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A ANATOMIA DOS TEXTOS  
                                                                                  - Professor Edvaldo Ferreira 
 
        Há recursos lingüísticos e estilísticos que garantem compreender oportunamente as 
questões de interpretação e, sobretudo, orientam substanciosamente o candidato para sua 
própria composição nas questões discursivas e na redação exigida pelas principais comissões 
em suas provas.   
         Alicerçado em teorias lidas em Marcuschi, José Lemos Monteiro, Mikhail Bakhtin, 
Valdir do Nascimento Flores, Vander Emediato, Beveniste, Ingedore G. Villaça Koch entre 
outros estudiosos, irei oferecer a você, candidato, uma apócope que, seguramente, servirá de 
bússola para seus estudos à compreensão dos textos das principais comissões que selecionam 
candidatos através de suas provas públicas. 
          Inicialmente, tenhamos consciência de que é comum os textos nas provas trazerem 
itens valorosos que não podem ser ignorados pelos candidatos. Ei-los: a) enuncividade; b) 
enunciatividade;  c) unidade temática; d) progressão temática ( externa e interna ); e) 
centração temática; f) sintaxe de tensão ( intensiva e extensiva ); g) articuladores macro e 
micro; h) o articulador enunciativo da unidade do texto; i) classes gramaticais expressivas em 
enunciatividade; j) horizontalidade e verticalidade no texto; k) paralelismos; l) refração. 
Estudemo-las, enfim.  
 
A) ENUNCIVIDADE : expressa fatos, informações institucionalizadas; objetividade. Nos 
fragmentos enuncivos, o autor do texto está ausente. Quando se escreve em texto que o 
homem é racional, estamos sendo enuncivos. No momento em que se declara que o homem 
é mortal, também estamos sendo enuncivos. Imagine alguém escrevendo sobre a poluição no 
Brasil e, em sua composição, esclarece ao leitor quais os estados brasileiros que 
apresentam maior índice de poluição. Isto é enuncividade. Se também revela ao leitor de 
seu texto o menor estado brasileiro em índices estatísticos como agente poluente, e como 
alcançou tão oportuna condição, utilizando-se de recursos específicos, há enuncividade.  
A Constituição Federal do Brasil é 100% enunciva. O que encontramos em uma bula de 
determinado medicamento é totalmente enuncivo. Os itens específicos solicitados pelas 
comissões nas provas públicas são enuncivos e exigem do candidato enuncividade. A 
enuncividade, enfim, é a objetividade que se emprega no texto, ou seja, é o conhecimento 
específico que é solicitado do estudante em seu repertório conteudístico. Para as provas que 
exigem redação com temas atuais, é oportuno que o candidato -  meses antes da prova – 
procure semanalmente abrir o Google e leia artigos sobre os mais diversos temas atuais 
anexados no site de busca. A leitura atenta desses artigos no Google amplia o repertório do 
candidato quanto aos itens enuncivos e pertinentes a uma seleção pública.  Precisamos ter 
repertório enuncivo.  A leitura regular de revistas e jornais também garante enuncividade 
sobre os mais diversos temas atuais que nos circundam. Afirmar que a leitura por si nos 
ensina a escrever é ignorar a necessidade de se conhecer recursos ou instrumentos que dão ao 
texto sua anatomia. Wander Emediato, por exemplo, em sua obra A FÓRMULA DO 
TEXTO, nos convida a se apropriar de estruturas que asseguram haver anatomia nas 
composições textuais oportunas. Trata-se de um profissional com reconhecida produção 
sobre estudos lingüísticos, tendo seu Doutorado em Ciências da Linguagem pela 
Universidade de Paris. Enfim, é mister reler, buscando perceber a anatomia dos textos, pois a 
leitura única ( e corrida ) apenas nos fortalece, sobretudo, quanto à enuncividade.   
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B) ENUNCIATIVIDADE: é a leitura crítica, é a opinião abalizada que temos sobre as 
enuncividades selecionadas em nossos textos. Ao escrever minha recepção sobre a 
racionalidade humana, estou sendo enunciativo. Quando expresso minha opinião sobre nossa 
efêmera vida na Terra ( ou melhor, sobre a morte do homem ), estou sendo enunciativo.  Esta 
enunciatividade não deve ter precedência em nossas composições. Deve predominar a 
enuncividade. Esta deve ter percentual maior durante a produção textual. Somente na 
conclusão definitiva do texto é que a enunciatividade deve ser precedente. E quais as classes 
gramaticais expressivas em enunciatividade? Os advérbios, os adjetivos e as conjunções 
são exponenciais em enunciativiatividade. No momento em que digo que Camila é bela, a 
enunciatividade está no adjetivo “bela”. Já o substantivo “Camila” expressa enuncividade. 
Aos olhos de outro, pode haver fealdade em Camila. Mas em ambos olhos, há Camila. 
Imaginemos este período: “Em janeiro de 2007, 7,4% da população brasileira foi vítima da 
recessão na economia, mas em janeiro de 2008, 7,4% da população brasileira foi vítima da 
recessão na economia. Onde está a enunciatividade, ou seja, onde está a voz do autor nesse 
fragmento? Na conjunção adversativa, caro leitor. Esse paralelismo entre enuncividade e 
enunciativa é expressivo, quando precedentemente nos mostramos enuncivos. A mais 
oportuna enunciatividade em composição textual é aquela alicerçada em construções 
enuncivas precedentemente. Nas peças publicitárias, predomina a enunciatividade. Ela 
garante venda exponencial. Dependendo do gênero de texto, deve-se dar precedência a 
enunciatividade. Mas, de fato, na composição dissertativa ou em estudo de caso, a 
enunciatividade não deve ter precedência. Ela se mostrará mais na conclusão definitiva da 
composição.    
 
C) UNIDADE TEMÁTICA:  Todo tema é abrangente. É mister a restrição aos temas 
propostos. As unidades temáticas têm o papel de alcançar esse objetivo. Cada unidade 
temática materializa no texto um tópico ideativo do tema proposto. Uma unidade ideativa é, 
portanto, uma restrição ao tema. Se pedirem para que eu escreva sobre o ensino superior na 
rede privada, procurarei desenvolver minha composição em três unidades temática: a 
estrutura das instituições de ensino superior ( não apenas sua estrutura física, mas sua 
regularidade em meio às exigências do MEC ), o docente e, por fim, o discente. Cada 
unidade temática, portanto, constitui um apartado sobre o tema sugerido. Todo texto nas 
provas públicas apresenta uma ou mais unidades temáticas.   Aquele que apresenta mais de 
uma unidade temática, caro leitor, alcança progressão temática externa. A progressão 
temática externa é a soma das unidades temáticas. Mas, quando se apresenta progressão 
temática externa, é necessário que uma das unidades temáticas seja posta em relevo, em 
condição exponencial. Esse trabalho de dar ênfase, de tornar uma das unidades temática 
mais relevante é chamado de centração temática.  É na centração temática que se 
responde a uma das exigências das comissões quando se pergunta ao candidato - em meio ao 
texto apresentado - qual a idéia principal do texto. A idéia principal do texto está, portanto, 
na centração temática. As escolas de samba do Rio de Janeiro recebem um tema para 
desenvolver em seus desfiles. Elas dividem o tema recebido em alas. Cada ala é uma unidade 
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temática. Praticamente cada carro representa uma unidade temática. A soma das alas 
constitui a progressão temática externa. Mas sempre tem uma ala, ou melhor, uma unidade 
temática que se torna destaque. Esta é a centração temática da escola em seu desfile. Eis mais 
um exemplo inexorável do que estou esclarecendo a você, candidato, sobre o que é 
composição textual.  Praticamente, toda obra bem escrita está dividida em capítulos. Cada 
capítulo é uma unidade temática da obra. Mas sempre há um capítulo posto em relevo. Eis a 
centração temática do livro.  Na divulgação de um lançamento de um carro, temos uma peça 
publicitária constituída por três unidades temáticas, por exemplo: a velocidade do automóvel, 
o conforto que o veículo tem e a quanto econômico é o carro, enfim. Porém, observando 
atentamente a propaganda, vê-se o item velocidade sendo mais explorado e com que 
construíram o maior percentual de tempo da publicidade televisiva.  Esta é, de fato, a 
centração temática da peça publicitária. Com esses exemplos, quero deixa claro que em 
qualquer gênero textual está presente o que me proponho esclarecer nestas páginas às quais 
me declino.     
 
