro, 

destinado a leitores não especializados, evita-se o recurso à terminologia técnica. 

Por isso, a análise dos excertos das teses e dissertações se faz principalmente com 

base no senso comum. No segundo, busca-se o apoio de obras abalizad~s, tanto no 

estudo do texto, quanto no estudo da gramática. No terceiro, retoma-se a análise do 

texto das teses e dissertações pesquisadas, mas então apoiada nos fundamentos 

teóricos; por isso, recorre-se à terminologia específica desse campo de estudo. 

i •, 



CAPÍTULO 2 

ANÁLISE DO TEXTO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

PESQUISADAS: 

PERSPECTIVA DO SENSO COMUM 

Examinemos alguns trechos colhidos de textos de candidatos aos títulos de 
I 

Mestre ou de Doutor em Administração. 

1) A rentabilidade real da Caderneta de Poupança, apesar de ser um título 

de renda pós-fixado, apresentou resultados semelhantes aos dos títulos de 
renda prefixados. (DA13, p. 189) 

Como se vê, a expressão apesar de ser um título de renda pós-fixada refere

se a um antecedente. Da forma como está redigida a frase, supõe-se que a referência 

fosse feita ao núcleo, à parte central do antecedente: rentabilidade. Mas 

rentabilidade não pode ser um título de renda pós-fixado. Então se deduz que a 

expressão deva referir-se a Caderneta de Poupança, considerada ali como um título. 

Mas essa dedução também não é viável, pois, formalmente, a expressão deveria 

estar relacionada ao núcleo do antecedente. Ao período falta, portanto, 

encadeamento lógico, unidade, articulação correta. Para que fosse possível a 

referência a Caderneta de Poupança, faltaria à frase algum elemento mediador, 

algum liame. Por exemplo: apesar de esta última ser um título de renda pós-fixado., 
I 

Melhor ainda seria ter-se dado outra feição ao período. 
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2) Uma delas é a de que nosso trabalho não fez qualquer tentativa de 

desenvolver algum método de mensuração social. Naturalmente, isso era 

previsto, pois fugia à nossa intenção de apresentar o assunto 

introdutoriamente, procurando, principalmente, proporcionar ao leitor 

uma visão geral das possibilidades, bem como dos problemas da área, ao 
invés de mergulhá-lo no tópico "mensuração ", aliás, um dos maiores 

desafios da matéria. (DA21, p. 208) 

Examinemos a utilização da palavra isso. A primeira leitura do parágrafo 

pode confundir, pois não se sabe se o que era previsto (isso) era não fazer tentativa 

de desenvolver um método, ou fazer essa tentativa. A segunda leitura provavelmente 

levará o leitor a concluir que era previsto não tentar desenvolver um método de 

mensuracão social. No entanto, o que se segue volta a confundir. A forma verbal 

fugia deixa implícita a palavra isso. Portanto, entende-se que não tentar desenvolver 

um método fugia à nossa intenção de apresentar o texto introdutoriamente. Essa 

idéia se toma, porém, inverossímil, e toma dificil o entendimento do texto. Se, ao 

invés de fugia à nossa intenção se tivesse dito era nossa intenção apresentar o 

assunto introdutoriamente, os problemas apontados já teriam sido minimizados. 

3) Os pesquisadores explicaram que a escolha pela taxa composta 
continuamente se deveu basicamente por duas razões: Primeiramente essa 
forma apresentou uma distribuição simétrica dos dados coletados e 

portanto preferível, e em segundo lugar pela interpretação econômica que 
se pode dar. (DA17, p. 27) 

Em primeiro lugar, parece ter havido um cruzamento entre o que o autor 

pensou e o que verbalizou. Fosse utilizada a palavra opção, em vez de escolha, seu , 

complemento poderia ter sido iniciado por pela (pela= per+ a): opção pela taxa. 

Mas, sendo utilizada a palavra escolha, só poderia seguir-se, no caso, da (da = de + 
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a): escolha da taxa. (Ver FERNANDES, 1980, p. 174 e 278.). Fato semelhante 

parece ter ocorrido em a escolha se deveu por duas razões. Poder-se-ia dizer: a 

escolha se deu por duas razões ou a escolha se deveu a duas razões; mas, jamais, a 

escolha se deveu por duas razões. (Ver FERNANDES, 1979, p. 178-180 e p. 240.). 

O segmento Primeiramente essa forma apresentou uma distribuição ( ... ) e 

em segundo lugar pela interpretação econômica ... não permite seu entendimento. 

Como o primeiro trecho se refere a essa forma (essa forma apresentou), esperar-se

ia no segundo trecho estrutura semelhante ou que, no mínimo, recuperasse esse 

conjunto de palavras: ... essa forma apresentou uma distribuição( ... ) e apresentou a 

vantagem de uma interpretação econômica . . . ou essa forma apresentou uma 

distribuição( ... ) e teve a vantagem de ... Jamais, porém, da forma como a frase foi 

redigida. Cabe ainda observar que o sentido e o ritmo da frase tomam parentética a 

expressão portanto preferível. Teria sido melhor tê-la destacado da seqüência frasal, 

com o uso de um par de vírgulas ou de um par de travessões ou, eventualmente, de 

um par de parênteses. Ainda assim, o sentido não justifica o uso de e, que poderia 

ter sido omitido. Em resumo, o parágrafo apresenta problemas de dois níveis: um de 

articulação e outro, intimamente associado ao primeiro, de competência lingüística 

baseada em gramática normativa. 

4) Como a atividade financeira no Brasil é muito complexa e extremamente 

ágil, fazendo com que exista uma série de impeifeições no setor financeiro, 

assim gerando conflitos entre este e o setor real (produtivo) da economia. 

(DA22, p. 7) 

Antes de analisarmos o trecho ac1m.a, apresentemos outra frase, agora 

hipotética: Como o dinheiro não foi suficiente para pagar as dívidas, foi necessário 

recorrer a empréstimos. Nessa frase, a palavra Como, posicionada logo no início da 

frase, significa porque. Assim, o leitor supõe que o fato de o dinheiro não ter sido 
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suficiente seja a causa de outro fato. Cria a expectativa do desdobramento dessa 

causa, a conseqüência, que realmente se segue: a necessidade de recorrer a 

empréstimos. 

Na frase retirada da dissertação, as coisas se passam de maneira semelhante, 

mas não igual. A presença da palavra Como, no início da frase, pode fazer o leitor 

supor que o fato de a atividade fmanceira ser muito complexa e extremamente ágil 

seja a causa de outro fato. Cria a expectativa de seu desdobramento, a conseqüênciª' 

. . . que não vem. O trecho fàzendo com que exista uma série de imperfeições no 

setor financeiro não pode entender-se como essa conseqüência. Menos ainda o 

trecho assim gerando conflitos entre este e o setor real (produtivo) da economia. 

Supondo tenhamos captado o que o autor pretendia dizer, o texto poderia construir

se mais ou menos da seguinte forma: A atividade financeira no Brasil é muito 

complexa e extremamente ágil, por isso o setor financeiro apresenta uma série de 

imperfeições que geram conflitos entre ele e o setor real (produtivo) da economia. 

5) Foi assim que o campo médico institucional modernizou-se e tecnificou

se rapidamente; passando a viver sob o domínio dos antibióticos, da 
indústria farmacêutica e de sofisticados equipamentos computadorizados 

para diagnóstico e intervenção. (DB22, p. 143) 

Utiliza-se no parágrafo 5 a forma verbal passando. Em gramática se chama 

gerúndio à forma verbal tipicamente terminada em -ndo: passando, cantando, 

vendendo, partindo etc. 

Muito freqüentemente, o gerúndio é utilizado em correlação com outro 

termo. Nessa condição, não admite ser separado do outro termo por um ponto, nem 
~I 

por dois pontos, nem por ponto-e-vírgula. Por exemplo, na frase Dizendo isso, saiu, 

as formas verbais Dizendo e saiu estão correlacionados, com base no fato de se 
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referirem à palavra ele (ou ela), subentendida. Entende-se que logo que, depois que 

(ele) disse isso, (ele) saiu. 

O leitor, ao se defrontar com a frase número 5, provavelmente esperará 

situação semelhante. Ao ler passando a viver sob o domínio dos antibióticos, da 

indústria farmacêutica e de sofisticados equipamentos computadorizados para 

diagnóstico e intervenção, espera outro termo com o qual o gerúndio passando 

possa estar correlacionado. Mas isso não acontece, não sobrevém o outro termo. Se, 

antes do gerúndio, tivesse ocorrido uma vírgula simples, a correlação teria sido 

estabelecida com modernizou-se e tecnificou-se, retomando a expressão o campo 

médico institucional: ... o campo médico institucional modernizou-se e tecnificou-se 

rapidamente, passando a viver .... Mas não foi a vírgula que ocorreu, foi o ponto-e

vírgula. Para usar o ponto-e-vírgula, teria cabido, por exemplo, a forma verbal 

passou: Foi assim que o campo médico institucional modernizou-se e tecnificou-se 

rapidamente; passou a viver sob o domínio dos antibióticos, da indústria 

farmacêutica e de sofisticados equipamentos computadorizados para diagnóstico e 

intervenção. 

Com o exame dos textos acima, percebe-se que a simples perspectiva do 

senso comum acaba evidenciando a gravidade da questão aqui tratada. O mínimo 

que se pode dizer é que esses textos, por falta de melhor articulação, resultam 

incompreensíveis. Mas, como se pode fazer para articular melhor o texto? Para 

melhor responder a essa pergunda, é necessário um aprofundamento teórico no 

tema, com o objetivo de verificar como os especialistas da área entendem esse 

problema e quais as soluções por eles propostas. Por isso, a teoria que a seguir será 

vista demonstrará a extensão e os desdobramentos do problema da articulação, da 

coesão, da coerência. 



CAPÍTULO 3 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA A ANÁLISE DO TEXTO 

Um texto não é a soma caótica de termos. Os termos, para efetivamente 

constituírem um texto, devem conformar-se a uma estrutura, "a rede de 

dependências e implicações que um elemento mantém com todos os outros, no 

conjunto em que se encontra" (GUIMARÃES, 1990, p. 43). Dessa forma, devem 

estar integrados num conjunto orgânico: "Nessa interação dinâmica entre unidades, 

o todo figura como qualitativamente distinto da soma mecânica das partes: não 

decorre de um complexo aleatório de unidades, mas de uma harmonização de 

unidades que se diferenciam e delimitam reciprocamente" (GUIMARÃES, 1990, p. 

43). 

Para melhor entender a estrutura do texto, alguns conceitos, apresentados a 

seguir, são fundamentais1. 

Microestrutura, estrutura superficial e coesão 

Segundo Fávero, a microestrutura, "identificada com a estrutura superficial 

do texto, consiste em um n-duplo ordenado de sentenças subseqüentes" (F Á VERO, 

1991, p. 92). Borba diz que "a estrutura superficial articula elementos léxicos e 

elementos gramaticais" (BORBA, 1976, p. 39). Entende-se que, na perspectiva 

microtextual ou de estrutura superficial, se estudam as relações entre termos, 

orações e periodos, no nível da superfície do texto. 

\I 
I, 

1Não é objetivo deste trabalho o estudo minucioso da teoria do texto. Esta é aqui invocada como 
apoio, como fundamento para esclarecer os problemas encontrados nos textos pesquisados. 
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De acordo com F ávero, a "coesão, manifestada no nível microtextual, refere

se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que 

ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma seqüência" (F Á VERO, 

1991, p. 10). Nos termos de Fávero, a coesão se refere a como se estrutura a 

seqüência superficial do texto. 

A título de exemplo, examinemos dois períodos: 

Elisa estuda Literatura. Sueli faz o mesmo. 

Elisa tem dezoito anos. Sueli faz o mesmo. 

Como se percebe, no primeiro exemplo a expressão fàz o mesmo retoma um 

verbo de ação (estuda) e seu complemento (Literatura). O idioma português prevê 

que essa expressão recupere exatamente esse tipo de verbo. Portanto, a 

microestrutura se apresenta correta. 

Já no segundo exemplo, o verbo (tem) não indica ação. O idioma português 

não prevê que a expressão faz o mesmo recupere esse tipo de verbo. Por isso, nesse 

exemplo, a estrutura é falha: ocorre um problema de coesão, no nível do próprio 

texto, na sua estrutura superficial, na sua microestrutura. 

Macroestrutura, estrutura profunda e coerência 

A macroestrutura, "identificada como ª estrutura profunda do texto, é 

considerada como a 'forma lógica' ou estrutura subjacente de um texto. Consiste na 

representação semântica global que defme a significação do texto 'como um todo', " 

(FÁVERO, 1991, p. 92), relacionado com o conhecimento de mundo, com as pré

informações de que o leitor dispõe. 
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Segundo Fávero, a coerência "caracteriza-se como o nível de conexão 

conceitual e estruturação do sentido, manifestado, em grande parte, 

macrotextualmente (FÁ VERO, 1991, p. 59). Segundo Beaugrande e Dressler, 

... o texto coerente é aquele em que há uma continuidade de sentidos entre os 
conhecimentos ativados pelas expressões do texto. 

Incoerente [é] aquele [texto] em que o leitor/alocutário não consegue 
descobrir nenhuma continuidade, comumente porque há uma séria discrepância entre 
a configuração de conceitos e relações expressas e o conhecimento anterior de mundo 
dos receptores. (BEAUGRANDE e DRESSLER, 1981, p. 84, apud 
F Á VERO, 1991, p. 59) 

Observa-se que a coerência está vinculada com as informações, com os 

conceitos estabelecidos e relacionados no texto, de um lado, e, de outro lado, com o 

conhecimento de mundo dos receptores. 

Examinemos um exemplo, criado ad hoc: 

As gotas de chuva escorriam pela vidraça. Daniela, cabeça apoiada à janela, 

observava os transeuntes, olhos distantes, lentos. Um sorriso largo se estampou em 

seu rosto. Onde andaria Josualdo? A vergonha o fizera sumir-se, desaparecer. Que 

pena! 

O cenário e a atitude inicial sugerem sentimentos de saudade e de tristeza em 

Daniela. Mas a seguir vem o sorriso estampado no rosto. Dadas as condições 

anteriores, o sorriso prenuncia uma mudança no estado de espírito da personagem. É 

como se o autor fornecesse indícios, "pistas" para que o leitor se preparasse para a 

mudança nos sentimentos de Daniela: passaria ela da tristeza para a alegria. Nó; 
' 

entanto, logo adiante, a reflexão de Daniela não confirma essa mudança. Em 

especial, a expressão Que pena! retoma a sugestão de tristeza. Para o leitor, a menos 

que o texto trouxesse um esclarecimento a respeito, o trecho não faz sentido. Seu 
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conhecimento de mundo lhe diz que o prenúncio de mudança no estado de espírito 

deveria seguir, confmnar-se; não poderia ter havido a retomada da tristeza, da 

saudade, pois a sugestão de alegria fica desarticulada, perdida no texto. Predomina 

nesse trecho um problema de coerência, que não se localiza no nível textual plano, 

superficial, mas em outro, subjacente: na relação entre o texto e o leitor, na relação 

entre a lógica do texto e a "lógica do mundo" do leitor; localiza-se, enfim, na 

macroestrutura, na estrutura profunda do texto. 

Outro exemplo de problema de coerência foi colhido de Barros (1985) por 

Fiorin e Savioli: 

Lá dentro havia uma fumaça formada pela maconha e essa fumaça não 
deixava que nós vissemos qualquer pessoa, pois ela era muito intensa. 

Meu colega foi à cozinha me deixando sozinho, fiquei encostado na parede da 
sala e fiquei observando as pessoas que lá estavam. Na festa havia pessoas de todos 
os tipos: ruivas, brancas, pretas, amarelas, altas, baixas, etc. (FIORIN e 
SA VIOLI, 1993, p. 262) 

Esse exemplo, obtido de redação de vestibulando, mostra a incoerência do 

texto, para evidenciar a necessidade de coerência. Como se nota, a informações 

prestadas pelo redator - uma, de que a fumaça não deixava ver, seguida de outra, de 

que o autor ficou observando as pessoas - não fazem sentido. Como ficar 

observando, se a fumaça não deixava ver? O leitor sabe, por seu conhecimento do 

mundo, que, a menos que viesse explicação adicional, um fato não poderia suceder

se ao outro. É aí, nessa relação entre o texto e os conhecimentos do leitor, que se 

estabelece a falta de coerência, segundo o conceito estabelecido. 

A incoerência se dá, então, no nível macrotextual, isto é, na estrutura 

profunda ou, enfnn, no nível do processamento cognitivo do texto: "A coerência, 

( ... ) manifestada em grande parte macrotextualmente, refere-se aos modos como os 

componentes do universo textual, isto é, os conceitos e as relações subjacentes ao 

texto de superficie se unem numa configuração, de maneira reciprocamente 
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acessível e relevante. Assim a coerência é o resultado de processos cognitivos 

operantes entre os usuários e não meros traços dos textos." (FÁ VERO, 1991, p. 10) 

Também nos textos dissertativos o redator deve estar atento para manter a 

coerência. Por exemplo, se o texto parte da premissa de que todos são iguais perante 

a lei, haverá incoerência se a seguir defender o privilégio de um jogador de futebol 

não estar obrigado a pagar determinado imposto. (Ver FIORIN e SA VIOLI, 1993, p. 

264) 

Elisa Guimarães: a articulação do texto 

Guimarães tem a mesma opinião de Fávero a respeito da relação entre a 

coesão e a coerência textuais: a coesão é tributária da coerência. Vejam-se, a 

propósito, os seguintes trechos 

O texto é coerente não porque as frases que o tecem guardam entre si 
determinadas relações, mas antes porque estas relações existem precisamente por 
força da coerência do texto. Desse fato pode-se concluir a coesão ser efeito da 
coerência. (GUIMARÃES, 1990, p. 41) 

Para chegar à compreensão do texto como um todo coerente, é necessário que 
sejam trabalhadas não só as relações coesivas (a coesão é decorrência da coerência, e 
a concatenação linear não é garantia de um texto coerente), mas, e principalmente, as 
de conexão conceitual-cognitiva. É preciso que o leitor/alocutário desenvolvh -..L 
habilidades que lhe permitam detectar as marcas que levarão às intenções do texto0 í "'

(FÁVERO, 1991, P. 69) 

~--------- Y. 
Guimarães (1990, p. ;J}·-t5usca demonstrar que um texto articulado deve 

constituir um todo, no qual 11o valor de cada elemento depende não apenas de sua 

natureza ou de sua forma própria, mas também de seu lugar e de. suas relações com 

o conjuntoé]_J E esclarece que, "aind;-;-;~-desc~Ilfl-~ -~~----~~;;~--:-d~ - ) 

esquematizante, no texto que se busca captar como um todo de significação, as 

partes se integram e se esclarecem reciprocamente. É bem por isso que fizemos 
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também uma destrinça do texto. Aí mostramos que partes como título, parágrafo, 

inter e intrapartes, início e fim têm como, coesas, edificar uma globalidade." 

A articulação do texto nas teses e dissertações 

As palavras fmais do parágrafo anterior aplicam-se perfeitamente ao texto de 

uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado, mormente se se levam 

em conta as idéias expostas no início deste capítulo. Dessa forma, numa tese, o 

título, a introdução, a conclusão, os títulos dos capítulos, os parágrafos, as frases, 

tudo deve apresentar-se articulado, coeso, coerente. 

A unidade no parágrafo e na frase em geral 

Garcia (1988) estuda algumas propriedades do parágrafo e da frase -que 

podem revelar-se de grande utilidade na elaboração de teses ou dissertações. 

Em primeiro lugar, esse autor fala da unidade do parágrafo, que "consiste em 

dizer uma coisa de cada vez, omitindo-se o que não é essencial ou não se relaciona 

com a idéia predominante do parágrafo. Evitem-se, portanto, digressões descabidas 

e indiquem-se de maneira clara as relações entre a idéia principal e as secundárias" 

(GARCIA, 1988, p. 253-4). 

No geral, então, o parágrafo deve ter presente a idéia principal; o 

desenvolvimento do parágrafo deve estar relacionado com essa idéia central; e as 

relações entre o desenvolvimento e a idéia-núcleo devem ser claramente indicadas. 

Como contra-exemplo, o autor nos oferece o seguinte excerto, de redação de aluno: 

Acabam de chegar a Cuba reforços militares da União Soviética para o 
regime comunista de Fidel Castro. A condecoração de "Che" Guevara, um dos 
colaboradores castristas, pelo ex-presidente Jânio Quadros, por afrontosa, 
escandalizou a opinião pública e contribuiu para a sua renúncia. (GARCIA, 1988, 
p. 254.) 
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Não se consegue identificar qual a idéia-núcleo desse parágrafo-período. Há 

um conjunto de idéias, sem nenhuma hierarquia: a chegada a Cuba de reforços 

militares soviéticos, a condecoração de Guevara, o escândalo, a renúncia. 

Diz Garcia que o parágrafo de estrutura mais comum, sobretudo nos textos 

classificados como dissertativos ou descritivos, consta "de duas e, ocasionalmente, 

de três partes: a introdução, representada na maioria dos casos por um ou dois 

períodos curtos iniciais, em que se expressa de maneira sumária e sucinta a idéia

núcleo (é o que passaremos a chamar daqui por diante de tópico frasa[); o 

desenvolvimento, isto é, a explanação mesma dessa idéia-núcleo; e a conclusão, 

mais rara, mormente nos parágrafos pouco extensos ou naqueles em que a idéia 

central não apresenta maior complexidade". (GARCIA, 1988, p. 206.) 

Verifica-se que o tópico frasal consiste na idéia-núcleo, exposta em um ou 

dois períodos curtos, no início do parágrafo. O exemplo oferecido pelo autor é 

colhido da obra Três Livros, de Gilberto Amado, p. 332. O tópico frasal, a idéia-

núcleo, vem em itálico, a seguir: 

O Brasil é a primeira grande experiência que faz na história moderna a 
espécie humana para criar um grande país independente, dirigindo-se por si 
mesmo, debaixo dos trópicos. Somos os iniciadores, os ensaiadores, os 
experimentadores de uma das mais amplas, profundas e graves empresas que ainda se 
acharam em mãos da humanidade. Os navegadores das descobertas que chegaram até 
nós impelidos pela vibração matinal da Renascença, cumpriram em feito que 
terminava com o triunfo na luz da própria glória~ belo era o país que descobriam, 
opulenta a terra que pisavam, maravilhoso o mundo que em redor se desdobrava~ 
podiam voltar, contentes, que tudo para eles se cumprira. (GARCIA, 1988, p. 
207.) 

Nesse exemplo, o primeiro período constitui o tópico frasal. De fato, trata-se 

da idéia-núcleo, exposta logo no início do parágrafo: o Brasil, como país 

independente. Depois de ler o primeiro período, o leitor espera que o autor explane, 
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especifique, justifique, fundamente o que ali se afirma; espera que o autor faça o 

desenvolvimento da idéia central. E isso, de fato, ocorreu. 

Segundo o mesmo autor, nem todo parágrafo tem essa estrutura. Pode, por 

exemplo, diluir-se nele a idéia-núcleo; ou pode ela ser transferida para o fmal; mas 

boa parte dos parágrafos pesquisados pelo autor se apresenta daquela maneira. 

O discurso dissertativo de caráter científico 

A respeito do assunto, convém examinar o que dizem Fiorin e Savioli 

(FIORIN e SAVIOLI, 1993, p. 309-17). Esses autores estabelecem a diferença entre 

os aspectos de subjetividade e de objetividade provocados por um texto. Para isso, 

oferecem dois exemplos singelos, sobre os quais tecem os comentários a seguir: 

a) A inflação corrói o salário do operário. 

b) Eu afirmo que a inflação corrói o salário. 

No primeiro, o enunciador (aquele que produz o enunciado) ausentou-se do 
enunciado, não colocando nele nem o eu, que indica aquele que fala, nem um verbo 
que significa o ato de dizer. No segundo, ao contrário, ao dizer 'eu afirmo', o 
enunciador inseriu-se no enunciado, explicitando quem é o responsável por sua 
produção. No primeiro caso, pretende-se criar um efeito de sentido de objetividade, 
pois se enfatizam as informações a serem transmitidas; no segundo, o que se quer é 
criar um efeito de sentido de subjetividade, mostrando que a informação veiculada é o 
ponto de vista de um indivíduo sobre a realidade. 

De fato, no pnmerro exemplo não há fatores indiciais sobre quem é o 

enunciador da frase: oferece-se apenas a declaração; com isso, atribui-se destaque à 

informação, ao conteúdo da declaração, obtendo-se o efeito da objetividade. No 

segundo exemplo, ao contrário, a presença do pronome eu e a presença da forma 

verbal afirmo deslocam (do enunciado para o enunciador) a atenção do leitor; com 

isso, obtém-se o efeito da subjetividade. 
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A propósito do assunto, prosseguem os autores com orientações que, por 

absolutamente claras, são adiante transcritas: 

Usa-se um ou outro modo de construir os enunciados em função dos efeitos 
de sentido que se quer criar. Há textos que são mais convincentes se forem elaborados 
de maneira a criar efeitos de sentido de objetividade. Outros persuadem melhor se 
mostrarem um efeito de subjetividade. 

O discurso dissertativo de caráter científico deve ser elaborado de maneira a 
criar um efeito de sentido de objetividade, pois pretende dar destaque ao conteúdo das 
afirmações feitas (ao enunciado) e não à subjetividade de quem as proferiu (ao 
enunciador). Quer concentrar o debate nesse foco e por isso adota expedientes que, de 
um lado, procuram neutralizar a presença do enunciador nos enunciados e, de outro, 
põem em destaque os enunciados, como se eles subsistissem por si mesmos. É claro 
que se trata de um artifício lingüístico, porque sempre, por trás do discurso 
enunciado, está o enunciador com sua visão de mundo. (FIORIN e SA VIOLI, 
1993, p. 309.) 