D) PROGRESSÃO TEMÁTICA INTERNA: trata-se de um convite ao leitor para uma 
imersão. Há textos em que o autor apresenta duas unidades temáticas, porém para apenas 
uma abre outro parágrafo com maior enunciatividade e, sobretudo, enuncividade. É que sua 
intenção é convidar o leitor para maior aprofundamento sobre determinada unidade temática. 
Isto feito, alcança-se predileção desta unidade temática ao se comparar com a outra ausente 
de progressão temática interna. Eis um recurso expressivo para fazer da unidade temática que 
recebe a progressão temática interna a centração temática. No texto que segue, o autor 
primeiramente faz alusão ao homem preso ao passado (primeiro parágrafo do 
desenvolvimento). Em seguida, abre outro parágrafo para expor o homem liberto do passado 
(segundo parágrafo do desenvolvimento). Só que o autor quer o segundo parágrafo como 
sendo sua centração temática. Por conseguinte, dará ao parágrafo que contextualiza o homem 
liberto do passado a progressão temática interna (terceiro parágrafo do desenvolvimento). 
Isto irá potencializar o segundo parágrafo na composição e, por fim, materializará nele sua 
centração temática. Confira o texto que segue, selecionado para prova pública ao cargo de 
Analista de Sistema do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em março de 2008      
 
TEXTO I 
 
INTRODUÇÃO 
 
Desde que nascemos e a nossa vida começou, não há 
mais nenhum ponto zero possível. Não há como começar do 
nada. Talvez seja isso que torna tão difícil cumprir propósitos de 
Ano Novo. E, a bem da verdade, o que dificulta realizar qualquer 
novo propósito, em qualquer tempo. 
 
 
PRIMEIRO PARÁGRAFO DO DESENVOLVIMENTO 
UNIDADE TEMÁTICA 01 :  O homem preso ao passado 
 
O passado é como argila que nos molda e a que estamos 
presos, embora chamados imperiosamente pelo futuro. 
Não escapamos do tempo, não escapamos da nossa história. 
Somos pressionados pela realidade e pelos desejos. Como 
pode o ser humano ser livre se ele está inexoravelmente 
premido por seus anseios e amarrado ao enredo de sua vida? 
Para muitos filósofos, é nesse conflito que está o problema da 
nossa liberdade. 
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SEGUNDO PARÁGRAFO DO DESENVOLVIMENTO 
UNIDADE TEMÁTICA 02 : O homem libertando-se do passado   
 
Alguns tentam resolver esse dilema afirmando que a 
liberdade é a nossa capacidade de escolher, a que chamam 
livre-arbítrio. Liberdade se traduziria por ponderar e eleger entre 
o que quero e o que não quero ou entre o bem e o mal, por 
exemplo. Liberdade seria, portanto, sinônimo de decisão. 
 
 
 
TERCEIRO PARÁGRAFO DO DESENVOLVIMENTO 
PROGRESSÃO TEMÁTICA INTERNA DA UNIDADE TEMÁTICA 02 
 
Prefiro a interpretação de outros pensadores, que nos 
dizem que somos livres quando agimos. E agir é iniciar uma 
nova cadeia de acontecimentos, por mais atrelados que estejamos 
a uma ordem anterior. Liberdade é, então, começar o 
improvável e o impensável. É sobrepujar hábitos, crenças, 
determinações, medos, preconceitos. Ser livre é tomar a 
iniciativa de principiar novas possibilidades. Desamarrar. Abrir 
novos tempos. 
 
 
QUARTO PARÁGRAFO DO DESENVOLVIMENTO 
SINTAXE DE TENSÃO INTENSIVA   
 
Nossa história e nosso passado não são nem cargas 
indesejadas, nem determinações absolutas. Sem eles, não 
teríamos de onde sair, nem para onde nos projetar. Sem 
passado e sem história, quem seríamos? Mas não é porque não 
pudemos (fazer, falar, mudar, enfrentar...) que jamais 
poderemos. Nossa capacidade de dar um novo início para as 
mesmas coisas e situações é nosso poder original e está na raiz 
da nossa condição humana. É ela que dá à vida uma direção e 
um destino. Somos livres quando, ao agir, recomeçamos. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
Nossos gestos e palavras, mesmo inconscientes e 
involuntários, sempre destinam nossas vidas para algum lugar. 
A função dos propósitos é transformar esse agir, que cria 
destinos, numa ação consciente e voluntária. Sua tarefa é a de 
romper com a casualidade aparente da vida e apagar a 
impressão de que uma mão dirige nossa existência.  
Os propósitos nos devolvem a autoria da vida. 
                                                    - Dulce Critelli, Folha de São Paulo, 24/01/2008  
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E) SINTAXE DE TENSÃO:  consiste em expor ao leitor a articulação de unidades 
temáticas que se opõem.  Idéias opostas, portanto, constituem em texto a sintaxe de tensão. 
Divide-se em sintaxe de tensão intensiva e extensiva.  A sintaxe de tensão extensiva se dá 
quando as idéias opostas estiverem separadas. Em “Camila estudou bastante. Mas não obteve 
êxito”, temos sintaxe de tensão extensiva. Observe que as duas orações não constituem um 
único período. O mesmo ocorre quando dois times de futebol, ao decidirem o campeonato 
brasileiro, por exemplo, estão apenas esperando a autorização do juiz para iniciar a partida. 
Cada uma, nesse momento, está pronta em sua posição, em seu campo defensivo. Já a sintaxe 
de tensão intensiva ocorre no momento em que o árbitro autoriza o início da partida e, 
obviamente, temos o confronto direto entre os adversários. No primeiro exemplo dito, 
teremos como sintaxe de tensão intensiva: “Camila estudou bastante, mas não obteve êxito”. 
Observe que as duas orações passam a constituir um único período.  É importante que, em 
texto estruturado por sintaxe de tensão, primeiramente se faça presente a sintaxe de tensão 
extensiva. Isto, de fato, faculta autenticidade a cada unidade temática, dando a cada  
identidade e, sobretudo, estrutura sólida, autonomia. Somente depois é que se deve fazer 
presente a sintaxe de tensão intensiva, quando o autor proporciona o confronto entre elas. É 
coerente que a sintaxe de tensão intensiva garanta a precedência da centração temática. No 
exemplo acima – texto de Dulce Critelli, o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo do 
desenvolvimento espelham sintaxe de tensão extensiva, pois cada unidade está em seu 
próprio parágrafo. Em seguida, o segundo parágrafo recebe a progressão temática interna      
( isto dá ao segundo parágrafo do desenvolvimento a condição de ser a centração temática ). 
Já fortalecida a segunda unidade temática no texto, surge o quarto parágrafo do texto com a 
sintaxe de tensão intensiva, onde primeiramente a autora retoma a primeira unidade temática 
( o homem preso ao passado ), mas a própria conjunção adversativa em negrito e grifada no 
texto prenuncia na horizontalidade da leitura textual que a segunda unidade temática tem a 
precedência na composição. Eis expressivo recurso para garantir ao leitor a persuasão da 
leitura das unidades temáticas.  Já não mais me surpreende a conclusão do texto em estudo 
trazer em evidência enunciativa a centração temática. Ele teria que ser, verdadeiramente, o 
tópico ideativo a povoar o último parágrafo do texto.  Eis abaixo mais um texto escrito em 
sintaxe de tensão.  Servir-me-ei dele para esclarecer o articulador enunciativo da unidade do 
texto. Antes, porém, vejamos em que consiste esse articulador. 
 
F) O ARTICULADOR ENUNCIATIVO DA UNIDADE DO TEXTO: Existe na 
composição textual o articulador que materializa a intenção do autor em seu texto. Ele, 
quando identificado pelo candidato ou leitor, facilita a pergunta comum das comissões: qual 
a intenção do autor em seu texto? Trata-se de um articulador macro. Às vezes surge de modo 
acentuado no texto; às vezes, aparece uma vez apenas. No texto que segue, está empregado 
expressivamente. Trata-se de uma prova elaborada pelo Cespe/UnB para o cargo de Analista 
do Seguro Social com Formação em Direito, aplicada em 16/03/2008. Lendo o texto 
atentamente, verifica-se que o autor busca deixar claro para seu leitor que não há tempo livre. 
Ou seja, Adorno aspira à desconstrução do próprio tema. Leia o texto, caro (a) leitor(a). 
Perceba que os termos que negrito e sublinho materializam a intenção do autor em se opor ao 
tema proposto. Estes pontos demarcados desnudam a intenção do autor do texto, 
caracterizando a sintaxe de tensão na composição. Essa articulação macro é a responsável 
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não apenas para se responder qual a intenção do autor no texto, mas também para conferir ao 
texto a sua unidade. Embora esteja retardando sua leitura e conferência, permita-me, 
candidato(a), antecipar que toda composição deve apresentar esse articulador maior (macro). 
Lembre-se de que em sua dissertação textual é necessário que ele esteja bem presente. Seja o 
articulador macro de oposição, seja de alternância, seja de causa e conseqüência, seja 
qualquer outro facilmente encontrado quando se pensa no assunto período. Sim, é no assunto 
período que eles se anunciam para todos nós. Lendo as orações coordenadas, podemos 
encontrar articulações de adição, de explicação, de alternância, de explicação e de conclusão. 
Lendo as subordinadas, podemos encontrar articulações de causa e conseqüência, condição, 
proporcionalidade, restrição (  nas adjetivas ), temporalidade, finalidade, conformidade.       
 
 
 
TEXTO II 
 
Tempo livre 
 
 
A questão do tempo livre — o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o seu 
desenvolvimento — não pode ser formulada em generalidade abstrata. A expressão, de origem recente — aliás, 
antes se dizia ócio, e este era um privilégio de uma vida folgada e, portanto, algo qualitativamente distinto e 
muito mais grato —, opõe-se a outra: à de tempo não livre, aquele que é preenchido pelo trabalho e, poderíamos 
acrescentar, na verdade, determinado de fora. O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Essa oposição, a 
relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o 
tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora  como antes, mantém as pessoas sob um 
fascínio. Decerto, não se pode traçar uma divisão tão simples entre as pessoas em si e seus papéis sociais. (...) 
Em uma época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas 
pessoas, além do determinado pelas funções. Isso pesa muito sobre a questão do tempo livre. Mesmo onde o 
encantamento se  atenua e as pessoas estão ao menos subjetivamente convictas de que agem por vontade   
própria, isso ainda significa que essa vontade é modelada por aquilo de que desejam estar livres fora do horário 
de trabalho. A indagação adequada ao fenômeno do tempo livre seria, hoje, esta: “Com o aumento da 
produtividade no trabalho, mas  persistindo as condições de não-liberdade, isto é, sob relações de produção em 
que as pessoas nascem inseridas e que, hoje como antes, lhes prescrevem as regras de sua existência, o que 
ocorre com o tempo livre?” (...) Se se cuidasse de responder à questão sem asserções ideológicas, tornar-se-ia 
imperiosa a suspeita de que o tempo livre tende em direção contrária à de seu próprio  conceito, tornando-se 
paródia deste. Nele se prolonga a não-liberdade, tão desconhecida da maioria das pessoas não-livres como a sua 
não-liberdade em si mesma. Podemos esclarecer isso de maneira simples por meio da ideologia do hobby. Na 
naturalidade da pergunta sobre qual hobby se tem, está subentendido que se deve ter um, provavelmente 
também já escolhido de acordo com a oferta do negócio do tempo livre. Liberdade organizada é coercitiva: “Ai 
de ti se não tens um hobby, se não tens ocupação para o tempo livre! Então tu és um pretensioso ou antiquado, 
um bicho raro, e cais em ridículo perante a sociedade, a qual te impinge o que deve ser o  teu tempo livre.” Tal 
coação não é, de nenhum modo, somente exterior. Ela se liga às necessidades das pessoas sob um sistema 
funcional. No camping — no antigo movimento juvenil, gostava-se de acampar —, havia protesto contra o tédio 
e o convencionalismo burgueses. O que os jovens queriam era sair, no duplo sentido da palavra. Passar-a-noite-
a-céu-aberto equivalia  a escapar da casa, da família. Essa necessidade, depois da morte do movimento juvenil, 
foi aproveitada e institucionalizada pela indústria do camping. Ela não poderia obrigar as pessoas a comprar 
barracas e motor homes, além de inúmeros utensílios auxiliares, se algo nas pessoas não ansiasse por isso; mas 
a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo  comércio; o que elas querem lhes é, 
mais uma vez, imposto. Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores dificuldades; as pessoas 
não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade 
lhes foi abstraída. 
                                                       T. W. Adorno. Palavras e sinais, modelos críticos 2. Maria Helena Ruschel 
(Trad.). Petrópolis: Vozes, 1995, p. 70-82 (com adaptações). 
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Deixe-me apresentar outra exemplificação do articulador enunciativo da unidade do texto, 
através de sintaxe de tensão. Lendo o texto que segue, você irá facilmente verificar que ela 
constitui a unidade do texto. Agora, tomo a prova da ESAF como exemplo, no cargo para  
Auditor Fiscal da Receita Federal, em 2003. 
 