Das recomendações desses autores, depreende-se que, se se quer conferir 

feição científica a um texto, não se deve utilizar do pronome pessoal eu, nem se 

devem inserir expressões como na minha opinião, a meu ver, eu acredito que, eu 

acho que. 

Neste capítulo, selecionou-se um conjunto de conceitos, um referencial 

teórico a respeito de como se processa o entendimento e a elaboração de um texto. 

F alta agora examinar, com base nesse referencial, como foram elaborados os 

parágrafos, os períodos, as frases nas teses e dissertações analisadas ao longo da 

pesquisa; isso é o que se fará no capítulo seguinte. 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DO TEXTO DAS TESES E DISSERTAÇÕES 

PESQUISADAS: 

PERSPECTIVA FUNDAMENTADA NA TEORIA 

No início deste trabalho, analisaram-se e comentaram-se, com base no senso 

comum, trechos de teses e dissertações de administração. Voltamos à análise dos 

textos, mas, estabelecido o referencial teórico, é possível tomá-lo como suporte para 

examinar as frases. Examinemos alguns excertos das teses e dissertações 

pesquisadas. Em alguns deles, predominam problemas de coesão; em outros, 

problemas de coerência; em outros ainda, os dois elementos de análise do texto 

estão de tal forma implicados, que se torna difícil destacar um deles. 

1) A rentabilidade real da Caderneta de Poupança, apesar de ser um título de 

renda pós-fixado, apresentou resultados semelhantes aos dos títulos de renda 

prefixados. (DA13, p. 189) 

Nesse exemplo, observa-se um problema de coerência provocado por um 

problema de coesão referencial. Segundo Fávero, "Postal criou o conceito de 'ilha 

anafórica' (anaphoric island), segundo o qual uma pro-forma pronominal só poce1· 

substituir anaforicamente um nome, se esse nome estiver na estrutura superficial; 

um elemento da estrutura profunda não é antecedente suficiente, quer dizer, as pro

formas pronominais sempre se referem a elementos da estrutura superficial e nunca 

a entidades não recobráveis nessa estrutura. Assim, seria possível: 



Os pais de Pedro morreram. Ele os amava muito. 

mas não 

Pedro é órfão. Ele os amava muito. 

embora 

órfão=queperdeuospais." (FÁVERO, 1991, p. 20.) 
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Embora não se trate de casos idênticos, até porque o termo substituído está 

presente na estrutura superficial, notam-se algumas semelhanças entre os exemplos 

de Fávero e a frase número 1. A expressão apesar de ser um título de renda pós

fixada refere-se a um antecedente. Ocorre que o núcleo desse antecedente, ao qual 

parece à primeira vista ser feita a referência, é rentabilidade. Mas rentabilidade não 

pode ser um título de renda pós-fixado. Então, deduz-se que a expressão deva 

referir-se a Caderneta de Poupança, considerada como um título. Mas falta, na 

estrutura superficial, algum elemento mediador, algum liame, para que seja feita a 

remissão ao antecedente. Por exemplo: apesar de esta última ser um título de renda 

pós-fixado. Trata-se, como dissemos, de problema de coesão semelhante ao 

apresentado no exemplo de Fávero, acima . 

• 
2) Os pesquisadores explicaram que a escolha pela taxa composta continuamente 

se deveu basicamente por duas razões: Primeiramente essa forma apresentou uma 

distribuição simétrica dos dados coletados e portanto preferível, e em segundo· , 

lugar pela interpretação econômica que se pode dar. (DA17, p. 27) 

Nesse parágrafo se observa a estreita relação entre as normas da ljngua 
\ . 
I . -

padrão e a inteligibilidade do texto. Quando há divergência entre o padrão formal e 
\ ! 

o coloquial, pode-se até argumentar que transgredir as normas constitui um artifíéio 

/' 1 ., 
i \ 
\ 
\ 
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lingüístico para "esfriar" a mensagem. Não é esse, porém, o caso da frase de número 

2, apresentada mais acima. Ao que parece, não se utilizou conscientemente de uma 

transgressão à norma para obter certo efeito de comunicação. Parece ter havido 

mesmo falta de consciência dos mecanismos da língua. Dessa ausência de 

consciência resultou uma frase quase ininteligível, de baixa capacidade de 

comunicação. Repita-se a frase: 

Os pesquisadores explicaram que a escolha pela taxa composta continuamente se 

deveu basicamente por duas razões: Primeiramente essa forma apresentou uma 

distribuição simétrica dos dados coletados e portanto preferível, e em segundo 

lugar pela interpretação econômica que se pode dar. 

Em primeiro lugar, o substantivo escolha não rege a preposição per (per + a 

=pela). Caberia complemento nominal iniciado por de (de+ a= da): a escolha da 

taxa (Ver FERNANDES, 1980, p.174 e 278). De maneira semelhante, a forma 

verbal reflexiva se deveu rege a preposição a, mas não a preposição por. Deveria 

ter-se escrito a escolha(..) se deveu(..)ª duas razões (Ver FERNANDES, 1979, 

p. 178-180 e p. 240.). Essas incorreções tomam o texto difícil de entender, porque o 

leitor já tem, previamente estabelecida em sua mente, a regência correta. Contrariá

la choca o receptor, que tem de ler, e reler, e reler a frase, a ver se consegue captar-

lhe o sentido. ' 
I 
I 

Cabe ainda observar que o sentido e o ritmo da frase tomam parentética a 

expressão portanto preferível, a qual não poderia adicionar-se ao antecedente· 
v 

através da conjunção e. A propósito, Guimarães (1990, p. 46.), baseada em Charles 
\ 

Bally, argumenta o seguinte: 

\ I 



Requer-se em todo processo de coordenação certa unidade de sentido -
princípio ao qual Charles Bally tentou dar uma forma mais precisa. Para este autor, 
"duas frases são coordenadas quando a segunda tem por tema a primeira". E 
exemplifica assim: "Está frio. Não sairemos." - o que equivale a "Está frio e [a 
propósito de estar frio] não sairemos". 

Desse raciocínio pode-se concluir que os coordenados devem pertencer ao 
mesmo universo do discurso. 

A expressão "ele é bom e dois e dois são quatro" liga idéias cuja relação é 
difícil de estabelecer, pois à homogeneidade formal- exigência da gramática- deve 
corresponder a homogeneidade de sentido exigida pela lógica. 
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A ausência de homogeneidade, ao invés de revelar defeito de construção da 

frase, pode constituir recurso de estilo, como ocorre numa conhecida passagem de 

Carlos Drummond de Andrade: Perdi o bonde e a esperança. Certamente, porém, 

não é o que se verifica no texto da dissertação. 

Outras questões ainda poderiam ser comentadas a respeito do parágrafo 

colhido na pesquisa. Mas, provavelmente, o que até aqui se apresentou é suficiente 

para demonstrar a necessidade da correta articulação do texto, para tomá-lo coeso, 

coerente, lógico, uno, inteligível; e para demonstrar a marcante implicação entre 

essas características e o atendimento das exigências da língua padrão . 

• 
3) Por ser uma tarefa gigantesca a construção desse Índice Ideal, no presente 

trabalho contentou-se em utilizar-se do Índice Bovespa. (DA17, p. 28) 

No sentido de "estar satisfeito", esse verbo é pronominal: contentar-se. Nessa 
r? 

condição, exige sujeito a que se refira. Para atender a essa exigência, poderia 

eventualmente personificar-se o núcleo do sujeito: o presente trabalho contentou-se. 

Ou, se o contexto não permitir esse recurso, estruturar o período de outra maneira. 

Mas utilizar o substantivo trabalho como núcleo de um adjunto adverbial, no caso, 
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toma o sujeito indeterminado através da partícula se, o que constitui um paradoxo 

porque essa partícula já pertence ao verbo. 

Para maior clareza, verifique-se um exemplo com verbo não pronominal: 

Neste trabalho, precisa-se de informações a respeito dos índices. 

Observa-se que o verbo transitivo indireto permite que a partícula se indique 

na oração a referência a um sujeito indeterminado. 

Mas, se se toma um verbo, como arrepender-se, que é essencialmente 

pronominal, a indeterminação do sujeito por esse meio se toma impossível, e 

ininteligível: 

Neste trabalho, arrepende-se de prestar informações a respeito dos índices. 

Fato semelhante a esse é o que ocorre na frase de número 3, acima: ... no 

presente trabalho, contentou-se em ... 

• 
; ' 

4) Um teste realizado na TELEMIG, tendo como objetivo reproduzir os testes de 

Salamon no contexto brasileiro, mostrou-nos que há uma baixa correlação, e um 

alto coeficiente de indeterminação entre a TIR e o ROI. Sendo que tal 

discrepância foi bem maior do que aquela verificada por Salamon dentro da 

realidade das empresas americanas. Assim, a adoção da TIR estimada em 

detrimento do seu equivalente contábil, jaz-se ainda mais necessária no contexto 

do nosso país. (DA30, p. 225) 
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Sobre esse parágrafo, convém transcrever adiante um trecho de GARCIA 

(1988, p. 116): 

Encaremos agora o fragmento de frase como resultado de uma estrutura 
verbal malograda, frustrada nos seus intentos por causa de falhas palpáveis de 
pontuação ou de vícios de raciocínio. 

"O povo carioca pode gabar-se dos seus quatrocentos anos de vida. Vida bem 
vivida. Tendo por prêmio a natureza e o clima ameno." (Redação de aluno). 

O primeiro período constitui uma frase íntegra. O segundo - "Vida bem 
vivida" -é aposto de "vida", aposto por reiteração, com propósito enfático. Poderia 
estar entre vírgulas, como é de regra, mas o autor deu-lhe maior realce, separando-o 
por ponto. É, em essência, um fragmento de frase, mas não vicioso, dada, inclusive, a 
possibilidade de entendê-lo também como construção elíptica ou como frase nominal. 
Entretanto, parece mais natural encará-lo como um recurso de estilo que se resolveu 
satisfatoriamente numa frase fragmentária. 

Mas Q terceiro trecho- de "tendo" até Q fim-~ um fragmento de frase tido 
como vicioso pelos cânones gramaticais, .li!: que se trata de uma oração dependente 
desligada da sua principal - que ~ também ª principal do período 6! povo carioca 
pode gabar-se ... "). Muitos veriam aí, pelo menos, uma falha de pontuação (ponto em 
lugar de vírgula), e falhas de pontuação dessa ordem é que provocam a maioria dos 
fragmentos de frase de feição anacolútica. No ensino fundamental, são 
freqüentíssimas construções semelhantes ª essa, constituídas pm: períodos ª que falta ª oração principal, porque Q ponto está indevidamente colocado. 

Ora, o estilo da literatura moderna, brasileira ou não, principalmente a do 
período entre as duas grandes guerras, distingue-se pelo feitio da sua frase 
fragmentária, em conseqüência quase exclusiva de um critério de pontuação não 
ortodoxo. Não obstante, são formas de expressão legítimas sob o aspecto estilístico e 
não estritamente gramatical Quando intencionais ~ praticados com habilidade, 
constituem virtudes estilísticas; quando resultam de incúria ou ignorância, tomam-se 
vícios lastimáveis. 1 

Como se pode perceber, o comentário de Garcia se aplica perfeitamente a um 

trecho do parágrafo nº 4, destacado anteriormente; trata-se essencialmente de 

.. . mostrou-nos que há uma baixa correlação, e um alto coeficiente de 

indeterminação entre a TIR e o ROI. Sendo que tal discrepância foi bem maior do 

que aquela verificada por Salamon dentro da realidade das empresas americanas. 

10s grifos são nossos. 
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A propósito, merece comentário adicional o uso gerúndio (no caso 

específico, Sendo): colocá-lo no início do período cria no leitor a expectativa de que 

a frase será completada por outra oração (Ver CUNHA, e CINTRA, 1992, p. 479-

482). Vejamos os seguintes exemplos: 

Dizendo isso, saiu. 

Chegando o orador, o púlpito deverá estar pronto. 

Sendo tal discrepância visível, cabe disfarçá-la. 

Nesses exemplos, o gerúndio (Dizendo, Chegando, Sendo) tem seu sentido 

articulado com o da oração seguinte. Não é, porém, o que acontece no parágrafo nº 

4, já comentado. Ali, não há articulação entre o gerúndio e a oração que lhe vem a 

seguir; além disso, é ele totalmente dispensável. Poderia retirar-se a expressão 

Sendo que, e a frase apresentaria melhor feitio: ... e um alto coeficiente de 

indeterminação entre a TIR e o ROL Tal discrepância foi bem maior do que aquela 

verificada por Salamon dentro da realidade das empresas americanas. 

Outro exemplo de mau emprego do gerúndio encontra-se abaixo. Observe-se 

que se tem, principalmente pelo incorreto uso do ponto - à semelhança do exemplo 

oferecido por Garcia -, "fragmento de frase tido como vicioso pelos cânones 

gramaticais, já que se trata de oração dependente desligada da sua oração principal". 

Para melhor identificação, sublinha-se o gerúndio e deixa-se entre parênteses o 

ponto que deveria ter sido evitado. 

- Durante a década de 80, o Brasil se deparou com a estagnação 

econômica e teve uma aceleração permanente nas suas taxas de inflação(.) 

Chegando, em fevereiro de 1990, ao nível de 73% a.m. (medido pelo /PC). (DE9, 

p. 4) 
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Abaixo, são oferecidos outros exemplos de má associação entre o gerúndio e 

o sinal de pontuação. Neles, não está a oração separada por ponto, mas por ponto-e

vírgula. O resultado é uma ruptura igualmente estranha na frase. Também aqui, para 

melhor identificação, sublinha-se o gerúndio, e deixa-se entre parênteses o ponto-e

vírgula que deveria ter sido evitado. 

-Foi assim que o campo médico institucional modernizou-se e tecnificou

se rapidamente(;) passando a viver sob o domínio dos antibióticos, da indústria 

farmacêutica e de sofisticados equipamentos computadorizados para diagnóstico 

e intervenção. (DB22, p. 143) 

- Da mesma forma, o domínio de meios curativos tão modernos e 

diversificados, fundados no progresso tecnológico e na razão científica, aliado a 

uma formação de nível universitário, levou os médicos a advogarem para si o 

monopólio dos cuidados à saúde(;) passando a considerar-se os agentes 

exclusivos da evolução e modernização do campo curativo, evolução esta que 

significaria, no caso, uma sociedade livre do curandeirismo, da medicina 

popular, do fetichismo e de outras práticas ''primitivas e atrasadas". (DB22, p. 

143) 

Percebe-se, nos exemplos actma, a má articulação entre o gerúndio 

(Chegando, passando e, outra vez, passando) e os demais termos do período . 

• ,.. 

5) A distribuição dos dividendos para os acionistas é regulamentada no Brasil 

pela Lei das Sociedades por Ações- Lei no. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a 

qual segue o modelo ''Mandatory Dividends" onde a distribuição dos dividendos 

deve ser prevista no estatuto da empresa e com a restrição de ser no mínimq _de 
/ ' 

25% do lucro líquido. (DA17, p. 28) 



Esse exemplo se presta para um comentário importante, pois a impropriedade 

gramatical aqui apontada tem sido cada vez mais freqüente. Trata-se do uso do 

pronome relativo onde. 

Dizem CUNHA e CINTRA (1992, p. 342.) que "como desempenha 

normalmente a função de adjunto adverbial (= o lugar em que, no qual), onde 

costuma ser considerado por alguns gramáticos ADVÉRBIO RELATIVO". O que/' 
,1 

se quer destacar, para efeito do presente trabalho, não é a classificação de onde, mas 
\ 

o fato de que ele desempenha função de adjunto adverbial, e de que normalment~ 
1 ! 

tem por significado o lugar em que. Insista-se ainda uma vez: normalmente onde\) 
<.J 

(pronome relativo ou advérbio relativo, não importa) significa o lugar em que. 

Muitas vezes, porém, esse pronome vem, principalmente (mas não só) na 

linguagem coloquial, utilizado em outro sentido. Mais: por vezes, vem ele utilizado 

sem substituir coisa alguma, como um cola-tudo, uma muleta, um factotum. O 

exemplo nº 5 atesta o que aqui se afmna, pois o modelo "Mandatory Dividends" 

não é lugar. Para melhor construção, poderia ter-se utilizado segundo o qual: ... o 

modelo ''Mandatory Dividends ", segundo o qual a distribuição ... 

Outros dois exemplos podem ser acrescentados a seguir. Nas duas frases, não 

se consegue apreender bem o sentido. Por isso, não se oferecem sugestões 

alternativas para o relativo onde: 

- Contradições surgem, onde os países adotam ou privilegiam concepções 

diferentes no âmbito dessas relações de troca entre países. (DDl, p. 10) 

- Assim o comportamento dos agentes diante da incerteza se respalda nas 

expectativas e no grau de confiança em seus cálculos, onde se procura imaginar 

os resultados possíveis sem violentar a lógica do mundo real, e se oferece 

concretamente uma solução que pode não ser a ótima mas a possível. (DEIS, p. 

102) 
" 1 
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6) Por que o Brasil, que é um país caracteristicamente urbano; cujos conflitos 

sociais têm se agudizado nas últimas décadas - conflitos esses que possuem em 

sua base, muitas vezes, a luta por uma maior eqüidade administrativo/financeira 

por parte do poder público, inseridos na luta por uma melhor localização na 

cidade - e poderiam ser resolvidos, ou ao menos minorados, com a utilização de 

instrumentos conhecidos de política urbana de larga utilização em diversos países 

capitalistas, não previu na sua estrutura jurídico-institucional os institutos de 

política urbana que poderiam alterar este quadro? (DA12, p. 4) 

Antes de falarmos do exemplo 6, convêm alguns comentários. Garcia, com 

base em Matoso Câmara, ensina o que se deve entender por prótase e apódose, 

período tenso e período frouxo. A respeito de certo período por ele apresentado, diz 

esse autor: 

É esse um processo de correlação, 'uma construção sintática de duas partes 
relacionadas entre si de tal sorte, que a enunciação de uma, dita prótase, prepara a 
enunciação da outra, dita apódose. A primeira é condicionante, a segunda, 
condicionada. 

A condicionante típica é, como o nome diz, a representada pela subordinada 
condicional: se chover, não sairei. Mas, como o processo implica uma correlação de 
sentido mais lato, o termo condicionante aplica-se também a outras subordinadas 
adverbiais, ou aos adjuntos correspondentes. Até mesmo na coordenação há 
correlação, como a que se obtém com os pares conectivos não só (não somente, não 
apenas) ... mas também (também, senão que, como também): não só planejou a obra 
mas também a executou com perícia. 

( ... ) 
O período em que há prótase e apódose ( ... )é coeso ou tenso. É o verdadeiro 

período no sentido clássico: ambitus verborum, circuito de palavras encadeadas de tal 
forma, que o sentido só se completa no fim, quando "se fecha"o circuito. 

A outra versão, sem prótase, constitui, pelo contraste com o anterior, o 
período frouxo ou !asso, em que o pensamento se completa antes do fim, sem circuito. 
(GARCIA, 1988, p. 47-48.) 

A título de exemplo, Garcia menciona a estrutura dos provérbios, como em 

"De hora em hora (prótase ou condicionante), Deus melhora" (apódose ou 

condicionada). Nota o autor que, invertendo a ordem, esse provérbio, constituído de 



35 

período tenso (prótase + apódose ), se transformaria em período frouxo, e assrm 

perderia muito do vigor. 

Não obstante, o mesmo autor chama a atenção para o período 

exageradamente tenso, em que se sucedem ramificações de pensamentos e 

argumentos - que acabam por levar a lugar nenhum. Esse tipo de período ele chama 

de frase labiríntica ou centopeica: "Na pena de certos escritores aquilo que 

chamamos de período 'tenso' pode degenerar-se numa frase caudalosa e confusa. Se, 

por exemplo, a prótase se alonga em demasia por uma série de membros que 

afastam o desfecho ( apódose) para além da resistência da atenção, o efeito pode ser 

-e geralmente é- negativo: um período reptante, centopeico, embaraçado nos seus 

numerosos 'pés', à maneira proustiana. Mas, ao contrário, não leva a lugar algum: 

perde-se nos meandros das suas artimanhas." (GARCIA, 1988, p. 112.) Como se 

pode perceber, o comentário de Garcia atinge em cheio o período de número 6, 

transcrito acima. 

Pelo menos mais um exemplo desse tipo foi recolhido no material pesquisado 

para esta tese. A par de outros problemas de articulação, o período apresenta-se sob 

a forma de frase centopeica: 

- Estas foram as posições dos psicólogos pesquisados, em contrapartida, 

alguns profissionais (casos 13, 18, 19) citam que a acomodação é o fator 

preponderante para o não reconhecimento deste profissionais ou (caso 16) por 

não saberem vender seu próprio trabalho e, enquanto as outras áreas já 

aceitaram-no, o mesmo ainda está se questionando, ou até mesmo (caso 15) por 

não saberem negociar seu trabalho e se posicionarem como "donos da verdade"~ 
não como orientadores; por não saberem (caso 14) esperarem o momento certo; 

ou (caso 9) por terem objetivos diversos com os da empresa. (DMET4, p. 122) 
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7) A suburbanização americana inicia-se à partir de 1850 com o advento da 

cidade industrial, como alternativa de moradia para a classe média urbana, que 

aspirava uma casa própria em bairros distantes, a idealizada aldeia bucólica 

próxima da cidade, esse processo é reforçado pela produção em massa do 

automóvel e subsídios governamentais para a moradia depois da Primeira 

Guerra Mundial. (DB35, p. 13) 

Em páginas anteriores (Ver p. 29-32), comentou-se sobre a errônea utilização 

do ponto (ou do ponto-e-vírgula) onde deveria usar-se a vírgula. Aqui, examina-se a 

situação inversa: a utilização errônea da vírgula, quando deveria ocorrer ponto. 

Talvez, dos comentários anteriores, já tenha sido possível perceber algo muito 

importante para a elaboração do texto: os sinais de pontuação funcionam como 

verdadeiros fatores de coesão. Ao indicarem o ritmo, as pausas da frase, acabam por 

também indicar ao leitor o que se liga a que, e o que se separa de quê. Em especial, 

a utilização do ponto (algumas vezes, do ponto-e-vírgula), em oposição à vírgula, 

constitui elemento de informação para que o leitor consiga estabelecer a hierarquia 

do texto, consiga isolar as partes, para poder articulá-las e, por fun, entender-lhes o 

significado. Nos textos narrativos, especialmente quando ocorre o monólogo interior 

ou o fluxo de consciência da personagem, o rompimento das normas de pontuação é 

instrumento de que se utiliza o narrador para o envolvimento do leitor. Mas, numa 

tese ou numa dissertação, o respeito a essas normas é fundamental para dar clareza 

ao texto, para tomá-lo inteligívell. 

Já se vê que a frase de número 7 é do tipo centopeico, em que de uma idéia 

ramifica outra, por sua vez geradora de outra ainda, numa sucessão quase sem fun. 

Mas, além disso, em algum momento dela deveria ter ocorrido uma pausa mais 

pronunciada, indicando que algumas dessas idéias são de ordem distinta d'às 

2Este assunto é também retomado no capítulo Pontuação. Não obstante, é fundamental que também 
aqui seja abordado, devido à forte correlação entre ele e, principalmente, a coesão do texto. 
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anteriores. Por exemplo, poderia ter ocorrido um ponto entre da cidade e esse 

processo. Se o fato de ser centopeica toma a frase difícil de entender, a ausência de 

indicação de pausa mais pronunciada arremata o defeito: toma-a praticamente 

ininteligível. 

Outros exemplos de problemas de pontuação podem ser observados nas 

transcrições abaixo. Em cada uma delas, aponta-se a vírgula que foi erroneamente 

utilizada e que, dependendo do contexto, poderia ter sido substituída por ponto, por 

ponto-e-vírgula ou por dois pontos, para melhor quadrar a hierarquia e o vigor do 

texto. 

- Era conveniente, dentro de uma perspectiva comparativa, tratar de 

realidades mais ou menos próximas(,) a opção mais lógica estava na região do 

ABC, onde o PT contava com três Prefeituras: Santo André, São Bernardo do 

Campo e, pela segunda vez, Diadema. (DB36, p.4) 

- Novamente a minha posição pessoal contribuiu para a escolha(,) 

acompanhava o sistema e os problemas de transporte do ABC desde 1985, em 

junção de minha atuação profissional na gestão do sistema intermunicipal de 

transporte coletivo sobre pneus, dentro da Companhia do Metropolitano; havia 

trabalhado durante um ano, 1989, na Prefeitura de Diadema, na Divisão de 

Trânsito e Transportes do Departamento de Serviços Urbanos; e trabalhei em 

Santo André, de 1990 a 199 2, na implantação e gestão da empresa municipal 

operadora de transporte coletivo. (DB36, p. 4) 

- Procuramos sistematizar a bibliografia existente, a partir de uma 

estrutura lógica, que reflete as etapas de um processo de Planejamento 

Estratégico(,) senão vejamos(,) uma campanha eleitoral é desenvolvida para 

atingir determinado objetivo utilizando algumas estratégias através dos meios 

adequados e disponíveis, pautando-se por certas diretrizes, sendo este processo 

impulsionado a partir de uma organização que avalia e redefine os planos 

estratégicos em Junção das alterações do cenário. (DB9, p. 91) 

- O objetivo desta dissertação foi de examinar a crise econômica 

brasileira, durante a década de 80(,) para tal nossa análise é baseada em três 

pontos, a saber: ... (DE9, p. 114) 
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- Considerando as limitações impostas pelo tamanho da amostra, a 

conclusão a que chegamos é que não existe uma justificativa econômica para a 

diversificação sem limites(,) podemos observar que 12 títulos eliminam 

aproximadamente 87% o risco diversificável de um portfólio e 20 títulos eliminam 

92% deste risco. (DA20, p. 64) 

- Se assim fizermos, estamos diante de uma situação merecedora de 

maiores análises(,) o Brasil teria um risco sistemático superior a qualquer dos 

países desenvolvidos. (DA20, p. 66) 

Pensávamos incluir mais um exemplo de emprego incorreto de vírgula. No 

entanto, deparamos com um exemplo em que fica evidente que o problema da 

pontuação está comprometido com a questão mais geral da coesão e, mesmo, da 

coerência. A dificuldade de compreensão do texto abaixo ilustra a profundidade da 

relação entre a redação competente e os conhecimentos gramaticais: 

- Estas foram as posições dos psicólogos pesquisados, em contrapartida, 

alguns profissionais (casos 13, 18, 19) citam que a acomodação é o fator 

preponderante para o não reconhecimento destes profissionais ou (caso 16) por 

não saberem vender seu próprio trabalho e, enquanto as outras áreas já 

aceitaram-no, o mesmo ainda está se questionando, ou até mesmo (caso 15) por 

não saberem negociar seu trabalho e se posicionarem como "donos da verdade" e 

não como orientadores; por não saberem (caso 14) esperarem o momento certo; 

ou (caso 9) por terem objetivos diversos com os da empresa. (DMET4, p. 122) 

Em vista do exposto, justifica-se plenamente a Parte li deste trabalho -

apresentada a seguir-, na qual se tratará especificamente de questões gramaticais 
l I 

relacionadas com as monografias pesquisadas. 
i/ 



PARTE 11 

ASPECTOS DA GRAMÁTICA NORMATIVA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 



CAPÍTULO 5 

A IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS GRAMATICAIS NO TEXTO 

O Arnesto nus convidô 
Prum samba, ele mora no Brás. 