TEXTO III 
 
 
Vinte e quatro séculos atrás, Sócrates, Platão e Aristóteles lançaram as bases do estudo científico 
da sociedade e da política. Muito se aprendeu depois disso, mas os princípios que eles formularam 
conservam toda a sua força de exigências incontornáveis. O mais importante é a distinção entre o 
discurso dos agentes e o discurso do cientista que o analisa. Doxa (opinião) e Episteme (ciência) são 
os termos que os designam respectivamente, mas estas palavras tanto se desgastaram pelo uso 
que, para torná-las novamente úteis, é preciso explicar o seu sentido em termos atualizados. Foi o 
que fez Edmund Husserl com a distinção entre discurso “pré-analítico” e o discurso tornado 
consciente pela análise de seus significados embutidos. 
 
* O primeiro período do parágrafo acima espelha enuncividade, isto é, é fato. Já no segundo período, a 
conjunção adversativa “ mas” e o adjetivo “incontornáveis” expressam enunciatividade. Temos, com a 
conjunção adversativa “mas” presença de sintaxe de tensão.  E, com isso, temos a voz do autor do texto. 
Observa-se, lendo o restante do parágrafo, que Doxa e Episteme são as referenciações alicerçadas sobre a 
sintaxe de tensão. A alusão a Edmund Husserl dá contexto enuncivo aos referentes, nominando Doxa de 
“discurso pré-analítico” e “Episteme” de “discurso tornado consciente pela análise de seus significados ” .   
 
Por exemplo, na linguagem corrente, podemos opor o comunismo ao anticomunismo como duas 
ideologias. No entanto, comunismo é uma ideologia, mas o anticomunismo não é uma ideologia, é a 
simples rejeição de uma ideologia. 
 
*  Este segundo parágrafo é a refração do primeiro parágrafo. A refração se dá quando o autor 
desvia o leitor para outro campo específico. Trata-se de recurso oportuno para levar o leitor à 
compreensão do que foi dito anteriormente. Com a refração, podemos inferir que o autor se 
preocupou com seu leitor. Ela nada mais é que encontrar uma conexão com outra enuncividade.  
Isto amplia a capacidade do leitor de compreender o que vem sendo desenvolvido e, 
conseqüentemente, o autor do texto evita que a enunciatividade se faça precedente na composição. 
Retomo que a precedência enunciativa só é oportuna na conclusão definitiva do texto. Verifica-se, 
também, que o autor em sua refração manteve o articulador enunciativo da unidade de seu texto, ou 
seja, o uso do conector de tensão: a conjunção “mas” e a locução conjuntiva “no entanto”.   Também, 
ressalte-se que a refração acima é expressiva maneira de antecipar para o leitor como se dará o 
último parágrafo do texto, ou seja, como se dissolverá a sintaxe de tensão entre os referentes 
contextualizados.         
 
 
É analisando e decompondo compactados verbais como esse e comparando-os com os dados 
disponíveis que o estudioso pode chegar a compreender a situação em termos bem diferentes 
daqueles do agente político. Mas também é certo que os próprios conceitos científicos daí 
obtidos podem incorporar-se depois no discurso político, tornando-se expressões da doxa. É 
isso, precisamente, o que se denomina uma ideologia: um discurso de ação política composto de 
conceitos científicos esvaziados de seu conteúdo analítico e imantados de carga simbólica. Então, é 
preciso novas e novas análises para neutralizar a mutação da ciência em ideologia. 
(Olavo de Carvalho, com cortes) 
 
Fui, caro leitor, de uma época em que se defendia que o átomo era indivisível. Isto era a leitura da 
Episteme. Hoje, compreendemos que tal leitura não passava de uma Doxa. Também a Doxa me 
exigia limitar a matéria a três estados: sólido, líquido e gasoso. Hoje, percebemos ter sido a voz da 
Doxa. Há, de fato, outros estados além dos três que me fizeram compreender limitadamente. O 
tópico ideativo após a conjunção “Mas” neste último parágrafo nos quer dizer que o que antes era 
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Episteme ( conceitos científicos ) não passava de Doxa. Tão somente agora o leitor acuidado passa 
a entender a expressividade do tempo na composição. Ele a nos desnudar a verdadeira identidade 
de referenciações. Observe que o texto é iniciado com a contextualização do tempo. Da ciência à 
ideologia, só o tempo é verdadeiramente o termômetro ímpar para que nos deparemos com 
metamorfoses de conceitos e identidades. Esta renovação de significados já havia sido expressa na 
refração ( no segundo parágrafo )    
 
 
Acompanhemos as duas primeiras questões da prova da ESAF quanto ao texto III acima: 
 
01(ESAF/AFRF) - Indique o item que está de acordo com as idéias desenvolvidas no texto. 
a) É no conhecimento produzido pelos filósofos da Grécia Antiga que se encontram as mais 
consistentes análises científicas a respeito de política e sociedade. ( as análises científicas não 
são consistentes. Elas se renovam ) 
b) Boa parte da produção científica do mundo contemporâneo distancia-se dos axiomas formulados 
por Sócrates, Platão e Aristóteles, devido à incompatibilidade entre princípios filosóficos e rigor 
formal da ciência. ( não se distanciam e não há incompatibilidade ) 
c) Os discursos dos agentes políticos devem ser rechaçados porque se fundamentam na ‘doxa’, 
não contemplando, portanto, os conceitos científicos vigentes ( não devem ser rechaçados ). 
d) O discurso ‘pré-analítico’ prescinde de análise da realidade concreta e caracteriza-se por abordar 
os significados implícitos dos enunciados produzidos na instância pública. ( “os discursos pré-
analíticos” constituem a Doxa. E esta é imprescindível )   
e) O esvaziamento de significado a que os conceitos científicos estão sujeitos pelo seu uso em 
instâncias sociais não exclusivamente científicas gera a necessidade de renovação de terminologia 
na ciência.  ( Trata-se da resposta ao enunciado da questão.  A enunciatividade – iniciada com a 
conjunção adversativa “Mas” no último parágrafo -   do autor do texto leva seu leitor para a recepção 
de renovação de conceitos e de leituras sobre os princípios. )  
 
 
 