Nóis fumo e num encontremo ninguém. 
Nóis vortemo cuma baita duma réiva. 

Da outra veis, nóis num vai mais. Nóis num semo tatu. 
(Adoniran Barbosa) 

É provável que a maioria das pessoas esteja habituada a simplesmente 

relacionar as palavras com seus significados. Ao se apresentar a palavra caneta, 

talvez apenas lhes venha à mente a imagem do instrumento de escrever. Mas a 

palavra pode ter outras funções. Seu uso pode, por exemplo, fornecer indícios a 

respeito da posição social do falante; esse é o caso de quem pronuncia pobrema ou 

poblema em vez de problema. A partir de uma dessas pronúncias, é possível que o 

ouvinte atribua ao falante tais ou quais características soc1a1s, econômicas, 

educacionais, culturais etc. (Ver, sobre o assunto, PRETI, 1977; MARCUSCHI, 

1975; BERNSTEIN, 1973; GOMES, 1987). 

As palavras podem também ter função artística, como nos poemas. Podem ser 

utilizadas para registrar a pronúncia, o acento ou sotaque, a sintaxe especial de certo 

segmento da sociedade, num certo tempo, num certo espaço. É o que ocorre ·no 

trecho do Samba do Arnesto, destacado acima. Nesse samba, Adoniran Barbosa 

retrata a maneira típica de falar de certos bairros de São Paulo, em décadas atrás .. · 

" Essa obra de Adoniran não poderia ser avaliada por sua correção gramatical; as~,. 

incorreções, pelo contrário, são os instrumentos de que se serve o autor para obter o 

efeito artístico, de crônica. 
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Fatos semelhantes - embora de mérito mais controverso - acontecem nos 

anúncios comerciais. Certo curso preparatório para exames vestibulares veiculou, 

por volta de 1970, anúncio que dizia aproximadamente o seguinte: 

Te cuida! Tem gente de olho em você. 

Esse trecho apresenta grande número de impropriedades gramaticais: o 

pronome oblíquo no início da frase (li cuida!); Tem em vez de Há; a falta de 

uniformidade no tratamento m cuida- tratamento tu, de segunda pessoa, e você, de 

terceira pessoa, logo a seguir). Pode-se argumentar que o anúncio de um curso pré

vestibular não deveria conter erros desse tipo. Mas se pode argumentar de outra 

maneira: o público alvo do anúncio fala dessa maneira, comete os mesmos erros; 

portanto, a mensagem atinge mais facilmente o público a que visa e, com isso, 

comunica melhor. Admitindo-se verdadeiro este último argumento, então os erros 

gramaticais são utilizados como instrumento para melhor comunicar. 

Outro exemplo desse tipo de efeito está na peça publicitária veiculada 

atualmente pela Caixa Econômica Federal: Vem pra Caixa você também. Nessa 

frase, Vem, que indica tratamento de segunda pessoa do singular (tu), é seguido de 

você, de terceira pessoa. Também aí o tratamento não é uniforme. Também aí, 

imagina-se, a incorreção se destina a melhor comunicar. 

Percebe-se então que a correção gramatical de um texto ou discurso pode não 

ser o aspecto mais importante. Fundamental é ter consciência dos fatos da língua. O 

autor pode, dependendo das circunstâncias, utilizar de linguagem mais logicamente 

encadeada, mais formal, mais conforme com a norma culta; ou utilizar de linguagem 
' ' 

mais frouxa, mais fragmentada, mais coloquial, inclusive contrariando a língua 

padrão. Mas as circunstâncias que envolvem a elaboração de uma tese ou 
·~ 

dissertação certamente exigem o enquadramento no primeiro desses casos; sua 

incorreção gramatical, além das implicações na falta de clareza do texto, pode ter 

outros desdobramentos. Se, por exemplo, uma tese apresenta impropriedades como 
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houveram fatos, em vez de houve fatos, ou, até para exagerar um pouco, menas 

informações, em vez de menos informações, pode o leitor considerá-la pouco 

apropriada - independentemente de seu conteúdo - por não apresentar a qualidade 

formal necessária. E, como hoje se reconhece, a qualidade, em todos os sentidos, é 

fundamental. 

Não obstante, o assunto é delicado. Corrigir em uma pessoa erros de 

ortografia, de acentuação gráfica, de regência pode suscitar reações das mais 

inesperadas. Por exemplo, em correções desse tipo, pode alguém sentir-se 

pessoalmente atingido, ofendido, como se fosse chamado de descuidado ou de 

ignorante -já que se trata de temas ensinados desde o primeiro grau. Nessas 

questões, estamos todos sujeitos a impropriedades. Constatado o erro, resta apenas 

corrigi-lo, minimizando as repercussões emotivas. No mais, trata-se de dominar a 

aplicação das respectivas regras, sob pena de prejudicar a clareza do texto. 

Não fosse por outro motivo, esse já seria suficiente para que, na presente 

tese, se tomassem todos os cuidados, e, o mais possível, se evitasse a ilação de que 

ela procura "condenar" os redatores. O foco do trabalho são os fatos, como já se 

disse alhures, e não as pessoas. 

Na Parte I deste trabalho, foram analisados fragmentos de teses e dissertações 

de mestrado de administração. Apresentou-se a introdução a alguns dos principais 

fundamentos teóricos a respeito da análise do texto e, à luz desses fundamentos, 

voltou-se a analisar trechos das mesmas dissertações e teses. 

Nesta Parte 11, selecionam-se alguns tópicos da gramatica . normativa da 

língua portuguesa. O critério principal de seleção teve por base a maior incidência -

verificada no material pesquisado - das impropriedades gramaticais nesses tópicos. 

Neles se adicionaram comentários sobre assuntos que, segundo experiência deste 

autor, pudessem oferecer dúvidas aos futuros redatores de teses e dissertações de 
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administração. Ainda se adicionaram comentários sobre fatos atuais da língua falada 

ou escrita, observados por nós principalmente na cidade de São Paulo. Tais fatos 

não necessariamente ocorrem no universo nas faculdades de administração, mas no 

universo mais amplo da cidade de São Paulo; seu registro tem por objetivo que se 

tenha consciência deles para, eventualmente, no futuro, evitá-los. 

.. 



CAPÍTULO 6 

ORTOGRAFIA 

Nos textos exa.mlnados, ocorreram problemas de grafia, Veja-se um exemplo: 

-quantias vultuosas (DE13, p. 161) 

É relativamente comum as pessoas confundirem as palavras vultoso( a, as) e 

vultuoso. A primeira, vultoso, significa que faz vulto, volumoso, de grande vulto ou 

importância; já vultuoso significa acometido de congestão na face. O que se 

percebe é que o autor da dissertação DEl3 também confundiu. Com certeza ele quis 

dizer que as quantias eram vultosas, de vulto, e não que fossem quantias vultuosas, 

acometidas de congestão na face. 

Como no exemplo acima, o que mais se observou no material pesquisado é a 

tendência a cometer impropriedades gráficas pontuais, localizadas. Encontraram-se, 

por exemplo, os seguintes casos: 

Grafia encontrada 

- abilidade (DE7, p. 2) 

- excessão (DA22, p. 166 e DA33, p. 2) 

- vultuosas (de vulto) (DE13, p. 161) 

Grafia recomendada 

habilidade 

exceção 

vultosas 

Como já se comentou anteriormente, erros gráficos desse tipo depõem ou 

podem depor contra a imagem da tese e do próprio candidato; se são esporádicos, o 

leitor provavelmente tenderá a considerá-los lapsos do autor; mas, se se repetem, 

então é quase certo que a imagem será prejudicada. 
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É claro que, na mawna dos casos, encontramos corretamente grafadas 

algumas palavras que costumam oferecer dúvidas quanto à grafia; esse é o caso dos 

exemplos abaixo: 

-a fim de (DE20, p. s/n 3) 

-assessores (DB23, p. 59) 

- assessoria (DMET3, p. 85) 

-despendido (DB34, p. 153) 

-sucinto (DB 10, p. 3) 

-vultosos (DF8, p. 227) 

No entanto, o problema da ortografia existe e, como já se disse, costuma ser 

pontual, localizado em alguns vocábulos. Sendo assim, convém assinalar - desde já 

e independentemente dos exemplos encontrados nas teses pesquisadas - a grafia 

correta de um conjunto particular de palavras. Utilizou-se, como referência 

principal, o Vocabulário Ortográfico Nova Fronteira da Língua Portuguesa (que 

passaremos a chamar V. 0.), de Antônio Geraldo da Cunha (CUNHA, 1983). 

Constituíram fontes complementares as seguintes obras: O Dicionário Aurélio 

Eletrônico (FERREIRA, 1994 ), o Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (FERREIRA, 1969), o Dicionário Etimológico Nova Fronteira da 

Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha (CUNHA, 1982) e o Novo 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de Rodrigo Pontinha (PONTINHA, 

s/d) 



ERROS GRÁFICOS FREQÜENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO 

Forma correta 

(Não existe: defectivo) 

A fim de (finalidade) 

Adquirir (ou não é pronunciado) 

Aficionado 

Alto-falante 

Antepastó 

Apóstrôfo (sinal) 

Assessor 

Asterisco 

Averiguo, averigúe (u tônico, forte) 

Beneficência 

Beneficente 

Caráter ou caractere 

Chapéus 

Chegado (particípio) 

De repente 

Degraus 

Despercebido (passou despercebido) 

Discrição (de discreto) 

Distinguir (o u não é pronunciado) 

Empecilho 

Estereótipo 

Estrear, estreou, cear, ceou 

Exceção 

Excesso 

Extingyir (o u não é pronunciado) 

Fortuito 

Frustrado 

Gratuito 

Forma incorreta 

Adéqüe 

Afim de 

Adqüirir 

Aficcionado 

Auto-falante 

Anti pasto 

Apóstrofe 

Acesso r 

Asteristico 

Averiguo, averigüe 

Beneficiência 

Beneficiente 

Caracter 

Chapéis 

Chego 

Derrepente 

Degrais 

Desapercebido 

Discreção 

Distingüir 

Impecilho 

Esteriótipo 

Estreiar, estreiou, ceiar, ceiou 

Excessão 

Extingüir 

Fortuíto 

Frustado 

Gratuíto 
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cont.: Erros Gráficos Freqüentes na Cidade de São Paulo 

Forma correta Forma incorreta 

Há (ex.: Há dois meses, tempo decorrido) 

Ibero 

In titular 

Intuito 

Item, itens 

Losango 

Mal-humorado 

Mau humor 

Menos pessoas 

Octogésimo 

Por isso 

Possui 

Prazeroso 

Pretensão (p. e., sàlarial) 

Pretensioso 

Prevenir 

Privilégio, privilegiado 

Quiser· 

Reivindicação 

Ritmo 

Sicrano (fulano e beltrano) 

Sobrancelha 

Sucinto 

Suscitar 

Troféus 

Vultoso (ex.: quantia vultosa) 

A (ex.: A dois meses) 

Íbero 

Entitular 

Intuíto 

Ítem, ítens 

Losângulo 

Mau-humorado 

Mal humor 

Menas pessoas 

Octagésimo 

Porisso 

Possue 

Prazeiroso 

Pretenção 

Pretencioso 

Previnir 

Previlégio, previlegiado 

Quizer 

Reinvidicação 

Rítmo ou rítimo 

C i dano 

Sombrancelha 

Suscinto 

Sucitar 

Troféis 

Vultuoso 
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ALGUNS VOCÁBULOS ENCONTRADOS DURANTE A PESQUISA 

Apresenta-se abaixo a grafia (incorreta, segundo o Vocabulário Ortográfico) 

de algumas palavras selecionadas ao longo da pesquisa. Mais adiante, num segundo 

tópico, apresenta-se um rol de vocábulos corretamente grafados nas teses e 

dissertações pesquisadas. 

Algumas grafias incorretas encontradas 

Grafia encontrada Grafia recomendada pelo V. O. 

- abalisado (DB25, p. 4) 

- abilidade (DE7, p. 2) 

-afim de (DA2, p. 90 e DB23, p. 61) 

. - aspécto (DMET3, p. 85) 

- benvinda (DB34, p. I 55) 

- dispendido (DB4, p. 3) 

- escrutíneo (DEI, p. 133) 

- excessão (DA22, p. I66 e DA33, p. 2) 

- exiquibilidade (DB8, p. 7) 

- extender (DB28, p. 1I8) 

-infraestrutura (DB2I, p.I43, DE19, p. I e DB8, p.I) 

- longo-prazo (DE6, p. 198) 

-mão de obra (DMET3, p. 8) 

- pretenção (DA2, p. 9I) 

· - rítimo (DA22, p. I) 

- simultaniedade (DF2, p. 1) 

- sub-sistemas (DB22, p. 141) 

- substimar (DAS, p. 166) 

-traz (adv.) (DA5. p. 7) 

- vultuosas (=de vulto) (DE13, p. 161) 

abalizado 

habilidade 

a fim de 

aspecto ou aspeto 

bem-vinda 

despendido 

escrutínio 

exceção 

exeqüibilidade 

estender 

infra-estrutura 

longo prazo 

mão-de-obra 

pretensão 

ritmo 

simultaneidade 

subsistemas 

subestimar 

trás 

vultosas 
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Algumas grafias corretas encontradas 

-a fim de (DE20, p. s/n 3) 

- assessores (DB23, p. 59) 

- assessoria (DMET3, p. 85) 

- auto-estrada (DB6, p. 80) 

- coalizações (DD3, p. 112) (coalizações ou coalizões) 

-despendido (DB34, p. 153) 

- embasada (DA2, p. 82) 

- enfocam (DB8, p. 6) 

-enfocando (DA27, p. 1) 

-exceção (DB2, p. 133) 

- exceções (DA30, p. 23) 

-frustração (DMET4, p.122) 

- frustrações (DB23, p. 61) 

- homogeneidade (DB20, p. 2) 

- infra-estrutura (DB5, p. 1) 

-mão-de-obra (DF4, p. 163) 

-maquinário (DB21, p. 8) (maquinário ou maquinaria) 

-matéria-prima (DA31, p. 2) 

- matérias-primas (DE6, p. 198) 

-perturbador (DB2, p. 15) 

- pretensão (DA28, p.168) 

-privilegia (DB11, p. 2 e p. 122) 

-privilegiado (DB35, p. 11) 

-privilegiados (DB21, p. 10) 

-privilegiaria (DB35, p. 9) 

-rastro (DB 17, p. 3) 

-reivindicações (DB23, p. 59) 

-sucinta (DA2, p. 2) 

- sucintamente (DD4, p. 8) 

-sucinto (DB10, p. 3) 

- vultosos (DF8, p. 227) 
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Além dos comentários anteriores, sobre vocábulos específicos, cabem alguns 

comentários especiais, de caráter mais geral, a respeito.de ortografia. 

COMENTÁRIOS ESPECIAIS 

Há casos em que o simples cotejar da grafia encontrada com aquela ditada 

pelo V. O. talvez não seja suficiente; cabem, por isso, comentários e esclarecimentos 

adicionais. É o caso, por exemplo, dos verbos terminados em -uir, tratados em 

seguida. 

I) VERBOS TERMINADOS EM UIR. 

De acordo com as gramáticas, "os verbos em -uir não apresentam 

alternâncias vocálicas no radical; a 28 e a 38 pessoa do singular do presente do 

indicativo têm is e i em lugar de es e e, por haver ditongo oral" (BECHARA, 1992, 

p. 121 ). Para clareza, apresentamos adiante uma série de verbos terminados em -uir, 

seguidos da respectiva terceira pessoa do singular do presente do indicativo. 

VERBO FORMA VERBAL 
' 

POSSUIR possm \ 
"ri'· 

1 ;· 

ATRIBUIR atribui I 

CONTRIBUIR contribui \) 

CONSTITUIR constitui 

DISTRIBUIR distribui 

EXCLUIR exclui 
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Em pelo menos dois casos se encontrou a forma errônea: constitue-se (DB8, p. 

259) e exclue (DA5, p. 162) 

Obs.: Diferentemente, os verbos terminados em UAR (continuar), como verbos 

regulares da primeira conjugação, trazem a terceira pessoa do singular do presente do 

subjuntivo com e; p. ex.: Espero que ela continue. 

2)MAUEMAL 

Ensinam os gramáticos (Ver, por exemplo, ALMEIDA, 1963, p. 527) que 

mau é adjetivo e opõe-se a bom. Já mal é advérbio ou substantivo, opondo-se a 

bem. 

Exemplos: 

Jonas naquele momento acordara de mau humor. (bom humor) 

Como estava mal-humorado, começou por desancar a mucama. (bem-humorado) 

Confronte-se a regra com o seguinte exemplo encontrado em dissertação de 

administração: 

- ... encarada como um mau necessário ... (DA5, p. 165) 

Obs.: Não obstante o comentário acima, o Vocabulário Ortográfico manda que se 

escreva malgrado, com I; as razões para essa grafia são etimológicas, e não cabe aqui 

comentá-las. 
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3) PORQUE, POR QUE, PORQUÊ, POR QUÊ 

No português atual do Brasil, estabelece-se diferença entre por que e porque 

(Ver F ARA CO e MOURA, 1992, p. 70). Para evitar referências excessivas à 

tenninologia técnica, pode-se dizer que: 

a) Utiliza-se por que (duas palavras), quando corresponde a: 

• por qual razão, por qual motivo. 

Exemplos: 

Se hoje é feriado, por que (por qual motivo) veio ele trabalhar? 

Não sei por que (por qual motivo) essa situação ainda está por resolver. 

• pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. _ 

Exemplos: 

O tortuoso caminho por que (pelo qual) passa a Justiça exige paciência. 

Era lutulenta a estrada por que (pela qual) passei. 

Não se infonnaram os atalhos por que (pelos quais) se poderia seguir. 

São qu~se insolúveis as dificuldades por que (pelas quais) ela está passando. 

• por qual. 

Exemplo: 

Por que caminho (por qual caminho) se pode ir para Tremembé? 
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• para que (uso não muito comum, no Brasil de hoje). 

Exemplo: 

Por que (para que) eu o diga, é necessário pagar alto. 

Obs.: Quando a expressão por que for tônica (geralmente no final da frase), deve 

ser acentuada. No exemplo Ele não veio por quê?, utiliza-se por que (duas palavras), 

correspondendo a por qual motivo; e, como está no final da frase, ocorre o acento 

circunflexo: por quê. 

b) Utiliza-se porque (uma só palavra) nas demais situações. 

Exemplo: 

Veio Marcela ver o rapaz, porque tinha interesse na conclusão da conversa. 

Vim porque me agradou a idéia. 

Obs.: Quando substantivado (o porquê, este porquê), ocorre acento circunflexo. 

Exemplo: 

Ninguém atina com o porquê dessas decisões. 

4) PUSER E QUISER 

Como se pode observar em qualquer manual de gramática, na conjugação de 

um verbo se· pode utilizar a consoante z somente quando essa consoante cánstar d~ 

infinitivo desse verbo. 

·Exemplo: 

Fazer ~ fiz, fizemos, fizer, fizermos, fizera etc. 

Trazer ~ traz, trazemos, trazíamos. 



Nos demais verbos, a flexão correspondente se faz utilizando s. 

Exemplos: 

Pôr Q pus, pusemos, puser, pusermos, pusera etc. 

Querer Q quis, quisemos, quiser, quisermos, quisera etc. 

Durante a pesquisa, colheu-se o seguinte exemplo: 

- quizemos (DB8, p. 265) 

5) NOMES DOS MESES 
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O Vocabulário Ortográfico manda grafar com minúscula os nomes dos meses 

do ano. Na introdução das cartas comerciais, por exemplo, deve escrever-se: São 

Paulo, 25 de março de 2000. Somente em casos muito especiais os nomes dos 

meses devem vir, em português, iniciados com letra maiúscula. Observou-se, porém, 

esse erro durante a pesquisa: 

- ... no período de Maio de 1987 a Junho de 1991 ... (DA33, p. 102) 



CAPÍTULO 7 

ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

No material pesquisado, inúmeros foram os casos de incorreta aplicação das 

regras de acentuação gráfica. Observem-se alguns dos exemplos encontrados: 

FORMA ENCONTRADA 

- contrôle (DB28, p. 119) 

- fêz (DA2, p. 80) 

- inglêsa (DA22, p. 5) 

FORMA CORRETA 

controle 

fez 

inglesa 

O aparecimento de uma palavra incorretamente acentuada numa tese não 

terá, certamente, repercussão alguma. Mas, se com certa freqüência se apresentam 

vocábulos grafados de forma que desrespeite as regras de acentuação, a impressão 

provocada pela monografia pode ser de descuido, de desleixo ou, até mesmo, de 

desrespeito ao leitor. Não interessa aqui indicar quais os atuais mestres ou doutores 
. . 

que incorreram nesse tipo de deslize, mas se podem apontar alguns exemplos de 

erro de acentuação gráfica que em geral depõem contra a imagem positiva que os 

candidatos, através de suas dissertações e teses, possam ter pretendido alcançar. Por 

exemplo, uma lei de 1971 (ver indicação mais adiante) fez desaparecer o acento 

diferencial que se apunha a um grande conjuntÇ> de palavras. Não obstante, foram 

encontradas, durante a pesquisa das teses e dissertações homologadas, mais de 
• '• ',11 

. I 

qumze anos depois (entre 1989 e 1993 ), as palavras acima,"· incorretamente 

acentuadas 

Pelas razões já apontadas, é importante que os candidatos saibam aplicar 

corretamente pelo menos as regras de acentuação em que freqüentemente ocorrem 

erros. 
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As regras de acentuação gráfica são aquelas constantes das Instruções para a 

Organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovadas 

unanimemente pela Academia Brasileira de Letras, na sessão de 12 de agosto de 

1943, e alteradas pela Lei no. 5.765, de 18 de dezembro de 1971. Essas regras estão 

transcritas em praticamente todos os livros de gramática normativa da língua. Para a 

. elaboração do presente trabalho, elas foram colhidas do Vocabulário Ortográfico 

Nova Fronteira (CUNHA, 1983)1. 

Em vez de aqui se apresentarem todas as regras de acentuação, foram elas 

examinadas topicamente, segundo o grau de incidência de infrações praticadas pelos 

autores examinados ou segundo a importância para os futuros elaboradores de teses 

ou dissertações. De imediato, convém abordar as palavras item e itens. 

1. Item e itens 

Previa-se, na Proposta que resultou na presente tese, a ocorrência de fato 

curioso com esses dois vocábulos: embora nenhuma regra exista que recomende 

acentuá-las graficamente, admitia-se a possibilidade de que alguns dos autores 

pesquisados se utilizassem de acento para grafá-las. De fato, a previsão se 

confirmou, como se pode ver pelos exemplos abaixo, colhidos do material 

pesquisado. 

EXEMPLOS ERRONEAMENTE ACENTUADOS 

-ítem (DB30, p. 121; DEI, p. 8, 132 e 134;,) 

-ítens (DA2, p. 81 e 82; DA22, p. 165; DA9, p. 3; DB17, p. 4 e 6; DB2, p. 4, 6 e 
11; DD4, p. 124; DE13, p. 1) 

1 Durante a elaboração desta tese, tramita pelo Congresso um Projeto de Lei que estabelece novo 
acordo ortográfico. Esse acordo, se aprovado, alterará as regras de acentuação. 
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A palavra item (itens) foi também encontrada corretamente acentuada, como 

se vê adiante: 

EXEMPLOS DE ACORDO COM A REGRA 

- item (DB27, p. 136) 

-itens (DA3, p. 185; DA9, p. 3; DB2, p. 132 e p. 134; DE18, p. 100) 

2. Ritmo 

Não há também respaldo em nenhuma regra para acentuar graficamente a 

palavra ritmo. Contudo, de forma semelhante ao ocorrido com as palavras item e 

itens, imaginava-se possível encontrá-la grafada com acento nas teses e dissertações. 

A expectativa se confirmou, embora com poucas ocorrências. Mais ainda, foi a 

palavra grafada como ritimo, como se pode observar abaixo. 