 
02 (ESAF/AFRF) - Assinale o item que expressa uma idéia depreendida dos sentidos explícitos e 
implícitos que compõem a rede temática do texto. 
a) Apesar de os princípios filosóficos carregarem em si uma regulação e se basearem 
exclusivamente na 'doxa', eles sobrevivem às contingências históricas, como bem o demonstra a 
atualidade dos princípios formulados na Grécia Antiga.      ( não se baseiam exclusivamente na 
“Doxa”) 
b) Por meio do conhecimento científico, as sociedades buscam interpretações da realidade que não 
se orientem na ideologia, cabendo, portanto, à ‘episteme’ a análise crítica dos discursos que circulam 
na sociedade. (Entre as duas unidades temáticas, ou seja, “Doxa” e  
“Episteme”,  a alternativa exige que o leitor reconheça a precedência da “Episteme”, pois ela é a 
centração temática no texto. Eis, de fato, a resposta desta questão).   
c) A formação da corrente de pensamento anticomunista exemplifica a supremacia do discurso 
epistemológico e representa a reação da sociedade a análises subjetivas dos fatos históricos. ( a   
supremacia do discurso epistemológico não exemplifica a reação da sociedade a análises subjetivas 
dos fatos históricos ) 
d) A ciência tende a tornar-se cada vez mais dogmática e menos neutra, intensificando, portanto, 
seus procedimentos persecutórios perante os discursos dos agentes políticos que banalizam 
conceitos científicos. ( 0bserva-se erro crasso ao descontextualizar a força da Doxa à renovação dos 
conceitos científicos )   
e) Os filósofos gregos previram a mutação da ciência em ideologia, ao analisarem a força simbólica 
que esta assume nos discursos hegemônicos dos agentes políticos. ( Conforme o próprio texto “os 
princípios que eles formularam conservam toda a sua força de exigências incontornáveis” – no 
primeiro parágrafo. Se são “incontornáveis” , os discursos não são hegemônicos ).  
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G) ARTICULADORES MICRO E MACRO :  Bakhtin, em seus estudos, esclarece as 
unidades potenciais da língua ( objeto da lingüística ) e as unidades reais de comunicação      
( objeto da translingüística ).  As unidades potenciais da língua são constituídas pelos 
articuladores micro.  Já as unidades reais de comunicação são formadas pelos articuladores 
macro. Quando estamos nos utilizando de preposições para compor a estrutura interna de 
uma oração, por exemplo, estamos nos servindo de articuladores micro. Se usarmos uma 
conjunção para ligar a oração principal à oração subordinada, estaremos tendo em uso 
unidades potenciais da língua ( articuladores micro ). Em “Espero que ela colabore”, a 
conjunção subordinada integrante “que” é um micro-articulador. Este é indispensável para 
conectar partes que constituem as estruturas frasais, os períodos. São, portanto, conectores 
que trabalham o espaço interno das composições frasais. Contudo, quando estamos nos 
servindo de termos que são responsáveis em conectar parágrafos, estamos nos utilizando de 
macro-articuladores. No momento em que estamos empregando o articulador enunciativo da 
unidade do texto, estamos também com os macro-articuladores em uso. Os macro-
articuladores são responsáveis por paralelismos externos entre os parágrafos, proporcionando 
conexões externas. Imagine dois parágrafos constituindo duas unidades temáticas (cada 
parágrafo compondo uma unidade temática). E, após desenvolver a primeira unidade 
temática, o segundo parágrafo é iniciado pela conjunção “Mas”. Com isso, é fácil perceber 
que o segundo parágrafo ( que constitui a segunda unidade temática ) está coordenado 
sindético adversativo ao parágrafo anterior. Trata-se, enfim, de um articulador macro em uso 
para trazer explícita a sintaxe de tensão extensiva. Se a conjunção não estivesse no início do 
segundo parágrafo, a sintaxe de tensão extensiva estaria implícita. Teríamos o assindetismo 
adversativo entre os parágrafos. José Luiz Fiorin em sua obra Introdução ao pensamento de 
Bakhtin nos lembra que as unidades micro não são dirigidas a ninguém, ou seja, são neutras. 
Todavia, os articuladores macro são expressivos, pois propõem dialogismo. A conjunção 
adversativa “Mas” empregada, no texto II acima, por Adorno não se limita a alcançar 
coerência gramatical na composição da coordenação, na composição gramatical, porém 
externa e materializa a intenção do autor em seu texto, ou seja, desconstrução do tema 
proposto. E isto não tem, definitivamente, valor neutro. Tem valor dialógico. 
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    A ESAF se utiliza bastante de articuladores micro, quando solicita de seus candidatos a 
coesão de fragmentos que constituem um parágrafo. Vejamos: 
 
( ESAF/AFRF – 2005 ) 
 
01. Os trechos abaixo constituem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a 
seqüência correta. 
 
( ) Principalmente porque, com recursos parcos e uma         A conjunção grifada ao lado elimina a possibilidade 
formação basicamente literária, ele anteviu o mundo             deste parêntese receber o número 01, ou seja,  de  
em que vivemos, no qual as palavras se evaporam e             ser o início do texto. Com isso, inviabilizada está 
se dispersam em redes virtuais, as idéias circulam em           a letra “E”  
direções caóticas e a noção de sentido, quer dizer, de 
uma direção e de um futuro, se perde num presente em 
abismo. 
 
( ) E no qual, enfim, depois de séculos de hostilidade e de    A conjunção “E” e o pronome relativo “qual” impos- 
enclausuramento, o homem se veria dissolvido em uma        sibilitam o parêntese ao lado receber  o número 01 
grande colcha democrática, capaz de abrigar a todos,            ( número que simboliza o início do texto organiza- 
sem lugares fi xos e sem destinos rígidos, um mundo,            do). Empregar os articuladores que menciono sig- 
por fi m, em que poderíamos compartilhar uma mesma           nifica algum referente antes em uso. Por conse-  
experiência.                                                                               guinte, a letra “D” está excluída.   
 
( ) Profeta da morte da imprensa e do fi m de um mundo         O pronome pessoal reto “ele” impede que os pa-  
linear e geométrico, ele antecipou, já nos anos 50 e 60,           rênteses recebam o número 01.     
a chegada de um novo mundo unifi cado, na forma de 
grande teia, e gerido por uma espécie de alma suprapessoal. 
 
( ) Nascido em 1911, em Edmonton, Canadá, Herbert              Eis o número 01. O candidato deve procurar eli- 
Marshall McLuhan foi, afora erros e acertos de suas                 minar os parênteses que não receberiam o nu- 
hipóteses, um pensador genial.                                                   mero 01. Restaram duas alternativas. Fácil agora  
                                                                                                     ficar com a letra “B”  
( ) Previa McLuhan que, nesse novo mundo unificado da         Comparando o parêntese ao lado com o anterior,    
mídia que estava a se afi rmar, os homens se veriam               observa-se que McLuhan tem seu nome completo 
imersos em uma grande malha global, um mundo                    no parêntese anterior. Isto dá precedência ao pa-  
devassado, sobreposto e instantâneo, no qual as                     rêntese anterior para receber o número 01. Com 
idéias se dissolveriam e as diferenças se anulariam                 isso, eliminada está a alternativa “C” 
– exatamente como na cultura pop que ele mesmo via 
nascer. 
(Adaptado de José Castello http://nominimo.ibest.com.br/ 
 
a) 5º, 3º, 2º, 1º, 4º 
b) 2º, 5º, 3º, 1º, 4º 
c) 3º, 2º, 4º, 5º, 1º 
d) 4º, 1º, 5º, 3º, 2º 
e) 1º, 4º, 2º, 5º, 3º 
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(ESAF/SUSEP – 2006 ) 
 
02- Os trechos abaixo compõem um texto, mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale a 
opção correta. 
 
( ) Em todos esses casos, os intelectuais falaram.           O termo grifado ao lado exige estrutura anafórica, 
Nos anos 50, eles foram a voz de uma nação ainda          ou seja, algo viria antes. Isto impossibilita o núme- 
mergulhada nas névoas da consciência ingênua; nos        ro 1 nos parênteses ao lado.  A letra “D” , logo,  
anos 60, a de uma classe social que ainda não podia        está excluída. 
falar por si mesma; e nos anos 70, a de uma sociedade 
amordaçada. 
 
( ) Ele não faltou também nos anos 60, quando os             O pronome pessoal reto ao lado grifado impede 
intelectuais, de modo geral, se tornaram marxistas e,         que os parênteses ao lado acolham o número 1. 
pelo menos na variante gramsciana do marxismo, se          Por conseguinte, a alternativa “B” da questão  
percebiam como a consciência política do proletariado,       está eliminada. 
como seus “intelectuais orgânicos”. 
 
( ) Reconhecimento foi o que não faltou aos intelectuais          O parêntese anterior a esse ao lado repete li- 
nos anos 50, quando esses se viam e eram vistos                    teralmente o termo “não faltou” . Observe 
como articuladores teóricos de um grande projeto nacional-     que o adjunto adverbial “também” está pos- 
desenvolvimentista, e sentiam-se investidos da                         ao termo “não faltou” no parêntese anterior. 
missão histórica de ajudar a nação a passar do estágio            Isto demarca paralelismo entre o fragmento 
da “consciência ingênua” para o da “consciência crítica”.          ao lado e o anterior a ele. Portanto, a respos- 
                                                                                                    ta da questão é a letra “E”  
( ) Não faltou reconhecimento, enfim, nos anos 70, quando 
os intelectuais passaram a representar a democracia, 
que entrara em eclipse com o advento do regime 
militar. 
(Sergio Paulo Rouanet) 
a) 3º, 4º, 1º, 2º 
b) 3º, 1º, 2º, 4º 
c) 2º, 3º, 1º, 4º 
d) 1º, 3º, 4º, 2º 
e) 4º, 2º, 1º, 3º 
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(ESAF/CGU – 2008 ) 
 
03- Os trechos abaixo constituem um texto (Leandro Konder, Jornal do Brasil,12/01/2008), mas 
estão desordenados. Ordene-os, indique a ordem dentro dos parênteses e assinale a opção que 
corresponde à ordem correta. 
( ) Para sublinhar sua decisão de uma recusa radical      O termo grifado ao lado é um articulador  
daquilo que acontecia no mundo germânico,                     a exigir referente antes. Isto impede do 
modificou seu nome do alemão Karpfen para o                 fragmento ao lado ser o número 01. Com 
francês Carpeaux.                                                              isso, excluímos a letra “D”   
 
( ) Sua vida tinha se tornado impossível na Áustria            
que Hitler tinha anexado à Alemanha. 
 
( ) Em agosto de 1939, Carpeaux chegou ao Brasil          Já sabemos, ao eliminar as alternativas “B”,   
fugindo da Holanda, em companhia de sua                      “C” e “D” , que o fragmento ao lado é o nu-  
mulher, dona Helena.                                                         mero 01. Quem o continua? O fragmento  
                                                                                           anterior, claro. A letra “A” é a resposta.    
( ) Carpeaux, de fato, era católico e tinha aspectos        Que acusação?  Deveria ter sido mencionada  
conservadores em seu pensamento. Mas a                    antes. Eliminadas estão as alternativas “B” e 
acusação era grotesca, pois o homem tinha vindo         “C “  
para cá, fugindo do nazismo. 
 
( ) Um grupo de jovens de esquerda, percebendo 
que Carpeaux, em seus artigos, criticava o 
marxismo-leninismo, acusou-o de ser um 
simpatizante do nazismo. 
a) 3,2,1,5,4 
b) 5,4,2,1,3 
c) 4,3,2,1,5 
d) 1,5,3,2,4 
e) 4,3,1,2,5 
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H)  HORIZONTALIDADE NA COMPOSIÇÃO DOS PARÁGRAFOS  : Como escrever em 
seqüência horizontal suas idéias na composição de parágrafos? As aulas de período e o 
estudo dos elementos de coesão ajudam substancialmente. Imagine você ter uma idéia A 
iniciando seu parágrafo. Em seguida, apresente uma paráfrase da idéia A. ( paráfrase é 
você retomar a composição elaborada com outros termos).  Logo depois, elabore uma idéia B 
se opondo à paráfrase. Volte a expressar a idéia inicial de seu parágrafo. Com o elemento de 
coesão “ a menos que” retome a idéia A, justapondo a idéia B.   Por fim, torne a empregar a 
idéia A ( claro que em cada idéia A retomada, acrescente contextualmente sua seqüência 
ideativa ). Vamos a um exemplo, retirado do livro A FÓRMULA DO TEXTO, do professor 
Wander Emediato, Doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade de Paris.  
 
A democracia é o único regime libertador da criatividade humana.(A) Não se trata, 
evidentemente, de um regime perfeito,(A) mas ele tem o mérito da preservação da liberdade 
humana.(B) O homem nasce com uma competência inata para a criação.(A) A menos que se 
invente um novo regime alternativo e mais justo,(A) a democracia permanece a única via 
pertinente e sensata para a humanidade.(B) Sem democracia, a criatividade e a dignidade do 
homem se encontrariam em perigo.(A) 
 
Plataforma do parágrafo: A.  A, mas B.   A.   A menos que A,B. A. 
 
Eis mais um exemplo. Trata-se de um fragmento da obra NASCEU UMA ROSA NO MEU 
JARDIM, do cronista  Ítalo Bianchi. 
 
Dias passados foi divulgada a notícia de que um ministro da Igreja da Comunidade Cristã de 
Alamogordo – Estado de Novo México, EUA – ordenou a queima em praça pública de livros 
de Harry Potter, da escritora inglesa J. K. Rowling, sob a acusação de eles incentivarem o 
culto da bruxaria entre as crianças. (A) Repare-se que isto não aconteceu nos tempos da 
Inquisição, (A) mas ao apagar das luzes do ano 2001, no país que se considera o mais 
evoluído do mundo.(B) -   
 
Plataforma do parágrafo: A.  A, mas B. 
 
Seguem mais algumas plataformas retirado do livro A FÓRMULA DO TEXTO, do 
professor Wander Emediato para você aplicar em suas composições. Mas, esteja certo de que 
você pode elaborar suas próprias plataformas. 
 
FRAGMENTO I 
 
A  sociedade brasileira necessita de mobilização. Se a sociedade continuar apática e passiva 
diante da violência, ela se tornará refém da criminalidade, pois a certeza da impunidade 
fortalece as ações criminosas. Embora o problema seja do conhecimento de todos, a 
mobilização social ainda é insuficiente. As pessoas estão cada vez mais conscientes da 
realidade social brasileira, porém a consciência ainda não se transformou em ação cívica. 
 
Plataforma do fragmento I:  A.   Se A, B, pois C.    Embora A,B.    A, porém B. 
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FRAGMENTO II 
 
 
A política fiscal elevou a taxa tributária do Brasil como uma das mais altas do mundo. Os 
tributos participam com 33% do Produto Interno Bruto, mas a maior parte dos recursos é 
consumida com o pagamento de taxas e serviços da dívida externa. Sobra pouco para 
investimentos. Nos dez primeiros meses deste ano, a arrecadação federal no Estado atingiu 
R$ 8,2 bilhões. O quinhão tirado de Minas é muito maior, se incluirmos os impostos 
indiretos, os estaduais e os municipais, sem contar taxas, tarifas etc. 
 
Plataforma do fragmento II :  A.  A, mas B.  A.   A.   A, se B, sem C. 
 