EXEMPLOS ERRONEAMENTE ACENTUADOS 

- ritmo (DB8, p. 1) 

- rítimo (DA22, p. 1) 

A palavra ritmo também foi encontrada corretamente acentuada: 

EXEMPLOS DE ACORDO COM A REGRA 

-ritmo (DB2, p. 137; DB21, p. 148; DE2, p. 117) 
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3. Trema 

Emprega-se o trema no u que se pronuncia depois de g ou q e seguido de e ou 

i: agüentar, argüição, eloqüente, tranqüilo, etc. (V. 0., XII, 123
) 

EXEMPLOS QUE CONTRARIAM A REGRA 

FORMA INCORRETA FORMA CORRETA 

- adqüirir (DB8, p. 1) adquirir (o u não ~ pronunciado) 

- consequência (DEI, p. 8; DB6, p. 81) conseqüência (o pronunciado) 

- consequências (DD4, p. 127; DE11, p. 71) conseqüências (u pronunciado) 

- consequentes (DA21, p. 205) 

- exequibilidade (DA2, p. 81) 

- exiquibilidade (DB8, p. 7) 

- frequência (DB15, p. 3) 

-frequente (DA26, p. 160) 

-frequentemente (DB 11, p. 120) 

- subsequente (DA3, p. 186) 

conseqüentes ( u pronunciado) 

exeqüibilidade ( u pronunciado) 

exeqüibilidade ( u pronunciado) 

freqüência ( u pronunciado) 

freqüente ( u pronunciado) 

freqüentemente ( u pronunciado) 

subseqüente (u pronunciado) 

Também aqui, encontraram-se exemplos em que as regras sobre o uso do 

trema foram respeitadas: 

EXEMPLOS DE ACORDO COM A REGRA 

-conseqüência (DA31, p. 172) (o pronunciado) 

-conseqüências (DB4, p. 3, DB21, p. 8, DA32, p. 152,) (u pronunciado)· 

-conseqüente (DB2, p. 1) (u pronunciado) 

-conseqüentemente (DA32, p. 153) (u pronunciado) 

-distinguem (DB21, p. 142) (ou não é pronunciado) 

-distinguir (DB22, p. 147) (ou não é pronunciado) 

-extinguiu (DA2, p. 3) (ou não é pronunciado) 

-freqüência (DB2, p. 5) (u pronunciado) 

-freqüentes (DA31, p. 1) (u pronunciado) 

-seqüencial (DEI, p. 19) 
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4. Formas verbais terminadas por !m! 

a) A 3a pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter, vir e seus 

compostos recebe acento circunflexo no e da sílaba tônica: (eles) contêm, (elas) 

convêm, (eles) têm, (elas) vêm (V.O., XII, 73
, OBSERVAÇÃO 23 ) 

Para aclarar esse ponto, observe-se que, na frase 

As respostas vêm, 

a forma verbal deve grafar-se com acento circunflexo, pms seu sujeito (as 

respostas) está no plural. Não é isso, no entanto, o que se encontra em vários dos 

textos dos candidatos. 

EXEMPLOS EM DESACORDO COM A REGRA 

- ... as respostas VEM ... (forma correta: VÊM) (TC3, p. 2) 

-O volume e a composição do emprego, TEM (forma correta: TÊM) uma relação ... 
(TC3, p. 98) 

- As recentes transformações da economia mundial, marcadas pelo esgotamento das 
políticas keynesianas e o surgimento de novas tecnolo~ias - microeletrônica, 
biotecnologia e novos materiais-, TEM (forma correta: TEM) trazido ... (TC3, p. 
98) 

-As organizações TEM (forma correta: TÊM) assumido ... (DMET4, p. 8) 

-Para os médios e grandes municípios, que já TEM (forma correta: TÊM) como 
característica.:. (DF9, P. 139) 

- ... os países desenvolvidos TEM (forma correta: TÊM) sido muito .. ,(DF8, p. 1) 

- ... em todos eles as novas tecnologias TEM (forma correta: TÊM) se desenvolvido 
à sombra de ... (DF8, p. 2) 

-Muitos autores TEM: .. (forma correta: TÊM) (DD3, p. 110) 

- Os enfoques sobre o fenômeno inflacionário TEM (forma correta: TÊM) sua 
origem ... (DD4, p. 6) 

- ... pois nem todas TEM (forma correta: TÊM) aplicabilidade ... (DB27, p. 138) 

- Os folhetos educativos e as cartilhas de divulgação TEM (forma correta: TÊM) 
sido custeadas ... (DB23, p. 61) 

- O momento atual é de implementação de uma série de medidas que VEM (forma 
correta: VÊM) sendo debatidas ... (DB8, p. 259) 
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-No entanto, as causas psíquicas das doenças TEM (forma correta: TÊM) sido um 
constante desafio ... (DB22, p. 150) 

-~saltas taxas de crescimento demográfico das áreas urbanas TEM (forma correta: 
TEM) gerado ... (DB8, p. 1) 

- ... as empresas TEM ... (forma correta: TÊM) (DA22, p. 7) 

- ... e produtos que CONTÉM ... (forma correta: CONTÊM) (DD4, p. 123) 

b) Marca-se com o acento agudo o e da terminação em ou ens das palavras 

oxítonas com mais de uma sílaba: alguém, armazém, convém, convéns, detém-lo, 

mantém-na, parabéns, retém-no, também etc.(V. 0., XII, 7a) 

5. I ou U em hiato 

a) Põe-se o acento agudo no i e no u tônicos que não formam ditongo com a 

vogal anterior: ai, balaústre, cafeína, cais, contrai-la, distribui-lo, egoísta, faisca, 

heroína, juizo, pais, peúga, saia, saúde, timboúva, viúvo, etc. (V. 0., XII, 4a) 

EXEMPLOS QUE CONTRARIAM A REGRA 

Vários foram os exemplos encontrados - e eles estão arrolados na página 

seguinte. Merece destaque o aparecimento de intuito e de concluiremos, com acento 

gráfico, grafia e pronúncia totalmente despropositadas, devidas provavelmente a 

lapsos. 



FORMA INCORRETA 

-atraído (DA22, p. 13) 

-atraírem (DB2, p. 3) 

-concluída (DA22, P. 165) 

FORMA CORRETA 

atraído 

atraírem 

concluída 

-concluímos (DB8, p. 262, DEIO, p. 223) concluímos 

- concluíremos (DA31, p. 5) concluiremos 

-constituída (DD2, p. 93) constituída 

-constituído (DA22, p. 165) constituído 

-contribuíram (DE13, p. I63) contribuíram 

-contribuírem (DF7, p. 62) contribuírem 

- despossuida (DBI7, p. 6) despossuída 

- diminuído (DD4, p. 7) diminuído 

-distribuídos (DB6, p. 3) distribuídos 

- evoluía (DB6, p. 6) evoluía 

-evoluíram (DA22, p. I) evoluíram 

- intuíto (DEIS, p. 2) intuito 

-países (DA22, p. 2 e p. 5) países 

- possuía (DB23, p. 56) possuía 

- possuíam (DB25, p. 5) possuíam 

6. Acentos diferenciais e assemelhados 
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a) De acordo com a Lei 5. 765, de 18 de dezembro de 1971, fica abolido "o 

acento circunflexo diferencial na letra e e na letra o da sílaba tônica das palavras 

homógrafas de outras em que são abertas a letra e e a letra o, exceção feita da forma 

pôde, que se acentuará por oposição a pode". Dessa forma, palavras como almoço, 

acerca, aparelho, cerca, controle, cor, medo passam a dispensar, desde então, 

qualquer acento gráfico. Não obstante, encontraram-se na pesquisa os exemplos 

abaixo. 



EXEMPLOS EM DESACORDO COM A REGRA 

FORMA INCORREI A 

- acêrca (DE2, p. 2, 117 e 118) 

- acêrvo (DE2, p. 2) 

- cêrca (DB6, p. 4) 

- contrôle (DB28, p. 119) 

-rez (DA2, p. 80) 

-fOro (acento)- (DB23, p. 58) 

- inglêsa (DA22, p. 5) 

FORMA CORRETA 

acerca 

acervo 

cerca 

controle 

fez 

foro 

inglesa 

- sôbre (DE2, p. 2) sobre 
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- Notadamente, o sistema não pode (forma correta: pôde) ir mais além porque 
necessitava de ... (DB8, p. 259) 

b) Registre-se que algumas palavras, mesmo antes da Lei 5.765, não tinham a 

justificativa da homografia para se lhes aplicar o acento circunflexo. Assim é que 

em cedo e texto já não tinham acento. Com a nova lei, nenhuma alteração ocorreu: 

continua a ausência do acento. Apesar disso, na pesquisa se encontrou pelo menos 

uma vez o seguinte: 

- têxto.(DB6, p. 4) (forma correta: texto). 

c) Cabe ainda outro registro. O Acordo Ortográfico de 1943 (XII, 14a, obs. 

la) diz que se "emprega também o acento circunflexo para distinguir de certos 

homógrafos inacentuados as palavras que têm e ou o fechados: pêlo (s. m.) e pelo 

(per e lo); pêra (s. f.) e pera (prep. ant.); pô/o, pô/os (s. m.) e polo, polos (por e lo 

ou los); pôr (v.) e por (prep.); porquê (quando é subst. ou quando vem no fim da 

frase) e porque (conj.); quê (subst. m., interj. ou pron. no fim da frase) e que (adv., 

conj., pron. ou part. expletiva)". A Lei 5.765, que reformou a acentUação, não faz 

referência explícita a esse tópico; entende-se, portanto, que ele não é alterado, e que 

continuam as mencionadas palavras a merecer acento gráfico. A referendar esse 
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argumento está o próprio Vocabulário Ortográfico atual, que consigna esses 

vocábulos com o respectivo acento. 

d) O verbo pôr. É importante chamar a atenção para a forma verbal infmitiva 

pôr, que, segundo a regra anterior, tem acento circunflexo para diferenciar da 

preposição átona por. Mas o inftnitivo de seus derivados não tem acento: dispor, 

compor, contrapor, expor. 

Exemplo: 

Ele deve pôr sobre a mesa o objeto encontrado. 

Mas não pode sobrepor-se aos fatos. 

e) De forma semelhante, continua a viger o art. 152 das Instruções para a 

Organização do Vocabulário Ortográfico: "Recebem o acento agudo os seguintes 

vocábulos, que estão em homografia com outros: ás (s. m.), cf. às (contr. da prep. a 

com o art. ou pron. as); pára (v.), cf. para (prep.); pé/a, pé/as (s.f. e v.), cf. pela e 

pelas (agi. da prep. per com o art. ou pron. la, las); pé/o (v.), cf. pelo (agi. da prep. 

per com o art. ou pron. lo); péra ( el. do s. f. comp. péra-jita), cf. pera (prep. ant. ); 

pólo, pólos (s. m.), cf. polo, polos (agi. da prep. por com o art. ou pron. lo, los); 

etc." 

Em descumprimento a essas normas, encontrou-se pelo menos um exemplo 

nas dissertações e teses pesquisadas: 

- polo (forma correta: pólo, com acento) (DB28, p. 7) 
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f) Abole-se "o acento circunflexo e o grave com que se assinala a sílaba 

subtônica dos vocábulos derivados em que figura o sufixo mente ou sufixos 

iniciados por z" (Lei 5. 765, de 18 de dezembro de 1971). Isso significa que palavras 

como somente, sofregamente, cafezinho e sozinho passaram a dispensar qualquer 

acento diacritico. Não obstante, encontraram-se os seguintes exemplos: 

- aleatóriamente (DA33, p. 13) 

- Históricamente (DB6, p. 1) 

-juridicamente (DB34, p. 156) 

- prioritáriamente (DD2, p. 8) 

7. Outras palavras erroneamente grafadas quanto à acentuação 

Adiante estão relacionadas palavras não contempladas pelas regras 

anteriormente referidas neste capítulo, mas que foram encontradas erroneamente 

escritas quanto ao acento gráfico ou diacritico. Para facilitar a identificação, coloca

se entre parênteses, depois de cada exemplo, a forma corretamente acentuada. 

- ... niveis muito significativos (DA22, p. 13) (níveis) 

- ... recursos financeiros que, se introduzidos no mercado brasileiro permitira (DA2, 
p. 89) (permitirá ou, melhor, permitirão)) 

- academica (DE5, p. s.n., 1) (acadêmica) 

- aspécto (DMET3, p. 85) (aspecto) 

-capitulo (DE5, p. s. n., 3) (capítulo) 

- concorrência! (DA28, p. 165) ( concorrencial) 

- controversias (DAS, p. 165) (controvérsias) 

- definí-la (DMET1, p. 61) (defini-la) 

- dependênte (DB6, p. 83) (dependente) 

- entendi (DB 17, p. 7) (entendi) 

-esta (v.) (DA22, p. 5 e DE5, p. s. n., 1) (está) 
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- frageis (DE5, p. s. n. 121) (frágeis) 

- gráu (0834, p. 155) (grau) 

- hoteis (DA3, p. 189) (hotéis) 

- majoritario (DB6, p. 82) (majoritário) 

- minoritaria (p. 82) (minoritária) 

-o porque da sugestão (DE5, p. s. n., 3) (o porquê) 

- orgãos (DB6, p. 4) (órgãos) 

-papeis (subst.) (DB6, p. 5) (papéis) 

- quiça (DE5, p. s. n., 1) (quiçá) 

- reduzí-la (DE14, p. 69) (reduzi-la) 

- residencias (DB34, p. 157) (residências) 

- serie (subst.) (DD3, p. 112) (série) 

- socio-econômicos (DB4, p. 117) (sócio-) 

8. Algumas palavras corretamente acentuadas 

Vale a pena destacar algumas outras palavras, encontradas durante a 

pesquisa, que respeitaram as regras de acentuação: déficit (DE15, p. 4); déficits 

(DE7, p. 3); faz-se mister (DE13, p. 163). Convém insistir em que, para a 

verificação, recorreu-se ao Vocabulário Ortográfico Nova Fronteira. 



CAPÍTULO 8 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 

Tome-se, inicialmente, o seguinte exemplo, encontrado numa dissertação: 

- Por conseguinte, o Plano Diretor além das diretrizes gerais, deve deixar claro 
alguns aspectos administrativos ... (DB16, p. 141) 

Nesse exemplo, claro- um adjetivo- deveria ter concordado, em gênero e 

em número, com aspectos - um substantivo. Como aspectos está no masculino 

plural, então o adjetivo também deveria ter assumido a forma masculina plural: 

claros. 

Essa caracteristica da concordância entre o adjetivo e o substantivo costuma 

ser tratada num tema a que os gramáticos chamam Concordância Nominal (Ver 

FARACO e MOURA, 1992, p. 399; ou definição mais ampla em BECHARA, 

1992, p. 295). Para facilitar a compreensão do assunto, apresenta-se adiante uma 

orientação introdutória, seguida da fundamentação teórica pertinente. 
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UMA INTRODUÇÃO AO TEMA DA CONCORDÂNCIA NOMINAL 

Observe-se o seguinte exemplo: 

As nossas primeiras jogadoras pernambucanas desembarcaram. 

Nesse exemplo, é intuitiva a separação das palavras em dois grupos: o 

primeiro fonnado por As nossas primeiras jogadoras pernambucanas; o segundo, 

por desembarcaram. No primeiro conjunto, nota-se que, pelo sentido geral da frase, 

uma das palavras se destaca: jogadoras. Essencialmente, quer-se dizer na frase que 

as jogadoras desembarcaram e não as nossas desembarcaram, nem As 

desembarcaram. Tem-se em jogadoras um substantivo. O substantivo é a palavra 

que utilizamos para denominar um ser, um objeto, uma ação, uma qualidade, um 

estado. São exemplos de substantivo: homem, isqueiro, corrida, bondade, doença, ... 

jogadoras. (Ver SAID ALI, 1964, p. 31 ou FERREIRA, 1994) 

Na situação mais comum, o substantivo constitui o centro, a palavra principal 

de um conjunto de palavras, como no exemplo acima. As demais palavras do grupo 

são, pelo sentido geral, acompanhantes do substantivo, e podem ser chamadas, 

genericamente, de determinantes do substantivo ou de palavras adjetivas. Os 

determinantes mais freqüentes do substantivo (o detenninado) são os seguintes: 

• o artigo: o, a, os, as, um, uma, uns, umas; 

• o adjetivo (e o particípio, fonna de verbo tipicamente tenninada em ado ou 

ido): bom, claro, azul, cavernoso, informado, perdido etc.; 

• o numeral: dois, primeiro, qüinquagésimo etc.: 

• o pronome, chamado, nesse caso, pronome adjetivo: meu, minha, este, 

qualquer etc. 
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Normalmente, os determinantes do substantivo devem com ele concordar em 

gênero (masculino ou feminino) e em número (singular ou plural). Se o substantivo 

estiver no masculino, seus acompanhantes deverão estar no masculino: se o 

substantivo estiver no feminino, seus acompanhantes deverão estar no feminino. Da 

mesma forma, se o substantivo estiver no plural, seus acompanhantes deverão estar 

no plurat se o substantivo estiver no singular, seus acompanhantes deverão estar no 

singular. 

No exemplo mencionado, já vimos, o substantivo é jogadoras. Como se nota, 

trata-se de palavra feminina plural. E, se assim é, os determinantes do substantivo 

devem conformar-se ao mesmo gênero e ao mesmo número. De fato, estão no 

feminino plural as palavras as (artigo), nossas (pronome adjetivo), primeiras 

(numeral) e pernambucanas (adjetivo). 

Tomemos outro exemplo: 

Chegaram as duas professoras suecas. 

Novamente, há dois conjuntos: Chegaram e as duas professoras suecas. O 

substantivo professoras (a palavra central do segundo conjunto, a determinada) está 

no feminino plural. Isso obriga a que as palavras acompanhantes (determinantes) 

estejam também no feminino plural: as (artigo), duas (numeral) e suecas (adjetivo). 

Constituiria erro de concordância dizer, por exemplo, !!! duas professoras suecas ou 

as dois professoras suecas. 

Os problemas de concordância nominal encontrados no material examinado 

não ·são de grande monta, embora, em alguns casos, se revelem graves. Veja-se 

adiante o exemplário, no qual vêm destacados o substantivo e a palavra que com ele 

deveria concordar; em seguida à frase, vem entre parênteses a correção, a forma 

correta. 
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EXEMPLOS DE ERROS NA CONCORDÂNCIA DE PALAVRAS ADJETIVAS 

- ... uma vez que a falta de unificação( ... ) contábeis tem ... (DA2, p. 85) (forma 
correta: contábil) 

- ... recursos financeiros que, se introduzido no mercado brasileiro ... (DA2, p. 
89) (forma correta: introduzidos) 

- Já o relacionamento da empresa com os mercados financeiro e acionano 
caracteriza-se pelo papel que os recursos provenientes destes mercados 
desempenham no financiamento dos investimentos ativos e, é determinada pela 
disponibilidade dos fundos existentes ... (DA9, p. 1) (forma correta: determinado) 

- Depois do Plano, o controle urbanístico, incluindo a aprovação do parcelamento 
do solo, é descentralizada. (DB16, p. 141}(forma correta: descentralizado) 

- A proposição de alternativas que contem com a participação subsidiária da 
sociedade civil , entendendo-se como tal, entidades, movimentos sociais e empresas, 
passam a ocupar ... (DB17, p. 4) (forma correta: tais) 

- ... observamos que os recursos investidos no projeto- Cr$ 34 milhões- pode (sic) 
não ter sido muito significativo para o poder público de São Paulo. (DB18, p. 97) 
(forma correta: podem .... significativos) 

- É um novo momento na relação entre o Estado e o território, dado a falência do 
planejamento centralizado ... (DB27, p. 131) (forma correta: dada) 

- Assim, a automação, a desintegração vertical e a polivalência dos trabalhadores, 
que são as principais características da flexibilidade, não são muito difundidos nas 
empresas ... (DB27, p. 134) (forma correta: difundidas) 

- As experiências tidas como Heterodoxas (si c) não se encaixam neste perfil, pois 
além de relativamente recentes quanto à sua implementação, foram adotados em 
poucos contextos ... (DE13, p. 2) (forma correta: adotadas) · 

- Sua crença para explicar a queda da participação dos produtos agrícolas nos MF é 
devido, basicamente à intervenção do governos nestes mercados. (DE4, p. 89) 
(forma correta: devida) 
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- A utilização de recursos de terceiros obteve uma taxa de crescimento superior aos 
recursos próprios no periodo ... (DA9, p. 151) (forma correta: taxa superior à dos 
recursos) 

-O postulado fundamental da Moderna Teoria de Finanças é a da não existência ... 
(DA33, p. 100) (forma correta: o postulado ... é o da ... ) 

- Dito de outra forma, não podemos afirmar que uma empresa que esteja gerando 
um retomo sobre o patriJ;nônio líquido igual a 6% remunere o seu acionista a um 
nível igual a de um aplicador de caderneta de poupança, ... (DA30, p. 2) (forma 
correta: igual ao de um aplicador) 

Obs.: Os três últimos exemplos não são casos classicamente estudados em 
concordância nominal, mas, dada a semelhança da situação, foram eles aqui incluídos. 

ERROS DE CONCORDÂNCIA POR ANTECIPAÇÃO DO ADJETIVO 

Veja-se o seguinte exemplo: 

- ... pois para isto seria necessário a utilização ... (DA 17, p. 1) (forma correta: seria 
necessária) 

Não é raro no idioma que o adjetivo venha antes do substantivo. Esse fato, 

porém, não altera a regra de concordância nominal No exemplo acima, o adjetivo 

. necessário deve concordar em gênero e número com o substantivo utilização. Por 

esse motivo, deveria ter assumido a forma fe~a singular necessária. 

Particularmente na fala, é muito comum que, na cidade de São Paulo, se 

deixe de fazer a concordância do adjetivo anteposto ao substantivo. Às vezes, 

também na escrita aparece essa falha de concordância. Em várias frases dos 

trabalhos pesquisados foram encontrados erros desse tipo. Os exemplos abaixo, em 

que a palavra acompanhante e o substantivo vêm destacados, servem para 

demonstrar esse fato. 
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- Mas, para que possamos dar como concluida (sic) tal estudo resta-nos avaliar 
alguns pontos ... (DA22, p. 165) (forma correta: concluído) 

- Por conseguinte, o Plano Diretor além das diretrizes gerais, deve deixar claro 
alguns aspectos administrativos ... (DB 16, p. 141) (forma correta: claros) 

- ... No Capítulo H, intitulado "Concepção Teórica: As idéias da Cepal e de seus 
opositores" foi desenvolvido a idéia e o pensamento dessa instituição, baseada no 
trabalho de Raul Prebish. (DOI, p. 10) (forma correta: foi desenvolvida) 

- . . . não podendo ser esquecido a importância de elementos históricos em sua 
determinação. (DE5, p. 120) 

- . . . vamos colocar o caso de empresas onde não são vistas vantagem alguma da 
utilização dessa operação, adaptando-se as colocações de Phelps ( 1) a respeito do 
assunto temos: (DA22, p. 166) (forma correta: não é vista) 

A CONCORDÂNCIA DOS ADJETIVOS COMPOSTOS 

No estudo da administração, . é freqüente a presença de alguns adjetivos 

compostos. Tal é o caso, por exemplo, de: sócio-econômico1, econômico-contábil, 

econômico-financeiro. Ensinam Faraco e Moura (FARACO e MOURA, 1992, p. 

1.74) que "nos adjetivos compostos, só o último elemento vai para o plural". 

Também Savioli aborda a 9uestão, ao expor a norma geral para a concordância 

desses adjetivos: "Os adjetivos compostos só variam no segundo elemento, tanto em 

gênero, quanto em número" (SA VIOLI, p., 1991, p. 263). 

É curioso observar que, nesse ponto, Faraco e Moura chamam a atenção 

para a concordância numérica; já Savioli chama a atenção tanto para a ·; 

10 Dicionário Aurélio Eletrônico (AURÉLIO, 1994) registra socioeconômico; o Vocabulário 
Ortográfico Nova Fronteira (CUNHA, 1982) registra sócio-econômico. 

'· 

i 
i I 
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concordância de gênero quanto para a de número, mas menciona apenas o segundo 

elemento. De toda forma, nos adjetivos compostos (dois ou mais elementos), a regra 

geral é que apenas o último elemento concorde em gênero e número com o 

substantivo a que se refira. Em muitos casos, os redatores dos trabalhos pesquisados 

aplicaram corretamente essa regra: 

- De natureza essencialmente descritivo-analítica ... (DE I O, p. i) 

- A emergência de um novo paradigma tecnológico-econômico ... (DF8, p. 227) 

- ... dados sócio-econômicos ... (DB4, p. 117) 

- ... questões estratégico-administrativas ... (DEI, p. 11) 

- ... um novo paradigma tecnológico-econômico ... (DF8, p.227) 

- ... análise econômico-financeira ... (DEI, p. 11) 

Em outros casos, porém, os candidatos contrariaram a norma: 

- ... realidade sócio-econômica-política brasileira ... (DB9, p. 1) (forma correta: 
realidade sócio-econômico-política) 

- ... de uma abordagem analítica-teórica ... (DD2, p. 93) (forma correta: abordagem 
analítico-teórica) 



CAPÍTULO 9 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

No capítulo anterior, vimos a necessidade de concordância entre as palavras 

adjetivas e o substantivo. Vimos também que o substantivo costuma constituir o 

núcleo, a palavra mais importante de um conjunto. Observemos agora, no exemplo 

abaixo, um tipo de erro diferente dos anteriores: 

- . . . não permite que a simples soma de valores levem a conclusões corretas. 
(DA26, p. 160) 

Nesse período, o verbo (levem) deveria ter concordado com soma, o núcleo 

do sujeito. Se soma está no singular, o verbo deveria ter assumido a forma singular: 

leve .. A essa necessidade de concordância entre o verbo e o sujeito chama-se 
concordância verbatt. 