 
FRAGMENTO III 
 
O governo advertiu que a inflação aumentará no próximo ano. Se a conjuntura internacional 
não melhorar, a elevação da taxa de câmbio aumentará nossa dívida pública e, por 
conseqüência, a inflação. Conforme nota divulgada pelo Banco Central, as reservas 
brasileiras não suportam mais a pressão externa. O Brasil corre um grande risco, embora a 
economia demonstre sinais de recuperação. Ainda que o Brasil faça esforços adicionais de 
contenção do câmbio, a pressão sobre a política de juros recai sobre a indústria e sobre o 
crédito. Assim que o próximo governo assumir o comando da política econômica, novas 
medidas de austeridade serão necessárias. Quanto mais sacrifícios o Brasil fizer agora, 
melhores resultados ele obterá num futuro próximo. O governo brasileiro deverá honrar seus 
compromissos externos, a fim de que o país não perca sua credibilidade junto aos credores 
internacionais.     
 
Plataforma do fragmento III:   
 
A que B.  Se A., B. Conforme A, B.   A, embora B. Ainda que A, B. Assim que A, B. 
Quanto A, B.  A, a fim de que B. 
 
 
Lendo Luiz Antônio Marcuschi -em Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão- , 
temos o que ele chama de:  
a) Progressão linear simples: A fonologia estuda os fonemas de uma língua. Os fonemas 
são as unidades componenciais mínimas de qualquer sistema lingüístico. Todo sistema 
lingüístico tem pelo menos entre 20 e sessenta sons. Estes sons... 
 
* Observa-se que sua construção horizontal retoma o referente anterior e, assim, pouco a 
pouco, o autor vai concedendo horizontalidade a seu parágrafo. Referente A ( fonologia ) 
gera o referente B ( os fonemas ) . Já este referente faz alusão ao referente C (  sistema 
lingüístico ).    O referente C traz no parágrafo em construção o D ( os sons ). Por 
conseguinte, o D há de trazer à baila outro que, por sua vez, gera...  Eis, enfim, a progressão 
linear simples. 
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b) Progressão com um tema contínuo:  Os seres vivos habitam a Terra há milhares de 
anos. Seres vivos ainda não foram encontrados em outros planetas. Eles são uma forma 
superior de seres na natureza, mas estão ameaçados de desaparecer com o aumento da 
poluição humana. 
 
*  Percebe-se que o referente A ( os seres vivos ) é mostrado continuamente na composição 
do parágrafo. Ele é retomado no início do segundo período do parágrafo. Ao iniciar o terceiro 
parágrafo, evita-se a sua repetição literal, permutando-o pelo pronome “Eles”. Neste último 
período do parágrafo, verifica-se a construção de um período composto por coordenação, 
estando implícito o referente “seres vivos” logo após a conjunção adversativa “mas”. 
 
 
c) Progressão com tema derivado: Os animais dividem-se em várias classes. Os animais 
vertebrados são em geral os maiores fora d’água. Os animais marinhos são os maiores de 
todos. Já os insetos são os menores animais que a natureza tem. 
 
*  Há o referente por excelência “os animais” . Mas esse referente é apresentado por unidades 
de classificação, onde a comparação é o instrumento de construção do parágrafo.  
 
d) Progressão com um rema dividido:  O corpo humano divide-se em cabeça, tronco e 
membros. A cabeça é uma parte muito especial por abrigar o cérebro. O tronco abriga a 
maioria dos órgãos vitais. Os membros servem para nosso contato com as coisas e 
manipulação direta dos objetos à nossa volta.      
 
*  Há um único referente na composição do parágrafo, mas que se divide em partes menores. 
E estas partes são identificadas uma a uma. Juntando-as, temos “o corpo humano” ao qual se 
fez referência no início do parágrafo.  
 
e) Progressão com salto temático:  A polícia militar nos estados do Rio de Janeiro e em São 
Paulo foi mostrada em sua verdadeira face nos últimos dias de março deste ano. Nesta época, 
viu-se algo profundamente deprimente. Conta-se que há muitos anos , quando ainda havia a 
escravidão, qualquer coisa que desagradasse ao senhor era tratada com violência e 
espancamento.    
 
*  Observa-se um salto considerável na composição do parágrafo. O paralelismo nas locuções 
adverbiais de tempo “Nesta época” e “há muitos anos” é o instrumento oportuno para se 
elaborar esse salto com coerência.  
 
O estudioso Danes ( 1970) , em Zur linguistischen Analyse der Textstruktur, ao analisar essas 
cinco estruturas sintático-semânticas para a composição horizontal, declarou que a ocorrência 
não ocorre sempre de maneira pura. Essas plataformas horizontais se misturam também. E o 
que o lingüístico pretende ressaltar? Apenas quer nos deixar claro que os textos progridem de 
maneira ordenada e não caótica. Há, enfim, ordenamento no plano textual.  
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I -  VERTICALIDADE NO TEXTO:  Na dissertação, gênero comum nas composições textuais 
em provas públicas, diversas são as verticalidades – tanto quanto inúmeras são as horizontalidades 
que constituem a anatomia dos textos. No exemplo abaixo, texto selecionado para prova da Fundação 
Carlos Chagas ao cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal (4ª Região),  temos a 
introdução constituída por dois períodos. E, entre os dois períodos, há a conjunção adversativa “mas”, 
anunciando ao leitor atento que o texto trará em seu desenvolvimento sintaxe de tensão. Assim como 
a introdução traz dois períodos, o desenvolvimento é formado por dois parágrafos. Cada parágrafo 
contém uma unidade temática. Elas, embora assindéticas em seus apartados, contextualmente se 
distribuem em duas vozes: a voz coletiva dos leigos que advogam a idéia de que se combate a 
violência com maus tratos, e a voz coletiva dos profissionais do Direito que entendem que devemos 
nos preocupar em reintegrar o delinqüente à sociedade. Observa-se, portanto, duas vozes, ou melhor, 
duas unidades temáticas que se contrastam, sendo a voz dos especialistas a centração temática e, por 
conseguinte, a voz que povoa a conclusão da produção dissertativa.  Nas últimas linhas do primeiro 
parágrafo do desenvolvimento, constata-se a voz enunciativa desaprovando a enuncividade edificada 
no próprio parágrafo. Isto dá acesso à construção no início do segundo parágrafo do desenvolvimento 
da unidade temática oposta à apresentada no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Confira, lendo o 
texto:     
 
TEXTO  IV 
                   As condições em que vivem os presos, em nossos cárceres superlotados, deveriam assustar  

todos os que planejam se tornar delinqüentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e 

perplexidade na população.     

    Muitas vozes têm se levantado em favor do endurecimento das penas, da manutenção ou 

ampliação da Lei dos Crimes Hediondos, da defesa da sociedade contra o crime, enfim, do que se 

convencionou chamar "doutrina da lei e da ordem", apostando em tais caminhos como forma de dissuadir 

novas práticas criminosas. Geralmente, valem-se de argumentos retóricos e emocionais, raramente 

escorados em dados de realidade ou em estudos que apontem ser esse o melhor caminho a seguir. 

Embora sedutora e aparentemente sintonizada com o sentimento geral de indignação, tal corrente aponta 

para o caminho errado, para o retorno ao direito penal vingativo e irracional, tão combatido pelo 

iluminismo jurídico. 

 O coro dessas vozes aumenta exatamente quando o governo acaba de encaminhar ao Congresso 

o anteprojeto do Código Penal, elaborado por renomados juristas, com participação da sociedade 

organizada, com o objetivo de racionalizar as penas, reservando a privação da liberdade somente aos que 

cometerem crimes mais graves e, mesmo para esses, tendo sempre em vista mecanismos de reintegração 

social. Destaca-se o emprego das penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade, a 

compensação por danos causados, a restrição de direitos etc. 