Para efeito de concordância verbal, pode-se partir de dois pressupostos: 

1) Em princípio, todo verbo tem sujeito; 

. ·~\ 
2) Em princípio, todo verbo deve concordar em número (singular ou plural) e'' ':-: 

pessoa (primeira, segunda ou terceira) com a palavra mais importante, com-Q núcleo 

(substantivo ou equivalente) do sujeito. 

Focalize-se a concordância de número no exemplo adiante: 

I Neste capítulo, a perspectiva utilizada para tratar da concordância entre o ve.rbo e o sujeito é um 
pouco diferente da habitual; mas não há divergência alguma entre as informações aqui veiculadas e aquelas 
veiculadas por qualquer texto importante de gramática normativa.Ver, por exemplo: CUNHA, 1970, p. 
234-242; ou ROCHA LIMA, 1964, 391-431. 
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no plural 
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chegaram. 

\ I 
verbo no plural 

Como se observa, tanto o núcleo do sujeito (convidados) quanto o verbo 

(chegaram) estão no plural. Conclui-se que entre eles está havendo correta 

concordância de número. Não se poderia conceber escrever essa frase da seguinte 

forma: Os convidados chegou . 

O exemplo acima serve também para indicar a posição mais natural desses 

termos: primeiro vem o sujeito (Os convidados), depois vem o verbo (chegaram). 

ANTEPOSIÇÃO DO VERBO AO SUJEITO 

Embora, na ordem mais natural, venha primeiro o sujeito e depois o verbo, 

isso não é obrigatório. Há no idioma certo grau de liberdade na disposição dos 

termos de uma oração. Assim é que a frase poderia ter sido ordenada de outra 

forma: 

Chegaram os convidados. 

A anteposição não desobriga o verbo de concordar com seu sujeito. Continua 

a ser obrigatório o plural do verbo (chegaram), para concordar com o núcleo do 
. •..:y 

sujeito (convidados), que está no plural2• A infração a esse caso particular da norma 

é muito comum entre alunos do segundo e do terceiro graus. Nas teses e 

dissertações estudadas, pelo menos dois exemplos foram enco.ntrados: 

2Quando se trata de sujeito composto, devem considerar-se outras regras, que não serão aqui 
comentadas. 
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- Se por um lado observamos o crescimento do mercado consumidor, constituído 
por novos setores da classe média, por outro aumenta significativamente os gastos 
com publicidade ... (DB35, p. 17) 

- Aos agentes financeiros couberam a administração do "mix" para se obter uma 
taxa de juros compatíveis com os custos financeiros e estrutura. (DB8, p. 3) 

CONCORDÂNCIA NA VOZ PASSIVA COM A PARTÍCULA SE 

O que acima se aftnnou continua válido com a presença da partícula se: em 

princípio, existe um sujeito e o verbo deve concordar, em número e pessoa, com seu 

núcleo. Na verdade, nos casos mais comuns, a presença da partícula se pouca 

alteração traz ao verbo, em termos de concordância. Veja-se um exemplo: 

Alfredo se feriu com uma jaca pontiaguda. 

Nesse exemplo, o núcleo do sujeito é representado por um substantivo 

singular (Alfredo); portanto o verbo (feriu) deve permanecer no singular. 

O que se pode acrescentar é que, no caso, uma ação praticada pelo sujeito 

recai sobre ele mesmo. Trata-se do que os gramáticos chamam de voz reflexiva ou 

reflexa (Ver LUFT, 1991, p. 133). De qualquer forma, esse fato em nada altera a 

necessidade de concordância entre o verbo e o núcleo de seu sujeito. 

De forma semelhante, em 

Pedro e Afina se beijaram 

o sujeito composto Pedro e Alina obriga o verbo a apresentar-se no plural. Pode-se 

acrescentar que, pelo menos no entendimento mais comum da frase, Pedro beijou 
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Alina e esta beijou Pedro. Ocorre então ação recíproca. Uma vez mais, porém, esse 

fato em nada altera a necessidade de concordância entre o verbo e seu sujeito. 

Uma das situações mais importantes da língua portuguesa ocorre com a 

presença da partícula se, mas em circunstâncias um pouco - mas não muito -

,diferentes. Observe-se o exemplo: 

Fecharam-se as portas da igreja. 

Nesse caso, se se continua a admitir que, em princípio, o verbo tem sujeito, e 

com ele deve concordar, então a dedução natural é que portas constitui o núcleo do 

sujeito. Assim sendo, como se trata de um núcleo plural, o verbo deve apresentar-se 

no plural: fecharam. 

O que a muita gente estranha é que o sujeito, nesse tipo de exemplo, não 

pratica a ação de fechar, mas sofre essa ação -trata-se de sujeito passivoJ. Não 

deveria, porém, ser de estranhar. Tem-se aí uma situação freqüente, prevista no 

idioma português, assim como o é em outros idiomas. Ainda uma vez, insista-se: 

mesmo que o sujeito seja passivo, que sofra a ação indicada, devem o verbo e o 

núcleo do sujeito estar em concordância. 

3LUFf (1991, p. 13, B, nota) e outros autores prefeririam que se considerasse voz ativa a esse tipo 
de construção. 
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ERROS DE CONCORDÂNCIA VERBAL COM A PRESENÇA DA PARTÍCULA 

SE 

O erro mais comum de concordância verbal, quando está presente a partícula 

se, está em deixar de concordar o verbo com o sujeito que sofre a ação. Retomando 

o exemplo acima, a frase apresenta-se muitas vezes na forma Fechou-se as portas, 

quando deveria fazê-lo na forma Fecharam-se as portas, estabelecendo a 

concordância entre Fecharam, verbo no plural, e portas, núcleo do sujeito no plural. 

Esse tipo de erro foi encontrado com relativa freqüência no material estudado. 

Destacam-se, nos exemplos abaixo, o verbo (com a partícula se) e o núcleo com o 

qual deveria concordar: 

- Ali, faz-se referências às Teorias do Capital Humano e da Segmentação do 
Mercado de Trabalho. (TC3, p. 2) (forma correta: fazem-se referências) 

- ... observa-se as taxas de crescimento da produção. (DE2, p. 9) (forma correta: 
observam-se as taxas) 

- ... para se obter conclusões ... (DE2, p. 6) (forma correta: para se obterem 
conclusões) 

- Nesta seção levanta-se duas hipóteses a respeito do déficit fiscal ser elevado ... 
(DEIS, p. 4) (forma correta: levantam-se duas hipóteses) 

- ... sugere-se os fatores ... (DEll, p. 2) (forma correta: sugerem-se os fatores) 

- ... verificou-se alguns vínculos no sentido ... (DB27, p. 135) (forma correta: 
verificaram-se alguns vínculos) 

- ... redefiniu-se os condicionantes do sistema ... (DB25, p. 3) (forma correta: 
redefiniram-se os condicionantes) 

- ... buscou-se as fontes ... (DB25, p. 4) (forma correta: buscaram-se as fontes) 
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- Deflagra-se nas grandes cidades, com isso, saques ao comércio ... (DB 17, p. 98) 
(forma correta: deflagram-se ... saques) 

- ... de se alocar custos ... (DA5, p. 164) (forma correta: de se alocarem custos) 

- ... onde se esclarecerá tanto os posicionamentos da teoria neoclássica e em seu 
prolongamento natural na Moderna "Teoria de Finanças", como as suposições e 
implicações das teorias gerenciais, que as contrapõem. (DA33, p. 11) (forma 
correta: ... onde se esclarecerão tãnto os posicionamentos ... ) 

- Estudos em profundidade seriam relevantes no sentido de se avaliar os postulados 
das Escolas Gerenciais. (DA33, p. 105) (forma correta: no sentido de se avaliarem 
os postulados) 

- .. . antes de se adotar modelos .. . (DB 1 O, p. 55) (forma correta: antes de se 
adotarem modelos) 

- ... contribuirá para se encontrar melhores formas de gestão .. . (DB 15, p. 4) 
(forma correta: para se encontrarem melhores formas) 

Não obstante, no material estudado não faltaram exemplos de correção na 

concordância entre verbo e sujeito, em presença da partícula se: 

- ... constatam-se( ... ) algumas disparidades ... (DB2, p. 133) 

- . . . exigem-se para a instalação de uma indústria grandes movimentos de terra. 
(DB2, p. 134) . 

-Supõem-se alguns caminhos e algumas saídas ... (DB2, p. 141) 

-Ao se criarem os comitês ... (DB23, p.50) 

- ... para que se promovessem as melhorias ... (0826, p. 157) 
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PARTÍCULA SE E SUJEITO INDETERMINADO 

Uma consideração importante neste ponto é: 

o sujeito não pode iniciar-se por preposição4. 

Veja-se a seguinte frase: 

Trata-se de assuntos graves. 

No exemplo, a expressão de assuntos graves não pode constituir sujeito de 

Trata-se, pois é iniciada pela preposição de. Não interessa, portanto, que a 

expressão esteja no plural; não constituindo sujeito, o verbo· não deve com ela 

concordar. Diz-se, nesse caso, que o sujeito é indeterminado. O ve~bo deve, então, 

permanecer no singular. 

Outros casos há em que a partícula se está presente. Porém, no que respeita à 

concordância do verbo, tais casos são pouco relevantes, porque raramente ocorre 

com eles erro. 

4 As preposições mais utilizadas são: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, 
sem, sob, sobre. É importante notar que a preposição pode combinar-se com outras classes de palavras: à 
(a+a), do (de+o), no (em+o) etc. 
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CONCORDÂNCIA VERBAL COM NÚCLEO DE SUJEITO ACOMPANHADO 

DE TERMOS EXTENSOS OU NO PLURAL 

Quando ao núcleo singular do sujeito se acrescentam modificadores (ou 

complementos) extensos ou no plural, a regra geral continua a mesma: o verbo deve 

concordar com esse núcleo singular do sujeito e assumir, portanto, a forma singular. 

Veja-se o seguinte exemplo: 

A análise dos dados relativos aos eventos foi exaustiva. 

Nota-se que a forma verbal (foi) está no singular, corretamente concordando 

com o núcleo singular do sujeito (análise). O fato de outros termos que 

acompanham esse núcleo estarem no plural não altera, normalmente, a 

obrigatoriedade de o verbo estar no singular. Isso não é, porém, o que se encontra 

em inúmeros exemplos dos autores das teses e dissertações pesquisadas. Muitas 

vezes tais autores fazem erroneamente concordar o verbo com a noção de plural 

apreendida dos demais termos associados ao núcleo do sujeito: 

- E a competição internacional, cada vez mais acirrada, exigindo produtos 
sofisticados de custo baixo e alta qualidade, prazos de entrega menores e alta 
tecnologia estão pressionando a empresa ... (DA28, p. 162) (forma correta: a 
competição está) 

- . . . na possibilidade de que o valor presente líquido dos fluxos de uma firma 
venham ... (DA3, p. 186) (forma correta: o valor venha) 

- O modelo proposto por Ijiri e Salamon representam ... (DA30, p. 226) (forma 
correta: O modelo representa) 

- .... que a qualidade dos resultados e das análises são melhores ... (DA30, p. 226) 
(forma correta: a qualidade é melhor) 
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-A contabilidade, tanto fiscal quanto gerencial, são vistas atualmente ... (DA31, p. 
2) (forma correta: A contabilidade é vista) 

Vale dizer que se a combinação de empresas com fluxos de rendimentos 
negativamente correlacionados levam a reduções do risco global da empresa 
resultante, tal fato poderia levar ... (DA33, p. 9) (forma correta: a combinação 
leva) 

- Desta forma, a utilização de recursos internos e externos no financiamento do 
processo de acumulação interagem de forma diferenciada ... (DA9, p. 150) (forma 
correta: a utilização interage) 

-No entanto, a intensificação do processo de expansão por intermédio do aumento 
do autofinanciamento e dos recursos externos não coincidem necessariamente com 
as necessidades ... (DA9, p. 157) (forma correta: a intensificação não coincide) 

- A proposaçao de alternativas que contem com a participação subsidiária da 
sociedade civil, entendendo-se como tal, entidades, movimentos sociais e empresas, 
passam a ocupar ... (DB 17, p. 4) (forma correta: A proposição passa) 

- ... a preocupação acentuada com as finanças denotam ... (DB20, p. 90) (forma 
correta: a preocupação denota) 

- O modelo de desenvolvimento economaco e de ocupação territorial foram 
responsáveis ... (DB21, p. 8) (forma correta: O modelo foi) 

- Só o perímetro das represas da empresa, segundo dados da propna CESP, 
perfazem mais de ... (DB21, p. 150) (forma correta: o perímetro perfaz) 

- No entanto a experiência obtida neste espaço de tempo de funcionamento, têm 
sido objeto de desenvolvimento de idéias . . . (DB23, p. 61) (forma correta: a 
experiência tem) 

- Um dos aspectos mais importantes que devem ser estudados e analisados são os 
dos custos de urbanização. (DB23, p. 62) (forma correta: Um dos aspectos é) 

- Contudo, a demanda por lote urbano, principalmente entre as camadas populares, 
vêm acumulando ... (DB25, p. 93) (forma correta: a demanda vem) 
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- O incentivo ao auto-financiamento (sic) e ao cooperativismo/associativismo 
também são importantes, pois as dificuldades fiscais do "Governo deverão perdurar 
... (DE6, p. 199) (forma correta: O incentivo é) 

- Acreditamos que a ênfase em determinados aspectos reflitam as circunstâncias ... 
(DB9, p. 91) (forma correta: que a ênfase reflita) 

- Este panorama de grandes e pobres cidades caracterizadas por uma distribuição 
extremamente desigual dos serviços urbanos e do acesso a eles (segregação espacial) 
dão à política de transportes ... (DB4, p. 117) (forma correta: Este panorama dá) 

Por vezes, ocorre o contrário: a distância entre, de um lado, o núcleo plural 

do sujeito e, de outro lado; o verbo parece fazer perder a noção de que este último 

deveria apresentar-se no plural: 

- As experiências tidas como Heterodoxas (si c) não se encaixam neste perfil, pois 
além de relativamente recentes quanto à sua implementação, foram adotados (sic) 
em poucos contextos, e assim sendo não teria a mesma relevância dentro dos 
objetivos definidos nesta dissertação. (DE13, p. 2) (forma correta: As experiências 
não teriam) 

OS VERBOS FAZER E HAVER 

Examine-se o seguinte exemplo: 

- ... sem que hajam reações. (DB23, p. viii) (forma correta: haja) 

Há nesse exemplo um grave erro. Fosse um verbo qualquer, a concordância 

estaria correta. Mas, em se tratando do verbo haver (assim como do verbo fazer), 
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há considerações especiais que devem ser levadas em conta. É o que será visto a 

segurr. 

Neste capítulo se insistiu no fato de que, em princípio, o verbo tem sujeito e 

com ele deve concordar. Ainda para conftnnar essa aftnnação, examinem-se as 

seguintes frases: 

Oco"eram aqui acidentes graves. 

Existem neste ponto informações importantes. 

Como se vê, Ocorreram está no plural, concordando com acidentes, e 

Existem está no plural, concordando com informações. Essas frases se revelam 

corretas em termos de concordância verbal. 

Dois verbos muito utilizados, porém, em certas circunstâncias, não têm 

sujeito. Não tendo sujeito, nesses casos, tais verbos permanecerão sempre no 

singular. Mais propriamente, deverão apresentar-se na terceira pessoa do singular. 

Esse é o caso do verbo .f!!:12:.. Esse verbo, quando indica temperatura ou 

tempo decorrido, deve, então, empregar-se sempre no singular, terceira pessoa (V. 

F ARA CO e MOURA, 1992, p. 405). 

Exemplos: 

Agora, faz trinta graus à sombra. 

Ontem fez dezoito anos que ... 

Hoje faz dois meses que ... 

Fazia doze anos que ... 

Fará amanhã cinco anos ... 



84 

Também o verbo haver, quando aplicado no sentido de existir (ou, 

similarmente, de ocorrer, acontecer), deve apresentar-se sempre no singular, 

terceira pessoa. Observe-se que existir, ocorrer e acontecer têm sujeito e devem 

normalmente com ele concordar. Haver é que, nesses sentidos, não tem sujeito e, 

portanto, não deve ir para o.plural (Ver FARACO e MOURA, 1992, p. 405)5. 

Exemplos: 

Houve aqui acidente graves. 

Há neste ponto informações importantes. 

Haverá amanhã duas reuniões de trabalho. 

Haveria casos mais importantes, se ... 

Nas teses e dissertações com pulsadas, encontraram-se erros de concordância 

com o verbo haver: 

- . . . se houvessem cadastros informatizados 
houvesse) 

(DB16, p. 142) (forma correta: 

- ... pelo censo de 80, haviam 412 estabelecimentos ligados à agricultura, e em 85 
só haviam 246; ( ... )pelos dados do censo de 80 haviam 600 estabelecimentos ... 
(DB23, p. 55) (forma correta: havia) 

- . . . em 1980 haviam 44 estabelecimentos que se dedicavam à extração vegetal e 
em 1985 haviam somente 40 estabelecimentos. (DB23, p. 55) 

- ... afim (sic) de que hajam trocas ... (DB23, p. 61) (forma correta: haja) 

5No falar coloquial do Brasil, tem sido com freqüência utilizado o verbo ter, nesse sentido. 
Registre-se que o padrão culto da língua não abona esse uso. 
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Encontraram-se também nas monografias, particularmente em relação ao 

verbo haver, exemplos de concordância correta: 

- ... com o objetivo de verificar se haveria diferenças ... (DB22, p. 146) 

- ... mas há indicações de que ... (DB27, p. 135) 

VERBOS EM LOCUÇÃO VERBAL: HAVER E FAZER 

Normalmente, quando um verbo constitui o principal de uma locução verbal, 

a concordância, exceto alguns poucos casos, se faz entre o núcleo do sujeito e o 

primeiro verbo auxiliar da locução. 

Exemplos: 

O acidente pode ter ocorrido aqui. 
I locução verbal I 

Os acidentes podem ter ocorrido aqui. 
I locução verbal I 

Devem existir neste ponto informações importantes. 
\ locucão verbal I 

· Poderiam existir neste ponto informações importantes. 
\ locução verbal I 
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No caso dos verbos fazer e haver, as coisas se passam de modo diferente. 

Como, nos sentidos já indicados, esses verbos não têm sujeito, devem seus 

auxiliares permanecer no singular, terceira pessoa: 

Deve fazer alguns anos ... 
\locução verbal/ 

Poderia haver casos mais importantes se ... 
\locução verbal I 

Os exemplos seguintes foram encontrados nos trabalhos pesquisados. No 

primeiro deles, o verbo auxiliar permanece corretamente no singular, terceira 

pessoa. No segundo, foi o auxiliar erroneamente colocado no plural. 

- Pode haver, no entanto, casos ... (DE2, p. 7) 

- Podem haver três situações ... (DE2, p. 6) 

-, ,...,. 

.. 



CAPÍTULO 10 

REGÊNCIA VERBAL 

Em regência verbal, encontraram-se problemas sérios, alguns até 

controversos. Veja-se wn exemplo obtido de wna dissertação de mestrado: 

-A pesquisa sobre esse tema implicou no levantamento ... (DB5, p. 5) 

Segundo boa parte dos gramáticos, no sentido de acarretar o complemento 

do verbo implicar (ver, mais adiante, o item correspondente) deve ser utilizado sem 

a preposição em. Portanto, no exemplo acima, em que está presente essa preposição 

(no= em+o), a frase deveria ter sido redigida da seguinte maneira: 

A pesquisa sobre esse tema implicou o levantamento ... 

Esse é wn exemplo daquilo que os gramáticos chamam de regência. De 

forma geral, a regência estuda a relação entre wna palavra e seu complemento. A 

regência verbal, especificamente, estuda a relação entre wn verbo, o termo regente, 

e seu complemento, o termo regido. A Nomenclatura Gramatical Brasileira (Ver 

ROCHA LIMA, 1964, p. 581 e ss.) estabelece que os complementos verbais são o 

objeto direto e o objeto indireto. Dessa forma, os manuais de gramática normativa, 

no capítulo destinado à regência verbal, examinam especialmente a relação 

particular entre o verbo e seus objetos, direto ou indireto1. Em particular, costumam 

destacar as preposições que, com tal ou qual verbo, devam ou não ser utilizadas. 

Devido à importância que alguns verbos asswnem para o trabalho do administrador, 

I Apesar do que foi dito acima, não é raro os manuais de gramática incluírem neste ponto a relação 
entre o verbo · e adjuntos adverbiais ou predicativos. O presente capítulo seguirá o mesmo critério, 
·incluindo-os também. · 



88 

vêm eles destacados na relação a seguir. Em cada caso, comentam-se os aspectos 

mais importantes da regência do verbo destacado. 

REGÊNCIA DE ALGUNS VERBOS 

• COMEÇAR 

Não se encontrou, nos textos pesquisados, exemplo algum de irregularidade 

na regência desse verbo. Mas, na fala, parece estar havendo no Brasil a tendência de 

omitir a preposição a, quando se-lhe segue infinitivo. A preposição vinha sendo 

usual, nesse caso (Ver BECHARA, 1992, p. 283). Fato semelhante tem ocorrido 

com outros verbos, como tornar, aprender, continuar. Os exemplos abaixo trazem 

entre parênteses o espaço que deveria ter sido ocupado pela preposição a. 

Começou ( ) dizer coisas vãs. 

Tornou ( ) dizer as mesmas palavras. 

Aprendeu ( ) fazer o movimento lateral. . 

• CONSISTIR 

Embora no material pesquisado não se tenha encontrado infração à regência 

de consistir, convém lembrar que esse verbo repele a preposição de e aceita a 

preposição em (Ver BECHARA, 1992, p. 291). Veja-se o exemplo: 

O problema consiste no uso de palavras impróprias. (E, não, consiste do) 
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• CONTENTAR 

Segundo FERNANDES (1979, p. 166), este verbo pode ser pronominal, na 

acepção de ficar contente, estar satisfeito. Por isso mesmo, não admite a utilização 

do pronome oblíquo se para, simultaneamente, indeterminar o sujeito. É isso, no 

entanto, o que se encontra no exemplo abaixo. 

- Por ser uma tarefa gigantesca a construção desse Índice Ideal, no presente trabalho 
contentou-se em utilizar-se do Índice Bovespa. (DA17, p. 28) 

• DEPARAR 

Ensina CEGALLA (1973, p. 356) o seguinte: 

"Em resumo, pode-se dizer: 

1) Deparei uma coisa estranha. 

2) Deparei com uma coisa estranha. 

3) Deparou-se-me uma coisa estranha. 

4) O destino me deparou uma coisa estranha." 

Já o Dicionário de Verbos e Regimes estipula que: 

"Este verbo admite três construções. 1 a: 'O hoteleiro deparou-me um 
refresco', isto é- proporcionou-me. 28

: 'Ao hoteleiro deparou-se um refresco', 
isto é - apresentou-se-lhe aos olhos. 38

: 'O hoteleiro deparou com um 
refresco', isto é- deu com um refresco." (FERNANDES, 1979, p.187) 

Também BECHARA (1992, p. 316) se refere a esse verbo, mandando 

escrever depara com. 
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Em nenhum momento, porém, os especialistas abonam a forma reflexiva 

deparar-se + com. Não obstante, assim se encontra esse verbo em vários exemplos: 

- ... nós nos temos deparado com ... (DA16, p.l) (forma correta: nós temos 
deparado com) 

-No entanto, nos deparamos com outro paradoxo ... (DB4, p. 2) (forma correta: 
No entanto, deparamos com) 

- ... o IPT se deparou com ... (DB6, p. 82) (forma correta: o IPT deparou com) 

- Por outro lado, a economia, sendo uma ciência social, frequentemente se depara 
com questões ... (DE4, p. 2) (forma correta: freqüentemente depara com) 

- Durante a década de 80, o Brasil se deparou com a estagnação econômica ... 
(DE9, p. 4) (forma correta: o Brasil deparou com) 

• IMPLICAR 

O verbo implicar, no sentido de trazer como conseqüência, acarretar, é 

transitivo direto, segundo ROCHA LIMA (1964, p. 452). Não deve, assim, vir 

regido de preposição em. Não se deve, portanto, dizer: "O empréstimo implica no 

pagamento de cinco parcelas iguais", mas: 

O empréstimo implica o pagamento de cinco parcelas iguais. 

De maneira semelhante, não deve aparecer a preposição em no seguinte 

exemplo: 

O sinal implica que devemos passar adiante. 

Atualmente, no Brasil, particularmente na linguagem coloquial, quase sempre 

se utiliza a preposição em, nesse caso (Ver FARACO e MOURA, 1992, p. 381). A 
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tendência parece estar contaminando também textos mais formais. Não obstante, ao 

autor de uma tese de doutorado ou de uma dissertação de mestrado provavelmente 

será preferível évitar esse tipo de solecismo, para não lhe serem exigidas 

explicações. De qualquer modo, abaixo segue um rol de exemplos coletados. Nos 

primeiros, que contrariam a recomendação de Rocha Lima, vem utilizada a 

preposição em; nos últimos, que estão corretos, não se utiliza a preposição: 

-Implica em fazer com que os receptores da informação a entendam ... (DA31, p. 
I 70) (forma correta: Implica fazer) 

- ... que a descentralização implica em maior complexidade da estrutura ... (DB 16, 
p. 141) (forma correta: implica maior complexidade) 

- ... que implicam em nova ampliação ... (DB17, p. 4) (forma correta: Implicam 
nova amplicação) 

- Isto implica de um lado na incorporação ... (DE13, p. 163) (forma correta: 
implica a incorporação) 

- O que implica em reconhecer que a teoria clássica do salário ... (DE5, p. 121) 
(forma correta: implica reconhecer) 

- Existe um impacto positivo do risco no valor real, implicando que, em ambientes 

... (DA27, p. 121) 

-Isto implica que ... (DA27, p.121) 

- ... implicaria introduzir ... (DA32, p.i) '' 

- ... implica um custo ... (DA31, p. 151) 

' '. ,.Jo; 

,-...., 
! 

í ( 
I \ 

\ 
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·PROCEDER 

ROCHA LIMA (1964, p. 452) diz que o verbo proceder, "seguido de 

complemento com a preposição a, significa realizar alguma coisa, dar começo a 

ela". Nesses sentidos, deve o verbo, então, reger preposição a. Disso decorre que se 

deve escrever "o reitor procedeu ao levantamento dos dados" e, não, "o reitor 

procedeu o levantamento dos dados". 

Do material pesquisado, dois exemplos podem ser oferecidos. O primeiro, 

incorreto; o segundo, correto. 

- Proceder, então, a aplicação de um modelo (DD3, p. 1) (forma correta: 
Proceder à aplicação) 

-Proceder a uma ampla revisão ... (DMET1, p. 61) 

·RESPONDER 

Fato importante com relação ao verbo responder é o seguinte: na acepção de 

"dar resposta", "dizer ou escrever em resposta", o verbo responder se utiliza com 

objeto indireto em relação à pergunta e com objeto direto para exprimir a resposta 

(Ver CUNHA e CINTRA, 1992, p. 521-522). Estão, portanto, corretos os seguintes 

exemplos: 

Jose fina respondeu à pergunta do na"ador. (objeto indireto, com preposição a, 
em relação à pergunta) 

Jose fina respondeu uma coisa qualquer. (objeto direto, sem preposição, para 
exprimir a resposta) 

Nos trabalhos examinados, nem sempre foi respeitada a regência de 

responder: 

- ... de responder da forma mais ampla possível a pergunta ... (DA22, p.65) (forma 
correta: responder à pergunta) 
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-Para responder a última pergunta ... (DA30, p. 223) (forma correta: responder 
à última pergunta) 

- ... de responder a segunda ... (DA30, p. 226) (forma correta: responder à 
segunda) 

- O objetivo é ( ... ) responder as seguintes perguntas ... (DB21, p. 9) (forma 
correta: responder às perguntas) 

- ... permite responder a pergunta ... (DF2, p. 2) (forma correta: responder à 
pergunta) 

- Estas são algumas perguntas que tentaremos responder ao longo desta 
dissertação ... (DA31, p.2) (forma correta: a que tentaremos responder) 

- Do ponto de vista formal e prático esta pergunta está respondida, ou seja, ... 
(DF2, p. 70) (forma correta: Do ponto de vista formal e prático já se respondeu a 
esta pergunta) 

• VISAR 

Para aclarar a regência do verbo visar, transcreva-se um trecho da Nova 

Gramática do Português Contemporâneo (CUNHA e CINTRA, 1992, p. 524-525): 

No sentido de 'ter em vista', 'ter por objetivo', 'pretender', pode construir-se: 

a) com OBJETO INDIRETO introduzido pela preposição a: 

Não visava a lucros e, sim, ajudar o próximo. (l Amado, MG, 80-81.) 

-Não acha que, visando a Custódio, o Figueiró busca atingir você? (C. dos 
Anjos, M, 170.) · 

b) com OBJETO DIRETO: 

• Concentro-me sem visar nenhum objeto -e sinto-me tomado por uma luz. 
·.I 

(C. Lispector, SV, 35.) 
O balde de água fria visava também uma finalidade concreta. (M. Torga, V, 

214.) 
Esta última construção, condenada por alguns gramáticos, é a dominante na 

linguagem coloquial e tende a dominar também na língua literária, principalmente 
quando o complemento vem expresso por uma oração reduzida de infinitivo: 

O ataque visava cortar a retaguarda da linha de frente. (E. Cunha, OC. 11, 
485.) 

- Numa palavra, essa revolução visa derrubar as oligarquias que nos 
infelicitam! (É. Veríssimo, A, 11, 485.) 
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Dadas essas explicações, apresentam-se os exemplos colhidos do material 

estudado: 

- ... visa dois objetivos centrais ... (DA2, p.l) 

- ... visando a melhoria ... (DA2, p. 90) 

- . . . que visavam principalmente a desconcentração industrial da região 
metropolitana ... (DB27, p. 6) 

- ... visando o seu controle ... (DB35, p. 9) 

- ... visando também o fortalecimento ... (DB6, p. 82) 

- . . . mas também através de uma série de medidas que visem o seu equilíbrio 
financeiro. (DB8, p. 8) 

- ... visando o ajuste interno ... (DD4, p. 124) 

- Neste último caso, visando a retomada do crescimento ... (DEIS, p.103) 

- ... O capítulo 3 apresenta um levantamento empírico visando a comprovação de 
nossas hipóteses. (DE20, p. s/n 3) 

REGÊNCIA VERBAL E PRONOME RELATIVO 

Em geral, o pronome relativo é utilizado para substituir um termo 

antecedente e projetá-lo numa nova oração. Os principais pronomes relativos são os 

seguintes: que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, 

onde. (Com freqüência, os gramáticos estudam este ponto. Veja-se, por exemplo, 

CEGALLA, 1973, p. 297.) 
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Exemplo: 

Estão ali os livros que acabam de chegar. 

Nessa frase, observa-se que o relativo que, ao substituir os livros, projeta esse 

termo na nova oração. É como se houvesse duas orações: Estão ali os livros e os 

livros acabam de chegar. O relativo evita, assim, que a expressão os livros seja 

repetida. 

Na frase oferecida, que funciona como sujeito de acabam de chegar. Mas, 

em outros exemplos, outras poderão ser as funções desempenhadas pelo pronome 

relativo; por exemplo, objeto direto ou objeto indireto. 

Funcionando como objeto indireto, deve o pronome relativo estar em 

consonância com a regência do verbo a que estiver associado. Por exemplo: 

Esta é a casa de que gosto. 

O pronome relativo que, no caso, vem antecedido da preposição de, pois 

constitui objeto indireto de gosto. Ocorreria erro de regência verbal se a frase 

houvesse sido construída da seguinte forma: Esta é a casa que gosto. 

Vejam-se adiante exemplos em que os autores de tese e dissertações 

utilizaram corretamente o pronome relativo. 

- ... Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a qual segue o modelo "Mandatory 
Dividends" ... (DA17, p. 28) 

- Considerando as limitações impostas pelo tamanho da amostra, a conclusão a que 
chegamos é que não existe ... (DA20, p. 64) 

- . . . é mais sensato que sejam estipulados alguns índices e padrões de poluição 
industrial aceitáveis, de acordo com o conhecimento científico de que se dispõe. 
(DB2, p. 139) 
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- ... derrubando na prática a circular nQ 703, a qual somente foi revogada em 
definitivo na data de 30 de setembro de 1.988 ... (DA22, p. 12) 

Nem sempre, porém, se obedeceu à regência verbal na utilização do pronome 

relativo: 

-... o amparo legal, do qual nos referimos ... (DD4, p. 127) 

REGÊNCIA VERBAL E PRONOMES OBLÍQUOS 

O pronome oblíquo, muitas vezes, pode funcionar indistintamente como 

objeto direto ou como objeto indireto. No entanto, os pronomes o, a, os, as não 

podem funcionar· como objeto indireto; e os pronomes lhe e lhes não podem 

funcionar como objeto direto. Há, po~anto, erro de regência na frase a seguir, pois o 

verbo exige objeto direto, que não deve ser substituído pelo pronome lhe: Eu lhe vi 

ontem no cinema. Erro semelhante foi encontrado durante a pesquisa: 

- Além disso ele materializa o acesso da população a serviços e equipamentos sociais 

fundamentais, o que lhe caracteriza como um direito meio, pois viabiliza a (DB 18, 

p. I) 

que lhe obriga manter dinheiro líquido ... (DA32, p.151) (Obs.: Esta 

construção, embora de certa forma respeite estrutura sintática comum no idioma português, 

não encontra respaldo entre os especialistas) 
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VOZ PASSIVA ANALÍTICA 

Para se transformar uma oração de voz ativa em oração de voz passiva 

analítica, alguns elementos são fundamentais no idioma português. Em primeiro 

lugar, o sujeito da voz ativa passa a constituir o agente da passiva. Em segundo 

lugar, o verbo ativo assume a forma de particípio e se-lhe antecipa um verbo auxiliar 

que propicie sentido passivo; em geral, o verbo ser é utilizado nessas ocasiões. 

Finalmente, o objeto direto da voz ativa passa a representar o sujeito da voz 

passiva. (Sobre o assunto, ver, por exemplo, PEREIRA, 1945, p. 343, ou 

BECHARA, 1992, p. 282) 

Exemplo: 

Voz ativa: A mulher levantou as cadeiras em três tempos. 
\ sujeito I \verbo ativo/ \objeto direto/ 

Voz passiva: As cadeiras foram levantadas pela mulher em três tempos. 
\sujeito passivo/ \verbo ser + particípio/ \agente da passiva/ 

O comentário a respeito do processo de formação da voz passiva analítica se 

destina a subsidiar a seguinte afirmação: é indispensável, na voz ativa, a existência 

de um objeto direto, para que a voz passiva se concretize. Em outras palavras, sem 

objeto direto na voz passiva não é passível formar-se a voz passiva. Procure-se, a 

título de exemplo, estabelecer a voz passiva analítica das frases abaixo; ver-se-á que 

é impossível, pois não há objeto direto para ser transformado em sujeito passivo. 

Estive aqui ontem. 

Nós não gostamos de processos maçudos. 
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A EXPRESSÃO DESPESAS INCORRIDAS 

Embora muito utilizada no campo da administração, em especial nos 

departamentos financeiros ou contábeis, a rigor a expressão despesas incorridas está 

em desacordo com as normas do idioma. Pode-se chegar a essa conclusão 

examinando principalmente dois argumentos. 

Em primeiro lugar, não há nos principais dicionários e no Vocabulário 

Ortográfico qualquer referência ao adjetivo incorrido ou a suas flexões. Em segundo 

lugar, tomado como particípio, incorrido (ou a flexão incorridas) faz parte da 

conjugação do verbo incorrer. Os manuais de gramática normativa não costumam 

fazer referência específica a esse verbo; mas, compulsando o Dicionário de Verbos 

e Regimes (FERNANDES, F., 1979, p. 381), pode-se ver que, na acepção de 

incidir, ou incidir em, o verbo incorrer rege preposição em. 

Exemplos colhidos no Dicionário de VerJ>os e Regimes: 

"E Eça de Queirós? Também ele amiúde INCORRE no mesmo deslize. (Rui, 
Réplica, n. 74)" 

"Serão arcaístas esses escritores? Terão INCORRIDO no vício de arcaísmo? (Rui, 
Réplica, n. 489)" 

Exigindo, portanto, a preposição em, falta ao verbo incorrer o substrato 

necessário para fazer conformar-se a voz passiva; falta-lhe o objeto direto. Por 

conseguinte, faltam os elementos necessários para a formação do adjetivo de sentido 

passivo. Em "as despesas incorridas pela empresa", por exemplo, há erro 

semelhante ao verificado em "os sapatos gostados por mim". Veja-se o exemplo 

encontrado durante a pesquisa: 

- ... riscos incorridos ... (DA33, p. 13) 



CAPÍTULO 11 

REGÊNCIA NOMINAL 

\ 

Nas teses e dissertações pesquisadas, foram detectados vários problemas de 
regência nominal. Um dos exemplos encontrados pode servir de referência: 

- ... face o grande problema ... (DB8, p. 3) 

Não existe em português esse tipo de construção. O correto seria estar escrito 

em face do problema. O Dicionário Aurélio Eletrônico (FERREIRA, 1994 ), por 

exemplo, registra em face de e à face de, mas não face a~ mesmo que esta última 

locução estivesse consignada, deveria dizer-se face ao grande problema e não face 

o grande problema. De qualquer maneira, a melhor construção seria em face do 

problema. 

Esse tipo de problema é estudado num tópico gramatical denominado 

Regência Nominal. A regência nominal estUda a relação entre um nome 

(substantivo, adjetivo, advérbio), o termo regente, e seu complemento, o termo 

regido (Ver CEGALLA, 1973, p. 345). Em particular, são estudadas neste ponto as 

preposições que podem prender os termos regidos aos regentes. Estuda-se, por 

exemplo, que em relação ao nome igual se pode ligar um complemento iniciado 

pela preposição a, mas não pela preposição para: "Um relógio igual a outro", mas 

não "Um relógio igual para outro". 

Seguindo essa linha de estudo, selecionaram-se mais abaixo frases de autores 

de teses e dissertações de administração. Mas, dada a gravidade e a freqüência do 

problema, convém de imediato abordar o termo regente encontro: 
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ENCONTRO: DE ENCONTRO A X AO ENCONTRO DE 

As duas expressões acima têm oferecido problemas semânticos; mas, como 

estão implicadas as preposições, tem-se também um problema de regência. Por isso, 

cabe aqui tratar desse assunto. Para que a discussão não se alongue, sirva a 

transcrição do que a respeito diz FERREIRA (1969, p. 454): 

"ao encontro de: na direção de; em busca de; em favor de; de encontro a: no sentido 
oposto a; em contradição com; contra". 

Resumindo: ao encontro de significa em favor de; de encontro a significa 

contra. Percebe-se, assim, erro grave na seguinte frase: 

Votarei nesse candidato porque o argumento dele vai de encontro ao meu 

Se, como acabou de ver-se, a expressão de encontro a significa contra, então 

não se justifica votar no candidato, a menos que houvesse uma lógica que escapa à 

maioria das pessoas. O que parece é que o autor da frase pretendia dizer que votará 

porque o argumento do candidato vem na direção, vem ao encontro do argumento 

do eleitor. 

Tem-se observado, com muita freqüência, o uso da expressão de encontro a 

no sentido de em favor de. O resultado é que ao ouvinte ou leitor só o contexto, 

quando suficiente, permite identificar o significado pretendido pelo remetente. Isso, 

convenha-se, não é bom português e não é boa comunicação. Tal é a barafunda hoje 

no Brasil, que·talvez seja melhor ao autor de uma tese não se utilizar dessa locução, 

evitando, assim, que seu texto se tome confuso. 
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Segundo se pode depreender, o primeiro dos exemplos abaixo parece utilizar 

corretamente a expressão; o segundo parece utilizá-la incorretamente. 

- Neste contexto, este trabalho vem ao encontro dos novos desafios ... (DA28, p. 
166) 

- Que interesses vão de encontro à manutenção dessas ZUPis? Uma vez que cada 
uma delas possui uma situação diferente quanto à inserção no espaço metropolitano 
presume-se que esse interesses variam para cada caso específico ... (DB2, p. 136) 
(forma correta: ao encontro da manutenção) 

OUTROS EXEMPLOS DE REGÊNCIA NOMINAL 

Nos subtítulos abaixo, a cada nome se seguirão as preposições por ele 

regidas. Em todos os casos, as informações foram colhidas do Dicionário de 

Substantivos e Adjetivos (FERNANDES, 1980). Oferecem-se, logo depois, 

exemplos de regência nominal encontrados na pesquisa das teses e dissertações. Às 

vezes, as normas de regência estão corretamente aplicadas; em outras, não1. 

• COMBATE: a, com, contra, entre, por. 

- ... no combate a inflação ... (DA3, p. 191) (forma correta: no combate à) 

- ... porque o combate à inflação é inseparável ... (DD4, p.122) (correto) 

- ... as políticas de combate à inflação ... (DD4, p. 124) (correto) 

lQuando ao nome se segue a preposição a mais pronome a ou substantivo feminino que exija o 
artigo definido, torna-se impossível saber se a impropriedade cometida pelo autor decorre de erro de 
regência ou de erro de crase. Isso não invalida, porém, a presença desses exemplos na relação. 

BIBliOTECA l\ARl A. BOtDECKtR 



102 

• COMPARAÇÃO: a, com, de, entre . 

... em comparação a alocação de ... (DAS, p. 165) (forma correta: em 
comparação com) 

CONFORMIDADE: a, com, de, entre; de,em. 

- ... em conformidade com à concepção de gestão ... (DB 16, p. 7) (forma correta: 
em conformidade com a concepção) 

• CONVENIÊNCIA: de, entre. 

- ... e examinar a conveniência em implantar ... (DB23, p. 63) (forma correta: a 
conveniência de implantar) 

• DEVIDO: a. 

- ... devido as inovações na organização do trabalho ... (DB27, p. 134) (forma 
correta: devido às inovações) 

- Devido sua diversificada capacitação técnica ... (DB6, p. 3) (forma correta: 
devido à sua ou devido a sua) 

• DIVERSO: de, em. 

- ... por terem objetivos diversos com os da empresa. (DMET4, p. 122) (forma 
correta: objetivos diversos dos da empresa) 
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• FACE: em face de, à face de 

- Nesse sentido, o programa de recomposição de matas circunscrito às àreas de 
propriedade da empresa assume uma dimensão, bastante restrita face às alterações 
ambientais causadas. (DB21, p. 146) (forma correta: em face das alterações) 

• FAMILIAR: a, com, em, entre; para. 

- Desta forma a problemática urbana do aglomerado e as especificidades de cada 
uma das cidades e seus conflitos interurbanos e intra-urbanos são por nós 
familiares. (DB23, p. 54) (forma correta: são familiares a nós) 

• IGUAL: a, com, de, em, para. (Tem-se observado na fala brasileira a ausência de 

preposição: um· é igual o outro.) 

.- Dito de outra forma, não podemos afirmar que uma empresa que esteja gerando 
um retomo sobre o patrimônio líquido igual a 6% remunere o seu acionista a um 
nível igual a de um aplicador de caderneta de poupança, ... (DA30, p.2) (forma 
correta: um nível igual ao de um aplicador) 

• INTERESSADO: com, em, por. 

- . . . esse alguém estará mais interessado sobre a maneira como o serviço é 
produzido e alocado. (DAS, p. 165) (forma correta: interessado na maneira) 

• LIGADO: a, com, entre, por. 

-A quarta vantagem está ligada a primeira ... (DAS, p. 165) (forma correta: ligada 
à primeira) 
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• OPINIÃO: acerca de, a respeito de, com, de, em, para com, quanto a, sobre. 

- Para finalizar, reproduzimos, a seguir, a opinião de Salamon ao modelo de 
estimação da taxa interna de retomo da corporação ... (DAJO, p. 228) (forma 
correta: opinião de Salamon sobre o modelo) 

• REFERÊNCIA: a. 

- ... Lei dos Direitos Difusos, a qual já fizemos referência no Capítulo anterior; e 
varios outros pontos tópicos incluídos em Leis e códigos, nenhum, porém, de 
relevância. (DB12, p. 166) (forma correta: à qual já fizemos referência) 

• RELAÇÃO: a, com, de, entre, para com; com, em. 

- Com relação a apuração ... (DAS, p. 163) (forma correta: Com relação à 
apuração) 

- ... com relação a utilização das várias fontes ... (DA9, p. 1S9) (forma correta: com 
relação à utilização) 

- Com relação a utilização das rotinas ... (DB16, p. 142) (forma correta: Com 
relação à utilização) 

- Talvez a grande diferença em relação a atuação do IPT ... (DB6, p. S) (forma 
correta: em relação à atuação) 

- Em relação à ilustração, com respeito a (sic) economia boliviana, ... (DEIS, p. 
1 03) (correto) 
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• RELATIVO: a. 

- ... a segunda relativa a automação ... (DAS, p. 7) (forma correta: relativa à) 

- ... e sua visão relativa a ação do órgão ... (DB 16, p. 8) (forma correta: relativa à) 

- O principal objetivo deste trabalho era caracterizar cada loteamento com dados 
relativos a área de seus lotes ... (DB2S, p. 5) (forma correta: relativos à) 

• RESPEITO: a, com, de, entre, para com, por; a, com, em: 

- A terceira desvantagem diz respeito as arbitrariedades ... (DAS, p. 16S) (forma 
correta: diz respeito às arbitrariedades) 

- ... com respeito a economia boliviana, ... (DEIS, p. 103) (forma correta: com 
respeito à economia) 

- O mesmo pode-se dizer com respeito a relação entre o tipo de câmbio real de 
equilíbrio e o déficit fiscal ... (DEIS, p. 104) (forma correta: com respeito à 
relação) 

• SUPERIOR: a, em. 

- . . . No período 
superior às) 

superior as dos grupos ... (DA9, p. 1S6) (forma correta: 



CAPÍTULO 12 

CRASE 

A utilização incorreta do sinal indicador da crase foi dos problemas mais 

comuns encontrados no material pesquisado. Isso pode ser confirmado pelo seguinte 

exemplo: 

- .. o grau de dependência da população à esses equipamentos (DB23, p. 62) 

Nessa trecho de frase de um mestrando, ocorre um erro de crase: utilizou-se 

um à que se refere a palavra masculina. Não é possível ocorrer crase que se reftra a 

palavra masculina; menos ainda, que se refrra a palavra masculina plural, como é o 

caso de equipamentos. 

Os erros de crase são comuns nas cartas comerciais, nos anúncios, nos textos 

de alunos universitários, de mestrandos, de doutorandos. Para que se compreenda 

melhor o assunto, apresentam-se a seguir algumas informações conceituais a 

respeito. 

Tecnicamente se diz que crase é "a fusão de duas vogais idênticas" 

(F ARACO & MOURA, 1992, p. 390). No sentido estrito, crase é a fusão de a 

(preposição) com a, as (artigo ou pronome), resultando, respectivamente, à, às; ou 

com o a inicial dos demonstrativos aquele(s), aque/a(s), aquilo etc., resultando 

àquele, àquela, àqueles, àquelas. Indica-se com o acento grave ( ' ) a existência da 

crase. 
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CONDIÇÃO NECESSÁRIA (MAS NÃO SUFICIENTE) PARA A OCORRÊNCIA 

DA CRASE: 

A CRASE DEVE REFERIR-SE A PALAVRA FEMININA. 

Examine-se então o caso de à. Veja-se, por exemplo, a seguinte frase: 

"Ele se dirigiu à sala de aula". 

Nesse caso, como a expressão sala de aula- e, particularmente, a palavra 

sala - é feminina, atende à condição mínima para a ocorrência da crase - em outras 

palavras, ocorre ali um artigo definido, feminino, singular ª· De outro lado, admite

se a ocorrência de outroª' uma preposição exigida pelo verbo, pois quem se dirige, 

dirige-se ª algum lugar. Ocorre, então, a+a, o que configura a crase: à. 

Essa explicação se faz necessária para que se compreenda conceitualmente a 

fusão a+a. No entanto, o que ainda se pretende ressaltar neste ponto é a condição 

mínima para que exista a crase:!~ deve referir-se! palavra feminina. Veja

se outro exemplo: 

"Esse veículo é movido a óleo". 

Observa-se que o a se refere a óleo, uma palavra masculina. Já se sabe que 

uma das condições para a ocorrência da crase está em que o à se refira a palavra 

feminina. Sendo assim, nesse caso se toma impossível que a crase ocorra. A frase 

está errada quanto a esse aspecto. 

De forma semelhante, em 
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"A lei vigora a partir de amanhã", 

observa-se que partir, um verbo, não é palavra feminina. Também nesse caso se 

toma impossível a ocorrência da crase; também nesse caso, a frase está errada. 

Nos textos de alunos do segundo e de terceiro grau, notam-se com freqüência 

impropriedades gramaticais exatamente nesses pontos. Nas teses e dissertações 

examinadas, o mesmo tipo de erro apareceu repetidamente, fosse referindo-se a 

palavras notadamente masculinas, fosse referindo-se a outras palavras não 

femininas. 

1) ERROS DE CRASE COM PALAVRA MASCULINA 

São frequentes os erros de crase que se refere a palavra masculina: 

:.. ... à par de níveis ... (DA33, p. 13) (forma correta: a par) 

-As empresas do grupo "C" distribuem uma parcela menor de seus resultados à 
diretores ... (DA9, p. 155) (forma correta: a diretores ou aos diretores) 

- Além disso, a Lei Federal ao estabelecer penalidades legais, que chegam à 5 
(cinco) anos de reclusão, define ... (DB25, p. 3) (forma correta: a 5 anos) 

- ... ou no mínimo reduzí-la (sic) à níveis suportáveis. (DE14, p. 69) (forma correta: 
a níveis) 

. -A análise se dará tanto à nível formal ... (DE5, p. s/n 3) (forma correta quanto à 
crase: a nível; melhor teria sido no nível) 

- O que implica em reconhecer que a teoria clássica do salário somente mantem-se. 
(si c) atual no chamado Terceiro Mundo onde a organização dos trabalhadores, à nível 
sindical e político, extremamente frageis, ainda garante ... (DE5, p. 121) (forma correta 
quanto à crase: a nível) 

-A tentativa levada à cabo ... (TC3, p. 1) (forma correta: a cabo) 
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- ... devido à problemas ... (TC3, p.2) (forma correta: devido a problemas ou aos 
problemas) 

- ... no período de janeiro de 1980 à dezembro de 1987. (DA17, p. 1) (forma 
correta: de janeiro a dezembro) 

2) ERROS DE CRASE COM VERBOS 

Como já se viu, uma das condições necessárias (embora não suficiente) para 

que exista a crase é que o à se refira a palavra feminina. Os verbos não têm a 

variação masculino-feminino. Em outras palavras, os verbos não são femininos. 

Portanto, não pode ocorrer! que se refira! verbo. Mas esse tipo de erro não é 

raro nos textos de mestrandos e doutorandos. Por exemplo, na dissertação DB35, 

pelo menos seis vezes se utlilizou à que se referia a verbo. Em todos os exemplos, 

deveria ter-se escrito a partir. 

- ... à partir ... (DB35, p. 9) 

- ... à partir ... (DB35, p. 11) 

- ... à partir ... (DB35, p. 12) 

- ... à partir ... (DB35, p. 13) 

- ... à partir ... (DB35, p. 14) 

-À partir ... (DB35, p. 18) 
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3) EXEMPLOS DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CRASE 

Com freqüência, nas dissertações e teses examinadas, a crase (à) ocorre 

verdadeiramente, mas não é indicada pelo candidato. Vejam-se os exemplos: 

- ... em relação a Contabilidade ... (DA21, p. 2) (forma correta: em relação à 
Contabilidade) 

- Com relação a apuração ... (DAS, pl63) (forma correta: Com relação à 
apuração) 

- O mesmo pode-se dizer com respeito a relação entre o tipo de câmbio real de 
equilíbrio e o déficit fiscal ... (DEIS, p. 104) (forma correta: com respeito à relação) 

- Quanto a frustração propriamente dita, na grande maioria dos casos levantados 
esta é atribuída ao ... (DMET4, p. 122) (forma correta: Quanto à frustração) 

-No tocante a demanda por motivos monetários ... (DE14, p. 69) (forma correta: 
No tocante à demanda) 

-Quanto a política monetária prescrita para redução da demanda interna ... (DD4, 
p. 123) (forma correta: Quanto à política) 

- ... a maior expectativa do sistema é quanto a implantação definitiva ... (DB8, p. 
7) (forma correta: quanto à implantação) 

- Com relação a utilização das rotinas ... (DB16, p. 142) (forma correta: Com 
relação à utilização) · 

- ... com relação a utilização das várias fontes ... (DA9, p. 1S9) (forma correta: com 
relação à utilização) 
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CRASE EM COMPLEMENTOS VERBAIS E NOMINAIS 

1) Destaque-se que, no material pesquisado, a crase deixou de ser indicada 

especialmente quando, em complementos de verbos ou de nomes que regem a 

preposição a, veio a seguir uma palavra ou expressão que exigia o artigo definido 

feminino singular a, do que deveria ter resultado a fusão à. A título de ilustração, 

acompanhe-se a lista; em todos os casos destacados, deveria ter ocorrido à: 

- ... no combate a inflação ... (DA3, p. 191) 

- ... no que se refere a variabilidade ... (DA3, p. 192) 

- ... em comparação a alocação ... (DA5, p. 165) 

-A quarta vantagem está ligada a primeira. (DA5, p. 165) 

- ... a Lei 7. 34 7 de 24 de julho de 1985 denominada Lei dos Direitos Difusos, a qual 

já fizemos referência no Capítulo anterior ... (DB12, p. 166) 

- ... e sua visão relativa a ação do órgão ... (DB 16; p. 8) 

- O principal objetivo deste trabalho era caracterizar cada loteamento com dados 

relativos a área de seus lotes ... (DB25, p. 5) 

- Defende-se uma política de desregulação da economia, política que conduz a 

concentração de fundos públicos com diminuição das dotações para aplicações sociais, 

combate á (si c) inflação através de diminuição de demanda global e privatização quase 

co.mo doação. (DB4, p. 119) 

- Além disso, sabia-se da necessidade da tecnologia estar vinculada a realidade do 

momento ... (DB6, p. 79) 

- A dinâmica da inflação está estritamente vinculada a ·peculiaridade institucional 

brasileira .... (DD4, p. 6) 

- Essa prática leva a redução da demanda interna por produtos importados, estimula 

a produção .... (DD4, p. 125) 

- O segundo, de cunho empírico, refere-se a dificuldade, reconhecida por vários 

autores, em utilizar o conceito de salário de subsistência como instrumento válido ... (DE5, 

p. 121) 
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- Um sistema relacionado a palavra controle (sic) pode ter muitos significados ... 

(DF2, p. 1) 

- ... a segunda relativa a automação ... (DAS, p. 7) 

-... onde a organização dos trabalhadores ( ... ) ainda garante atualidade a análise de 

Smith, Ricardo e Marx. (DES, p. 121) 

2) Fatos semelhantes verificaram-se nos exemplos abaixo. A diferença está 

em que, ao que parece, nesses casos o redator não se deu conta de que o verbo 

antecedente rege preposição a, a qual, fundindo-se com o artigo definido feminino 

singular, leva à crase: à. 

Exemplos: 

- ... de responder da forma mais ampla possível a( ... ) pergunta ... (DA22, p. 165) 
(forma correta: responder à pergunta) 

-Para responder a última pergunta ... (DA30, p. 223) (forma correta: responder à 
pergunta) 

- ... permite responder a pergunta ... (DF2, p. 2) (forma correta: responder à 

pergunta) 

- Proceder, então, a aplicação de um modelo ... (DD3, p. 1) (forma correta: 
Proceder à aplicação) 

- A ordem de apresentação das teorias não foi cronológica, mas obedeceu a 
analogia teórica quanto a percepção da origem da inflação. (DD4, p. 6) (forma correta: 
obedeceu à analogia) 



CAPÍTULO 13 

PONTUAÇÃO 

Um dos problemas mais sérios detectados nas monografias pesquisadas 'foi o 

do uso dos sinais de pontuação. Pode-se entender essa afirmação com o seguinte 

exemplo, retirado de uma dissertação de mestrado: 

- Estas foram as posições dos psicólogos pesquisados(,) em contrapartida, alguns 
profissionais (casos 13, 18, 19) citam que a acomodação é o fator preponderante 
para o não reconhecimento deste profissionais ou (caso 16) por não saberem vender 
seu próprio trabalho e, enquanto as outras áreas já aceitaram-no, o mesmo ainda 
está se questionando, ou até mesmo (caso 15) por não saberem negociar seu . 
trabalho e se posicionarem como "donos da verdade" e não como orientadores; por 
não saberem (caso 14) esperarem o momento certo; ou (caso 9) por terem objetivos 
diversos com os da empresa. (DMET4, p. 122) 

Há uma forte relação entre a possibilidade de fluidez do texto e a utilização 

dos sinais de pontuação. O exemplo acima, retirado de uma das dissertações 

pesquisadas, demonstra cabalmente esse fato; para dizer o mínimo, é dificil 

compreender esse fragmento de texto. Nota-se que, em grande parte, a dificuldade 

de compreensão deve ser tributada ao mau uso dos sinais de pontuação. 

Na maioria dos casos, as teses e dissertações estudadas não demonstraram 

que os candidatos tivessem tamanha dificuldade no manuseio da vírgula, do ponto, 

do ponto-e-vírgula, dos dois pontos. Fica claro, portanto, que o caso acima é 

exemplo extremo, raro. Apesar disso, pode-se dizer que a incidência de problemas 

de pontuação, particularmente na correta aplicação da vírgula e do ponto, foi 

bastante alta no material pesquisado. Mais adiante se terá uma relação desses 

problemas; trata-se de relação apenas parcial, porque, fosse completa, se tomaria 

cansativa e pouco produtiva para o leitor, dada a repetição dos mesmos tipos de 

erro. 
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OS SINAIS DE PONTUAÇÃO 

Segundo PEREIRA (1945, p. 379), a pontuação "é o conjunto dos sinais 

gráficos ou notações que têm por fim discriminar os diversos elementos sintáticos 

da frase, mirando a clareza, as pausas e modulações próprias da leitura." O autor 

acrescenta que: 

"Os sinais da pontuação são de TRÊS ESPÉCIES (Ayer.) 

1. NOTAÇÕES OBJETIVAS: Vírgula ( , ), ponto e vírgula ( ; ), dois 
pontos ( : ), ponto final ( . ) 

2. NOTAÇÕES SUBJETIVAS: Ponto de interrogação ( ? ), ponto de 
exclamação (! ), pontos de reticências( ... ), parênteses ( ). 

3. NOTAÇÕES DISTINTIVAS: Aspas ou vírgulas dobradas(" "), 
travessão(-), parágrafo(§), chave ( {)."(PEREIRA, p. 379) 

Interessa estudar mais de perto as Notações Objetivas; isso porque, nas teses 

e dissertações examinadas, o número dessas notações é muito .maior do que o 

número das demais. Mais ainda: este trabalho se concentrará particularmente na 

análise do uso da vírgula e do ponto, visto serem esses os sinais a que mais se 

recorre. 
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Uso da vírgula 

A VÍRGULA SEPARANDO TERMOS INTERCALADOS 

Vários são os casos em que a vírgula deve ser utilizada: para separar objetos 

pleonásticos, para separar nas datas o nome da localidade, para evitar ambigüidade 

etc. Usa-se a vírgula também para separar termos intercalados. Examine-se o 

exemplo a seguir: 

"Ouve, filho meu, a instrução de teu pai e não largues a lei de tua mãe" (AP., apud 
PEREIRA, 1945, p. 381) . 

Nesse exemplo, o autor justifica o uso do par de vírgulas com a seguinte 

regra: "A VÍRGULA( ... ) emprega-se ( ... )para separar o VOCATNO" (PEREIRA, 1945, 

p. 381). A mesma regra pode encontrar-se em outras gramáticas. Mas o que é 

importante para a elaboração deste trabalho é o fato de que, vocativo ou não, a 

expressão filho meu, separada por duas vírgulas, é uma expressão intercalada, 

interposta, que descontínua a lógica da oração Ouve a instroção de teu pai, em que 

à forma verbal Ouve deve seguir-se naturalmente o complemento a instroção de teu 

pai. 

Nos exemplos seguintes, o mesmo fenôme~o pode ser observado; em todos 

eles, duas vírgulas separam Q termo intercalado destacado em itálico: 

"Cremos, Sr. Diretor,( ... ) que o termo "urbanismo" foi criado em 1912, por Alfred 
Agache." (BELTRÃO e BELTRÃO, 1989, p. 18) 

"Diógenes, filósofo cínico, queria tão pouco das cousas deste mundo que nem uma · 
choupana tinha em que viver, e morava dentro de uma cuba." (A V., apud 
PEREIRA, 1945, p.381) 
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"Desejo, ainda, acrescentar que "Teresa" é com esse." (PEREIRA, 1945, p. 379 e 
ss.) 

"Eu mesmo, até então, tinha-vos em má conta " (Machado de Assis, apud 
BECHARA, 1992, p. 337 e ss.) 

"Luísa chegou, inesperadamente, a casa." (José Oiticica) (apud BECHARA, 1992, 
p. 337 e ss.) 

-A sala, por exemplo, estava toda desarrumada. 

- A sala, além disso, estava toda desarrumada. 

-A sala estava toda desarrumada, isto é, tinha os móveis desalinhados, .. .. 

- A sala estava toda desarrumada, ou seja, tinha os móveis desalinhados .. . 

- A saleta, isto é, a sala de estar, estava toda desarrumada. 

- "Sairá amanhã, aliás, depois de amanhã." (BECHARA, 1992, p. 3 3 7 e ss.) 

- "Nada diminuía, portanto, as probabilidades do perigo e a poesia da luta." (Rebêlo 
da Silva, apud ROCHA LIMA, 1964, p. 540 e ss.) 

- Constava, porém, que a moça era da Capital. 

- Sabia-se, no entanto, que a moça era da Capital. 

- "Posto que os avarentos, por não gastar, costumem andar a pé, a avareza anda 
sempre de carroça." (A. V., apudPEREIRA, 1945, p. 379 e ss.) 

- "A brisa, roçando as grimpas da floresta, traz um débil sussurro ... " (José de 
Alencar, apud ROCHA LIMA, 1964, p. 540 e ss.) 

-Soubemos todos, embora por caminhos sinuosos, que D. Marcela estava mal. 

-O juiz, que era íntegro, não se vendeu. (SAVIOLI, 1984-85, p. 92 e ss.) 

-Não se sabia se o Tourinho, que era lá das bandas de Cabrobó, já havia chegado. 
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Veja-se agora um exemplo retirado de uma dissertação de mestrado: 

- ... percebeu no rastro deste crescimento, o acirramento das desigualdades sociais. 
(DB17, p.3) 

Observa-se que, pelo sentido geral da frase, alguém (não indicado aqui) 

percebeu o acirramento das desigualdades sociais; a associação imediata do sentido 

se estabelece entre percebeu e o acirramento. Observa-se também, pelos mesmos 

motivos, que a expressão no rastro deste crescimento está interposta, intercalada 

entre o verbo (percebeu) e seu complemento (o acirramento das desigualdades). 

Em vários casos, o termo intercalado deve vir obrigatoriamente entre duas 

vírgulas; em outros casos, o par de vírgulas é facultativo. Então, pode-se dizer que, 

de maneira geral, há duas possibilidades: 

a).!!!! Q termo intercalado~ entre duas vírgulas; 

b) Q!! Q termo intercalado não vem entre vírgulas•. 

Em relação ao exemplo acuna destacado - e levando em conta essas 

alternativas - pode-se concluir que há, da mesma forma, duas possibilidades para o 

termo intercalado: 

ou o termo intercalado (no rastro deste crescimento)· deveria estar entre duas 

vírgulas; 

ou o termo intercalado (no rastro deste crescimento) não deveria estar entre 

vírgulas. 

1 Frise-se que essas alternativas correspondem a uma redução, a uma simplificação das regras sobre 
o uso da vírgula. Mas, ao mesmo tempo, correspondem a uma perspectiva pouco usual, mas útil, pois grande 
parte dos erros encontrados estão exatamente nesse ponto. 
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A frase está errada quanto à pontuação, pois apresenta apenas uma vírgula, 
colocada depois da palavra crescimento: . . . percebeu no rastro deste 
crescimento, o acirramento das desigualdades sociais. (DB 17, p.3) 

ERROS DE VÍRGULA SEPARANDO TERMOS INTERCALADOS 

Nos excertos abaixo, apresentam-se em itálico termos intercalados. Em 

alguns casos, poderiam eles ter sido redigidos sem vírgula alguma; em outros, a 

vírgula é obrigatória. No entanto, em todos os casos arrolados, se se utiliza vírgula, 

duas deveriam ter ocorrido: uma antes, outra depois do termo intercalado. Constitui 

erro aí utilizar apenas uma das vírgulas, seja antes, seja depois do termo parentético. 

No mais das vezes, nesses casos, o uso de somente uma vírgula constituirá flagrante 

violação a outra regra, que se verá mais adiante: não se usa esse sinal de pontuação 

entre termos que, do ponto de vista sintático, ligam-se diretamente entre si. 

- Mas exatamente por esse motivo, nosso esforço de argumentação não foi 
dirigido ... (DA21, p. 206) (forma correta: Mas, exatamente por esse motivo, ... ) 

- Outras bases de investimento poderiam ser consideradas, como por exemplo, a que 
determinasse ... (DA 14, p. 192) (forma correta: ... como, por exemplo, ... ) 

- ... recursos financeiros que, se introduzidos no mercado brasileiro permitira (sic) 
... (DA2, p. 89) (forma correta: ... que, se introduzidos no mercado brasileiro, 
permitirão ... ) 

- . . . deveria avançar em direção a uma maior adequação ao mundo econômico, 
político e, principalmente social, no qual vivemos ... (DA21, p. 1) (forma correta: 
.. e, principalmente, social, ... ) \ ·' 

"\ 

i j 
' i 
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- ... o sistema econômico das Nações, acompanhando o rítimo (sic) das demais 
transformações sofreu enormes alterações. (DA22, p. 1) (forma correta: ... o 

sistema econorruco das Nações, acompanhando o ritmo das demais 

transformações, sofreu ... ) 

- Mas, para que possamos dar como concluída (sic) tal estudo resta-nos avaliar 

alguns pontos (DA22, p. 165) (forma correta: Mas, para que possamos dar como 

concluído tal estudo, resta-nos ... ) 

- Entretanto, intriga-nos o fato de no momento da decisão de investir, o critério de 
julgamento tome como referência ... (DA30, p.1) (forma correta: ... intriga-nos o 

fato de, no momento da decisão de investir, o critério ... ) 

- O risco nesse sentido é grande, pois como veremos no Capítulo III, há, com raras 

exceções, o emprego indiscriminado .... (DA30, p. 3) (forma correta: ... pois, como 

veremos no Capítulo III, há ... ) 

- Contudo, como é do conhecimento comum, a contabilidade valendo-se dos seus 
princípios geralmente aceitos, impõe uma série de arbitrariedades .... (DA30, p. 4) 

(forma correta: . . . a contabilidade, valendo-se dos seus princípios geralmente 

aceitos, impõe ... ) 

- . . . acreditamos que o tema deveria ser tratado individualmente, ganhando assim, o 

aprofundamento por ele requerido. (DA30, p. 4) (forma correta: ... ganhando, 

assim, o aprofundamento ... ou ... ganhando assim o aprofundamento ... ) 

- Não reflete as decisões críticas do negócio, sendo portanto, irrelevante para o 

processo . . . (D A3 1, p. 170) (forma correta: ... sendo, portanto, irrelevante ... ) 

- Vale dizer que como o mercado é eficiente, na sua forma semiforte, conforine 

modelo teórico de FAMA (1976) e ... (DA33, p. 8) (forma correta: Vale dizer que, 

como o mercado é eficiente, na sua forma ... ) 

- V ale dizer que ao considerar a aquisição de empresas, se está analisando uma 
opção estratégica entre duas formas de crescimento: externa e interna ... (DA33, p. 

9) (forma correta: Vale dizer que, ao considerar a aquisição de empresas, se está 
... ) 



120 

-Por conseguinte, o Plano Diretor além das diretrizes gerais, deve deixar claro (sic) 
alguns aspectos administrativos . .. (DB 16, p. 141) (forma correta: . . . o Plano 

Diretor, além das diretrizes gerais, deve deixar ... ) 

- Muitos setores da economia vêm, desde então se utilizando desta tecnologia. 

(DB20, p. 2) (forma correta: Muitos setores da economia vêm, desde então, se 
utilizando ... ) 

- O retorno de 49,2%, sem a necessidade de uma segunda solicitação parece-nos 

indicar ... (DB20, p.4) (forma correta: O retorno de 49,2%, sem anecessidade de 

uma segunda solicitação, parece-nos ... ) 

- ... no entanto é possível observar que no Brasil, o controle exercido ... (DB20, p. 

5) (forma correta: ... observar que, no Brasil, o controle ... ou ... observar que no 
Brasil o controle ... ) 

- Apresentamos também, alguns dados relativos ... (DB20, p. 6) (forma correta: 

Apresentamos, também, alguns dados relativos ou Apresentamos também alguns 
dados relativos ... ) 

- Sua estrutura organizacional desempenharia, com muito mais eficiência a simples 

incumbência de implantar e .... (DB21, p. 145) (forma correta: desempenharia, com· 

muito mais eficiência, a simples incumbência ... ou ... desempenharia com muito 
mais eficiência a simples incumbência ... ) 

- É claro nesse caso, que a concepção tinha limitações ... (DB21, p. 145) (forma 
correta: É claro, nesse caso, que ... ou ... É claro nesse caso que ... ) 

' / 
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UMA VÍRGULA SEPARANDO TERMOS IMEDIATOS 

Exemplo: 

-O segundo capítulo, faz ... (DA9, p. 4) 

Como se verá mais adiante, uma das regras básicas sobre o emprego dos 

sinais de pontuação é: não se usa (uma) vírgula entre o sujeito e o predicado. Pois é 

o que ocorre na frase destacada. O sujeito (O segundo capítulo) vem separado por 

vírgula do verbo que inicia o predicado (faz). 

Pode-se dizer que, nesse exemplo, a vírgula não altera o sentido da frase. 

Mas seu uso, ali, contraria uma regra considerada elementar; contrariá-la constitui 

grave problema para a qualidade do texto. 

Em português, existe certo grau de liberdade na aplicação dos sinais de 

pontuação, segundo a pausa, a tonalidade que se queira indicar, ou segundo a 

atenção que se queira chamar. No entanto, há um conjunto de restrições às quais 

qualquer redator deve estar atento. Dentre elas, algumas são destacadas abaixo. 

Não se usa vírgula: 

• Não se usa vírgula separando termos que, do ponto de vista sintático, 

ligam-se diretamente entre si. Isso significa, por exemplo, que não se deve utilizar 
.'-. 

uma vírgula separando a conjunção subordinativa do primeiro termo da oração por ' 
\ 

ela introduzida. Tenha-se então por errada a virgulação da seguinte frase: Justinà 

informou que, a mesa estava servida. Erro desse tipo foi encontrado durante a 

pesquisa: Deste modo, pode-se concluir que .... e que, a capacidade potencial ... 

também difere ... (DA9, p. 154). 

f\ 
I 
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Também não se usa a vírgula: 

"a) entre sujeito e predicado. 

Exemplo: Todos os componentes da mesa recusaram a proposta. 
\ I \ I 

sujeito predicado 

b) entre o verbo e seus objetos. 

Exemplo: O trabalho custou sacrifício aos realizadores. 
\ __ 1\ 1\ I 
V.T.D.I. 0.0. O.I. 

c) entre nome e complemento nominal; entre nome e adjunto adnominal. 

Exemplo: 

A surpreendente reação do governo contra os sonegadores despertou reação. 
\ 1\_1 \ I \ I 

adjs. adns. nome adj. adn. compl. nominal 

"(VerSA VIOLI, 1991, p. 57) 

d) entre oração subordinada substantiva e oração principal. (VerSA VIOLI, 1991, p. 

104 e ss.) 

Exemplo: "Perguntou-lhe quantas horas são". (Carlos Drummond de Andrade) 
\ I \ I 

oração principal oração sub. substantiva 

(OBS.: Excetuam-se as orações subordinadas substantivas apositivas) 

_-.,. 
i 

' J . .,.,.... 
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ERROS EM QUE UMA VÍRGULA SEPARA SUJEITO E PREDICADO 

No material examinado, é grande o número de infrações às normas acima. 

Em particular, ocorrem erros de vírgula entre sujeito e predicado. 

-O capítulo I, consta de ... (TC3, p. 1) (forma correta: O capítulo I consta de ... ) 

- Evans & Archer(l ), afirmam ... (DA20, p. 3) (forma correta: Evans e Archer 
afirmam ... ) 

- ... a mudança do perfil industrial brasileiro, provocou ... (DB6, p. 78) (forma 
correta: ... a mudança do perfil industrial brasileiro provocou ... ) 

- O encadeamento usual de um programa do vulto deste em questão, seria ... (DB21, 
p. 143) (forma correta: O encadeamento usual de um programa do vulto deste em 
questão seria ... ) 

- Os presidentes dos comítês, são alternadamente ... (DB23, p. 60) (forma correta: 
Os presidentes dos comítês são alternadamente ... ) 

- ... a Lei Federal nQ 6766/79, vem ... (DB25, p. 3) (forma correta: ... a Lei Federal 
nQ 6766/79 vem ... ) 

- ... um presidente eleito democraticamente, inicia seu governo ... (DB28, p. 117) 
(forma correta: um presidente eleito democraticamente inicia ... ) 

- ... a reconstituição de sua história, evidenciaria a importância ... (DB6, p. 4) 
(forma correta: ... a reconstituição de sua história evidenciaria ... ) 

- ... a produção tecnológica desenvolvida para o setor de habitação, é ... (DB6, p. 
5) (forma correta: ... a produção tecnológica desenvolvida para o setor de habitação 
é ... ) 

- A inflação no enfoque estruturalista, não é um fenômeno ... (DD4, p. 7) (forma 
correta: A inflação no enfoque estruturalista não é um fenômeno ... ) 
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- O elemento instigante à realização da discussão proposta, deve-se à percepção ... 
(DE12, p. 2) (forma correta: O elemento instigante à realização da discussão 
proposta deve-se ... ) 

- As políticas de ajuste, foram bem sucedidas ... (DD4, p. 124) (forma correta: As 
políticas de ajuste foram ... ) 

OUTROS ERROS EM QUE UMA VÍRGULA SEPARA TERMOS IMEDIATOS 

Nos exemplos abaixo, a vírgula destacada em negrito deveria ser retirada, 

pois separa termos imediatos. 

- . . . descrevemos de forma sintética e a mais didática possível, as informações ... 
(DB34, p. 5) 

- ... o que requer, a manutenção de sua competitividade ... (DB8, p. 260) 

-Abordaremos primeiro, o dimensionamento do problema. (DMET3, p. 11) 

- . . . assume uma dimensão, bastante restrita face às alterações ambientais causadas. 
(DB21, p. 146) 

EXEMPLOS DE ERROS DE VÍRGULA SEPARANDO ORAÇÕES 

SUBSTANTIVAS /'\ 
'. _. . 

Nos exemplos abaixo, a vírgula destacada em negrito deveria ser retirada; 

pois estabelece a separação entre a oração principal e a oração substantiva. 

-A partir dessas considerações podemos imaginar, que o tema encontra ... (DE4, p. 
2) 

-É evidente, que há várias correntes de pensamento ... (DE4, p. 2) 
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- Constatou-se também que, as taxas de inflação baixas e decrescentes podem não 
explicar ... (DE15, p. 102) 

- Verifica-se que no interior dessa política, o esgotamento do modelo de 
financiamento vem se anunciando ... (DB4, p. 118) 

- Cabe ressaltar aqui, que desde o ano de 1984 vimos observando e pesquisando os 
tipos de investimentos realizados nas cidades ... (DB23, p. 54) 

- Cabe ressaltar aqui, que entre o Brasil e o Paraguai ... (DB23, p. 59) 

- Tem-se observado, em várias ocasiões que os profissionais de recrutamento e 
seleção de ... (DMET4, p. 8) 

A vírgula e as orações adjetivas: 

Com. as orações adjetivas, duas condições podem ocorrer. Na primeira, a 

oração pode ser adjetiva explicativa e deve vir entre duas vírgulas. Na segunda, a 

oração pode ser adjetiva restritiva. Tratando-se de restritiva, a oração adjetiva não 

deve, em princípio, separar-se por vírgulas. 

Entre a oração adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva há uma diferença 

claramente relacionada com o sentido lógico da frase e, em alguns casos, com o 

sentido que o escritor quer que o leitor atribua à frase. Examinem-se os seguintes 

exemplos, diferençados apenas no que se refere à: pontuação: 
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Nesta turma, premiarei as meninas que são bonitas. 

Nesta turma, premiarei as meninas, que são bonitas. 

No primeiro exemplo, pode-se dizer que o autor da frase está, no mínimo, 

sendo indelicado. Ao deixar a oração que são bonitas desprovida de vírgulas, está o 

redator dizendo o seguinte: do conjunto das meninas da turma, isolarei um 

subconjunto (somente aquelas que são bonitas) e as premiarei. Conclui-se que, 

quando não se utilizam vírgulas para separar oração adjetiva, se está colhendo um 

subconjunto (apenas as bonitas) de um conjunto maior (as meninas). 

Inversamente, no segundo exemplo não se isola de um conjunto um 

subconjunto. Na verdade, o autor faz entender que ser bonita é característica 

inerente a todas as meninas da turma - e que, portanto, todas serão premiadas. 

Conclui-se que, quando se separa por vírgulas uma oração adjetiva, não se separa do 

conjunto um subconjunto. 

Quando se trata de um só elemento não incluído num conjunto, a dedução é 

que não se separará um subconjunto. Daí se conclui, igualmente, que somente uma 

oração adjetiva explicativa poderá ser utilizada. Conclui-se também que, nesse caso, 

essa oração deverá apresentar-se entre vírgulas. Veja-se o exemplo a seguir: 

Deus, que é bom, redime os pecados. 

Entende-se, nesse exemplo, que o conjunto é formado por apenas um 

elemento: Deus. Entende-se também que ser bom é característica inerente a esse 

elemento, do que decorre uma oração adjetiva explicativa, obrigatoriamente isolada 

por vírgulas. 
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A única possibilidade de suprimir as vírgulas consiste em entender que há 

vários deuses, dos quais alguns são bons e outros não o são; e que, do conjunto dos 

deuses, a afirmação se referiria apenas ao subconjunto constituído pelos bons. Esse 

entendimento de fato seria possível, mas, para fazer depreendê-lo, seria necessário 

dar outra feição à frase. 

Dito isso, observem-se os exemplos que se seguem. 

EXEMPLOS DE ERROS DE VÍRGULA COM ORAÇÕES ADJETIVAS 

- ... o Estado que teria o dever de zelar por esse serviço, essencial, apenas cultiva 
o terreno para o gerenciamento privado, sem discussão visível, sem contato com o 
usuário. (DB4, p. 2) (forma correta: ... o Estado, que teria o dever de zelar por 
esse serviço,) 

-A intenção básica desta pesquisa é descrever o conjunto de elementos, que melhor 
caracteriza o perfil do operador-de-mesa das Sociedades Corretoras de 
Mercadorias da cidade de São Paulo. (DE4, p. 1) (forma correta: ... o conjunto de 
elementos que melhor caracteriza o perfil do operador-de-mesa das Sociedades 
Corretoras de Mercadorias da cidade de São Paulo.) 

Uso do ponto e do ponto-e-vírgula 

Embora, como se disse, haja certa liberdade no uso dos sinais de pontuação, 

é fundamental que o texto de uma tese apresente clareza, lógica, coesão, coerência. 

Muito associada a esses requisitos está a forma como se pretende que o leitor leia a 

frase, o período, o parágrafo. Os sinais de pontuação constituem instrumentos para 

indicar ao leitor como o redator pretende que a frase seja lida e, com isso, atribuir a 
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ela os elementos de clareza, coerência, lógica, coesão. Em outras palavras, os sinais 

de pontuação servem, numa tese ou dissertação, para indicar o ritmo, as pausas, a 

melodia com que a frase deva ser lida. 

O contexto artístico, principalmente narrativo, propicia ao autor rompet com 

as regras e, através desse artifício, sugerir ao leitor um significado que não se 

apreende apenas das palavras. O contexto acadêmico, de caráter científico, 

mormente nas teses e dissertações, é mais rígido, mais formal (Ver SA VIOLI e 

FIORIN, 1993, p. 309 e ss.), dificultando o uso desse tipo de recurso. O que se 

observa com mais freqüência é a falta mesma de conhecimento dos mecanismos 

associados aos sinais de pontuação. Em particular, percebe-se desconhecimento do 

valor do ponto como indicador de uma pausa mais forte, mais acentuada do que 

aquela sugerida pela vírgula. 

Nas frases abaixo, por exemplo, no lugar indicado conviria melhor o ponto 

ao invés da vírgula; em alguns casos, caberia alternativamente a utilização do ponto

e-vírgula ou, mesmo, de dois pontos. Para maior clareza, a vírgula original vem nos 

exemplos indicada entre parênteses. 

- A suburbanização americana inicia-se à partir de 1850 com o advento da cidade 
industrial, como alternativa de moradia para a classe média urbana, que aspirava 
uma casa própria em bairros distantes, a idealizada aldeia bucólica próxima da 
cidade(,) esse processo é reforçado pela produção em massa do automóvel e 
subsídios governamentais para a moradia depois da Primeira Guerra Mundial. 
(DB35, p. 13) 

- Era conveniente, dentro de uma perspectiva comparativa, tratar de realidades mais 

ou menos próximas(,) a opção mais lógica estava na região do ABC, onde o PT 
contava com três Prefeituras: Santo André, São Bernardo do Campo e, pela segunda 
vez, Diadema. (DB36, p. 4) 
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-Novamente a minha posição pessoal contribuiu para a escolha(,) acompanhava o 
sistema e os problemas de transporte do ABC desde 1985, em função de minha 
atuação profissional na gestão do sistema intermunicipal de transporte coletivo sobre 
pneus, dentro da Companhia do Metropolitano; havia trabalhado durante um ano, 
1989, na Prefeitura de Diadema, na Divisão de Trânsito e Transportes do 
Departamento de Serviços Urbanos; e trabalhei em Santo André, de 1990 a 1992, na 
implantação e gestão da empresa municipal operadora de transporte coletivo. 
(DB36, p. 4) 

- Procuramos sistematizar a bibliografia existente, a partir de uma estrutura lógica, 

que reflete as etapas de um processo de Planejamento Estratégico(,) senão vejamos, 
uma campanha eleitoral é desenvolvida para atingir determinado objetivo utilizando 
algumas estratégias através dos meios adequados ·e disponíveis, pautando-se por 
certas diretrizes, sendo este processo impulsionado a partir de uma organização que 
avalia e redefine os planos estratégicos em função das alterações do cenário. (DB9, 
p. 91) 

- O objetivo desta dissertação foi de examinar a crise econômica brasileira, durante a 

década de 80(,) para tal nossa análise é baseada em três pontos, a saber: ... (DE9, p. 
114) 

- No nosso caso, utilizamo-nos do lucro gerencial como base para a classificação 

dos grupos, sem dar. importância à base de investimentos(,) portanto, o critério 
pode ser amplamente ques~ionado. (DA14, p. 192) 

- Considerando as limitações impostas pelo tamanho da amostra, a conclusão a que 
chegamos é que não existe uma justificativa econômica para a diversificação sem 

limites(,) podemos observar que 12 títulos eliminam aproximadamente 87% o risco 
diversificável de um portfólio e 20 títulos eliminam 92% deste risco. (DA20, p. 64) 

Se assim fizennos, estamos diante de uma situação merecedora de maiores 

análises(,) o Brasil teria um risco . sistemático superior a qualquer dos países 
desenvolvidos. (DA20, p. 66) 

- Estas foram as posições dos psicólogos pesquisados(,) em contrapartida, alguns 
profissionais (casos 13, 18, 19) citam que a acomodação é o fator preponderante 
para o não reconhecimento deste profissionais ... (DMET4, p. 122) 
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- Para iniciarmos a análise da validade do "factoring" como técnica de gestão 
financeira aplicável a qualquer empresa, vamos colocar o caso de empresas onde não 

são vistas vantagem alguma da utilização dessa operação(,) adaptando-se as 
colocações de Phelps (1) a respeito do assunto temos: ... (DA22, p. 166) 

EXEMPLOS GERAIS DE ERRO NO USO OU NA OMISSÃO DE SINAIS DE 

PONTUAÇÃO 

A seguir é apresentada uma série de excertos do material estudado. Nos 

excertos, às vezes falta sinal de pontuação, o que é indicado por ( ). Às vezes, o 

sinal de pontuação não é cabível, mas o autor o utilizou; essa situação é indicada 

pelo sinal usado pelo autor, mas entre parênteses: (,). Nem sempre, porém, a 

simples correção do sinal de pontuação será suficiente para tomar compreensível a 

frase. 

- Nesse sentido, o programa de recomposição de matas circunscrito às áreas de 

propriedade da empresa assume uma dimensão(,) bastante restrita face às alterações 
ambientais causadas. (DB21, p. 146) 

- ... e que(,) médicos e agentes religiosos, por exemplo, são identificados como 
prestadores ... (DB22, p. 141) 

- Por este motivo é que se julgou necessário um capítulo (o Capítulo li), que 
contrapusesse a visão evolucionista, que dá suporte para a expectativa de uma 
sociedade novª' baseada na racionalidade científica(;) com outros autores que 
procuram entender os fenômenos sociais, principalmente a sobrevivência e a 
mudança de atitudes, comportamentos e hábitos, de modo menos comprometido 
com uma marcha inevitável e necessária da história no sentido da lógica racional e 
da modernização. (DB22, p. 143) 

A compreensão teórica possibilitada pela antropologia de Lévi-Strauss, no 
entanto, repõe os fenômenos nos seus devidos lugares(;) à medida .que destaca o 
poder dos símbolos em produzir efeitos sobre o real. (DB22, p. 150) 
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- Pretendemos aqui(,) analisar o caso concreto da aglomeração urbana de Porto 
União da Vitória, utilizando-se do instrumental teórico ... (DB23, p. 54) 

- O mesmo ocorreu com a estrada de ferro, que( ) além de movimentar a madeira e 
a erva mate, também transportava passageiros. (DB23, p. 55) 

- ... as análises que fizemos com base nas informações empíricas levantadas, e as 
reflexões acerca dos caminhos percorridos para a formulação e implementação das 

políticas do setor(,) nos levaram a estas conclusões, que( ) embora consideremos 
preliminares: aponta outros fatores ... (DB26, p. 159) 

- ... ou então(,) suas relações fossem de tal complexidade que impossibilitaria uma 
análise tendo em vista os recursos disponíveis ... (DB28, p. 1) 

- O presente estudo de caso( ) ao reconstituir a história do IPT, sempre relacionada 
ao processo de desenvolvimento industrial do país, pretende oferecer alguma 
contribuição para reflexão de questões como ... (DB6, p. 2) 

- ... a própria diretoria do IPT reconheceu que o papel do Instituto( ) apesar de sua 
importância() foi passivo ... (DB6, p. 81) 

- As altas taxas de crescimento demográfico das áreas urbanas tem gerado grandes 

necessidades de habitação e infraestrutura urbana, ao mesmo tempo(,) em que 
verifica-se uma elevação desproporcional dos preços das habitações em função do 
desordenamento da expansão urbana e outros fatores ligados à habitação. (DB8, p. 
1) 

-E() sob este aspecto, somos favoráveis a separação dos segmentos de "mercado" 
e o de "habitação popular". (DB8, p. 260) 

- A proposta da ABECIP de implantação de um Mercado Secundário de Hipotecas 

sustentado pela emissão das Letras Hipotecárias(,) viabiliza um melhor fluxo 
(DB8, p. 261) 

- . . . mas( ) se verificarmos as práticas adotadas pelos políticos na eleição 
presidencial de 1989, concluiremos que o candidato ... (DB9, p. 1) 
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importante da modernização econômica de nosso país, devendo referenciar-se, pois 

( ) a uma política industrial e uma diretriz desenvolvimentista. (DD3, p. 2) 

- A evolução do volume dos meios de pagamento em relação ao PIB do país(,) 
aparentemente descarta a hipótese ... (DD4, p. 122) 

- A absorção da dívida externa do setor privado pelo setor público(,) se refletiu ... 
(DD4, p. 123) 



CAPÍTULO 14 

VERBO 

Os erros de conjugação verbal são relativamente comuns nos textos dos 

alunos de curso superior. O problema maior, nesse caso, é menos a quantidade e 

mais a gravidade dos erros encontrados. Veja-se um exemplo criado ad hoc: 

A teoria, nesse caso, não se adéqua à realidade.1 

Nessa frase, há sério problema de conjugação verbal, pois não existe a forma 

verbal adéqua. O verbo adequar (adequar-se), chamado defectivo, não se conjuga 

integralmente, não tem todas as formas; e não tem a forma utilizada no exemplo. 

Seria necessário substituí-la por outra, de outro verbo: não se adapta, não se ajusta 

etc. 

Uma característica importante do verbo é que ele é conjugado. Por exemplo, 

percebemos que em reinou se trata de verbo porque, ao conjugarmos reinar, 

encontramos a forma reinou. A cada uma das variações dos verbos podemos chamar 

forma verbal: reinou, reinava, reinarei etc. 

A respeito do verbo, muito haveria que dizer. No entanto, para evitar tomar 

excessivamente extenso este capítulo, são selecionados alguns dos aspectos mais 

importantes para a fala ou a escrita do administrador. 

1 Percebe-se que esse exemplo não foi obtido de tese nem de dissertação. Na verdade, não só o 
exemplo, mas a inclusão deste capítulo inteiro não se deveu à quantidade de erros de conjugação verbal 
encontrados no material pesquisado; sua presença aqui se justifica pelos erros que costumam cometer-se 
mais na fala do que na escrita. Pode servir este capítulo como instrumento de prevenção, ou seja, para que 
os problemas aqui abordados sejam evitados no futuro. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ALGUNS VERBOS ESPECÍFICOS 

1) Verbos terminados em lAR ou em EAR - verbos terminados em EIAR 

Existem em português verbos terminados em lAR: acariciar, confiar, criar 

etc. No presente (presente do indicativo), algumas de suas formas são: acaricio, 

confio, crio. No passado -mais especificamente no pretérito perfeito-, algumas das 

formas são: acariciei, corifiei, criei, acariciou, corifiou, criou. Dos verbos 

terminados em lAR alguns são irregulares, como, por exemplo, ansiar e odiar (Ver 

REIS, 1959, p. 62-66). No presente do indicativo, por exemplo, conjugam-se: 

anseio, odeio; no pretérito perfeito do indicativo: ansiei, odiei, ansiou, odiou; no 

pretérito imperfeito do indicativo: ansiava, odiava. Percebe-se que, em algumas de 

suas formas - mas não em todas - tais verbos recebem um E. Em geral, as pessoas 

conjugam corretamente os verbos terminados em lAR sejam eles os do primeiro 

grupo (acariciar, confiar, criar etc.), sejam eles os do segundo grupo (como ansiar 

e odiar). De fato, não se esperaria ouvir ou ler eu confeio nem eu adio. 

Em português, existem também verbos terminados em EAR: passear, menear 

etc. Todos eles recebem, em algumas de suas formas, um I adicional: de passear, eu 

passeio, que eu passeie- mas eu passeava, ele passeou sem I (Ver REIS, 1959, p. 

59-62 ou ABREU e MOURA, 1957, p. 69-71). Também aqui, muito raramente as 

pessoas se enganam. Não se esperaria alguém dizer ou escrever eu passeo ou ele 

passeiou. 

No entanto, em português não existe em português verbo terminado em 

EIAR. Portanto não existem os infinitivos ceiar, estreiar (Obs.: Por evidente lapso, 

aparece receiar, em SAID ALI, 1964, p. 80.). Da mesma forma, não existem as 

formas verbais ceiou, ceiava. estreiou, estreiava (Ver, por exemplo, REIS, 1969, p. 

59-60 ou ABREU e MOURA, 1957, p. 69-71). Embora no material pesquisado não 
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se tenha encontrado nenhum dos erros acima apontados, na fala do administrador, 

no Brasil, têm eles aparecido, aqui e ali. Mesmo na televisão, nosso grande difusor 

de moda, esse problema tem sido cada vez mais freqüente. 

2) O verbo adequar 

Adequar não se conjuga integralmente, é defectivo. Não existem as formas 

adéquo, adéquas, adéqüe, nem adeqúo, adequas, adeqúes etc. Tanto FERREIRA 

(1969, p. 27) quanto REIS (1969, p. 53.) dão a respeito a mesma orientação a 

respeito desse verbo: "Verbo defect., us. quase exclusivamente no inf. pres. e no 

part. Alguns autores, porém, acham que pode ser empregado nas formas verbais 

arrizotônicas: adequamos, adequais; adeqüei, etc." 

3) O verbo precaver-se 

Também o verbo precaver-se é defectivo. Não existem as formas (aqui 

colocadas sem o pronome reflexivo) precavenho, precavém, precavenha, 

precavenhas etc. Aqui também, tanto Aurélio quanto Otelo Reis dão orientação 

semelhante: "Defectivo. Só se conjuga nas formas arrizotônicas, as quais são 

regulares. Assim, faz no pres. ind.: precavemos, precaveis. Raramente us. sem o 

pron. reflexivo." (FERREIRA, 1969, p. 972; ver também REIS, 1969, p. 116-7.) 
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4) Os verbos adquirir, distinguir e extinguir 

Nos verbos adquirir, distinguir e extinguir, o y_ não deve ser pronunciado. As 

. respectivas primeiras pessoas do singular do presente do indicativo fazem adquiro 

(sem pronunciar o!!), distingo e extingo (Ver FERREIRA, 1994). 

5) Futuro do subjuntivo e imperfeito do subjuntivo: pôr, ter, ver e vir 

Como se pode verificar em qualquer gramática normativa (Ver, p. ex., 

CUNHA e CINTRA, 1992, p. 367 e ss.), nos verbos regulares as formas do futuro 

do subjuntivo coincidem com as formas do infinitivo flexionado. Por exemplo, para 

nós andarmos e quando nós andarmos; para nós perdermos e quando nós 

perdermos. Mas em vários verbos não há coincidência: para nós dizermos e quando 

nós dissermos, para nós querermos e quando nós quisermos; para nós fazermos e 

quando nós fizermos. Assim também, não há coincidência entre o radical do 

infmitivo e o do imperfeito do subjuntivo de vários verbos: querer - se nós 

quiséssemos; fazer- se nós fizéssemos. Essa falta de coincidência costuma oferecer 

problemas de conjugação em alguns verbos, a saber: 

a) Pôr e seus derivados 

O futuro do subjuntivo deve aparecer nas frases da seguinte forma: quando 

eu puser, quando. eu propuser, quando eu supuser etc. O imperfeito do subjuntivo 

deve fazer se eu pusesse, se eu propusesse, se eu supusesse etc. 
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b) Ter e seus derivados 

Futuro do subjuntivo: quando eu tiver, quando eu mantiver, quando eu 

contiver etc. Imperfeito do subjuntivo: se eu tivesse, se eu mantivesse, se eu 

contivesse etc. 

c) Ver e seus derivados 

Futuro do subjuntivo: quando eu vir, quando eu revir, quando eu previr. 

Imperfeito do subjuntivo: se eu visse, se eu revisse, se euprevisse. 

d) Vir e seus derivados 

Futuro do subjuntivo: quando eu vier, quando eu intervier, quando eu 

provier. Futuro do subjuntivo: se eu viesse, se eu interviesse, se eu proviesse. 

Obs.: O verbo intervir deve ser integrahnente conjugado pelo verbo vir: 

intervim (e não intervi), interveio (e não interviu) etc. 

6) O imperativo afirmativo 

O imperativo afirmativo traz do presente do indicativo (sem ~) a segunda 

pessoa do singular (tu); e traz do presente do presente do subjuntivo a terceira 

pessoa gramatical (você) (Ver SAVIOLI, 1991, p. 319). Quando se diz, portanto, 

"Vai embora", está-se tratando por tu (segunda pessoa) o interlocutor. Quando se 

diz "Vá embora", está-se tratando por você (terceira pessoa) o interlocutor. 

Na capital de São Paulo, a forma usual de tratamento é a terceira pessoa 

gramatical (você); inas no imperativo afirmativo se utiliza mais a forma verbal da 

segunda pessoa. Daí decorre, na fala e às vezes na escrita, uma infração à 

necessidade de uniformizar o tratamento ao interlocutor: 
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Sai (tu) daqui, que você está me aborrecendo. 

Ou se diria "Saia (você) daqui, que você está ... " ou se diria "Sai (tu) daqui, 

que (tu) estás ... " 

7) O imperativo negativo 

Sabe-se que o imperativo negativo extrai do presente do subjuntivo as suas 

formas (Ver SAVIOLI, 1991, p. 319). Em São Paulo, capital, está generalizado o 

imperativo negativo com formas, ao que parece, extraídas do presente do indicativo. 

Assim, dá-se a ordem "Não corre agora!", que é tecnicamente absurda, pois não 

existe no presente do subjuntivo a forma corres, nem corre, mas apenas corras e 

corra. Tecnicamente, portanto, deveria dizer-se "Não corras (tu)" ou "Não corra 

(você)". 



PARTE IH 

CONCLUSÃO 



CAPÍTULO 15 

CONCLUSÃO 

Na Introdução deste trabalho (p. 1-5), viu-se que, no campo de estudo da 

administração, falta aos candidatos aos títulos de Doutor ou de Mestre maior 

orientação sobre como redigir o texto de uma tese de doutorado ou de uma 

dissertação de mestrado. Falou-se também, na Introdução, de um pressuposto: o de 

que vários dos candidatos encontram dificuldade na elaboração mesma do texto de 

uma monografia. Além disso, viu-se que, quando esse problema se oferece, poucas 

são as opções à disposição do professor orientador. Uma delas consiste em assumir 

a responsabilidade por ajudar na redação da monografia. Outra consiste em "fechar 

os olhos" a esse tipo de problema. Num e noutro caso, as conseqüências não são das 

melhores. No primeiro, o professor estará destinando a um trabalho específico um 

tempo que, em princípio, deveria ser destinado à orientação acadêmica. No segundo, 

expor-se-á o candidato à quase certeza de que um argüidor venha a apontar-lhe as 

falhas no pior momento: na defesa da monografia. 

Se é verdade que vários dos candidatos encontram dificuldade no redigir, ao 

mesmo tempo é necessário lembrar a necessidade de qualidade formal da tese ou da 

dissertação. Se não se tomam os devidos cuidados, o resultado pode ser um trabalho 

em que a clareza, a coerência, a correção, a fluidez do texto fiquem prejudicadas. E 

isso, por sua vez, pode prejudicar a imagem do candidato, do professor orientador, 

.da instituição representada. 

Dada, então, a quase inexistência de publicações sobre o assunto, a presente 

tese se propôs a constituir um elenco dos problemas encontrados ao longo da 

pesquisa; um elenco que pudesse servir de subsídio, de referencial para ajudar os 

futuros candidatos na elaboração dó texto de suas monografias. Para atingir esse 
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objetivo, elegeram-se dois caminhos. O primeiro, na Parte I, examinou a articulação 

das frases. Estudaram-se ali as principais obras introdutórias a respeito da redação e 

da análise do texto. Dessas obras, selecionaram-se as orientações mais diretamente 

aplicáveis à redação de um trabalho de grau. Também se examinou ali um conjunto 

de frases obtidas das teses e dissertações pesquisadas. Em cada frase selecionada, os 

problemas encontrados foram sendo comentados, tanto com base no senso comum, 

quanto com base na teoria pertinente. Desses comentários, resultou uma série de 

recomendações que, espera-se, podem vir a ser úteis aos atuais menstrandos e 

doutorandos. Nessa Parte I, os seguintes temas específicos foram abordados: 

- A importância da articulação da frase; 

-A análise do texto de teses e dissertações pesquisadas, na perspectiva do 

senso comum; 

- A fundamentação teórica para a análise do texto; 

- A análise do texto das teses e dissertações pesquisadas, fundamentada na 

teoria 

Na Parte II, selecionaram-se temas de gramática normativa da língua 

portuguesa. Tendo como referência esses temas, foi-se examinando cada uma das 

monografias constituintes da amostra, para verificar se as respectivas normas 

estavam sendo ou não seguidas. Desse estudo, resultou uma série de comentários, 

orientações e recomendações. 

Nessa Parte II, os seguintes temas gramaticais foram abordados: 
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- A importância dos aspectos gramaticais do texto 

- A ortografia 

- A acentuação gráfica 

- A concordância nominal 

- A concordância verbal 

- A regência verbal 

- A regência nominal 

-A crase 

.. A pontuação 

-A conjugação dos verbos 

O que se constatou, durante a pesquisa, é que, como se pressupunha, muitos 

mestrandos e doutorandos apresentaram desenvoltura no escrever clara, concisa e 

corretamente. Mas outros tantos demonstraram dificuldade na empreitada. 

Esta tese não apresentou todos os exemplos encontrados e estudados, pois, 

devido à incidência dos mesmos tipos de problema, isso a tomaria redundante e 

cansativa para o leitor. Mas o número de casos apresentados, já por si bastante 

amplo, foi suficiente para evidenciar a dificuldade de vários dos candidatos. Foi 

suficiente também para demonstrar quais são alguns dos principais problemas na 

redação de uma monografia- e, possivelmente, para saber como evitá-los. 
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Como se vê, por tudo o que foi dito, esta monografia consistiu, basicamente, 

em diagnosticar problemas lingüísticos e gramaticais e em oferecer orientação para 

os futuros candidatos. 

A expectativa, ao final deste trabalho, é que se tenha contribuído para firmar 

a consciência da necessidade da boa redação, em nome da clareza, da coerência, da 

coesão. E para finnar a consciência da necessidade de atenção ao aspecto estético, 

já que uma monografia pode ser vista como um produto a ser consumido, primeiro 

pela Banca Examinadora, depois pelos demais leitores. De pouco adianta uma tese 

apenas rica em conteúdo - é necessário que ela seja capaz de comunicar essa 

riqueza. A fonna e o conteúdo estão sempre intimamente associados. 
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