 Contra a idéia de que o bandido é um facínora que optou por atacar a sociedade, prevalece a 

noção de que são as vergonhosas condições sociais e econômicas do Brasil que geram a criminalidade; 

enquanto essas não mudarem, não há mágica: os crimes vão continuar aumentando, a despeito do maior 

rigor nas penas ou da multiplicação de presídios 
        (Adaptado de Carlos Weis. "Dos delitos e das penas". Folha de São Paulo, Tendências e debates)  
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Segue, caro leitor, outro texto. Como prova de que as comissões estão cientes de um 
estruturalismo na produção dos textos, preocupei-me em trazer para nosso estudo o texto e a 
questão da própria comissão exigindo sua  leitura estrutural. Trata-se da prova elaborada pela 
Fundação Getúlio Vargas, aplicada em 11/10/2008, ao cargo de Fiscal de Rendas da 
Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro.  Procurei demarcar a composição do autor Everardo 
Maciel como referência de nossos estudos teóricos.   
 
TEXTO V 
 
ÉTICA E TRIBUTOS 
 

No amplo debate sobre as questões tributárias 
fala-se com freqüência de ética ou moralidade 
tributária, ainda que não se tenha absoluta clareza 
quanto à real extensão desse conceito. Nada 
diferente do que ocorre em relação à acepção da 
ética em outros domínios da política e da economia. 
A propósito, Norberto Bobbio, em “Elogio da 
serenidade e outros escritos morais”, já observara 
que “nenhuma questão moral, proposta em qualquer 
campo, encontrou até hoje solução definitiva”. 
 
A despeito de sua natureza relativamente 
controversa, a ética tributária, ao menos conforme 
admite o senso comum, vincula-se à concepção 
e à prática de regras justas e razoáveis em 
matéria tributária. Aponta para questões, não 
raro conflitantes, que envolvem a limitações do 
poder de tributar, os direitos dos contribuintes, o 
dever fundamental de pagar impostos, o equilíbrio 
concorrencial, a prevenção das guerras fiscais, 
etc. Encerra, portanto, questões concernentes às 
relações entre o fisco e o contribuinte, entre os  
contribuintes e entre os fiscos. 
 
No Brasil, o debate sobre ética tributária só 
recentemente ganhou vulto em decorrência do 
aumento da carga tributária, da expansão da 
“indústria de liminares”, do visível aperfeiçoamento 
da administração fiscal , da estabilidade econômica 
e da crescente inserção do país na economia 
globalizada. Na maioria dos países desenvolvidos, 
com cultura tributária mais amadurecida, esse 
debate é mais limitado, porque praticamente restrito 
a discussões sobre a pressão fiscal e a competição 
fiscal nociva (harmfull tax competition). 
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Ainda não se enxerga horizonte visível para 
Fixação de padrões  éticos no campo tributário 
brasileiro, porque essa meta demanda uma ampla 
reestruturação de relacionamentos entre os fiscos 
e os contribuintes. O cidadão brasileiro, ao menos 
no plano cultural, não inclui o pagamento de 
impostos entre os deveres fundamentais. Não causa 
estranheza o empresário afirmar, sem nenhum   
sentimento de culpa, que deixou de pagar os 
impostos porque a “crise” o obrigou a optar entre 
o recolhimento de impostos e o pagamento aos 
fornecedores e empregados. Dito de outra forma, 
o pagamento de impostos ainda não é um valor 
definitivamente incorporado à vida nacional. 
(...) 
 
* Esses quatro parágrafos acima constituem a introdução do texto. Claro que poderia ser sintetizado em um 
parágrafo apenas. Mas seu autor não o fez. Preferiu trazer progressão temática interna em sua introdução. 
Mesmo assim, verifica-se que Everardo Maciel apenas apresenta generalizações sobre o tema proposto: ÉTICA 
E TRIBUTOS.  No primeiro parágrafo, declara-nos que o tema é bastante comentado e o compara  com a Ética 
na Economia. Em seguida, finaliza o parágrafo primeiro fazendo alusão a Norberto Bobbio, filósofo e pensador 
italiano. O que nos revela de Bobbio dá ao seu texto estrutura polifônica, ou seja, há mais vozes em seu texto. 
Talvez, buscando ratificar o que foi declarado antes. No segundo parágrafo, deixa-nos nítida o caráter 
controverso do tema proposto e, com alusão ao “senso comum”, traz ao seu texto mais enuncividade ( voz 
coletiva sobre o que está sendo decantado em sua composição credencia emprego de enuncividade ).  Já no 
terceiro parágrafo de sua introdução, privilegia o espaço, tendo o Brasil como país que recebe recentemente 
toda a controvérsia do tema ao qual se declina e, em paralelismo com os países desenvolvidos, reforça o quão 
incipiente está o Brasil quanto à Ética Tributária. Por fim, no último parágrafo de sua introdução, afirma-nos 
não existir padrões éticos fixados no campo tributário brasileiro com exemplificações enuncivas, não estando “o 
pagamento de impostos ainda como valor definitivamente incorporado à nossa vida nacional”.   Com o 
encerramento da introdução, observa-se o desenvolvimento do texto compreendido em três unidades temáticas: 
A EVASÃO TRIBUTÁRIA; A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA; A RELAÇÃO DAS 
ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS.  Estão todas as três unidades temáticas demarcadas em vermelho e 
grifadas abaixo. Confira.  
 
A evasão tributária é explicável por várias razões. 
A mais conhecida é o propósito ilícito de auferir 
vantagens em relação aos demais contribuintes. 
Essa é a razão que socorre o homo oeconomicus, 
que pensa em sua conveniência econômica e não 
reconhece nenhum dever moral de conduta. No seu 
entender, é lícito tudo o que o beneficia. 
 
*  Temos enuncividade, pois a conduta daqueles que dão precedência às suas conveniências 
econômicas, preferindo a evasão tributária é coletiva, abrangente, não se limitando ao exercício 
subjetivo. Trata-se de um costume que se espelha em iniciativas de muitos contribuintes.  Observe, 
atento(a) candidato(a), que o parágrafo acima traz uma causa da evasão tributária. As demais 
causas virão no parágrafo seguinte. Isto faz com que o parágrafo seguinte se coordene ao parágrafo 
anterior, demarcando paralelismos entre eles. E, lembremos que a primeira causa acima ganha 
relevo em relação às demais no texto. Temo-la, por conseguinte, precedente.       
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Entre outras razões explicativas da evasão, 
destacam-se: a ignorância frente à matéria 
tributária, muitas vezes reforçada por uma 
legislação complexa e ambígua; a impunidade que 
privilegia os que não pagam impostos; a falta de 
percepção quanto ao uso do dinheiro público ou 
sua malversação, em prejuízo do exercício pleno da 
cidadania fiscal; a utilização imprópria de recursos 
judiciais; a existência de uma relação desequilibrada 
nas relações entre o fisco e o contribuinte. 
 
* O autor enumera as secundárias causas da evasão. A enumeração, quando bem empregada, 
proporciona ao leitor o quanto o autor se apropria de enuncividade sobre o tópico frasal do parágrafo 
em desenvolvimento. Como não há causa sem que haja conseqüência, a evasão tributária é a 
própria conseqüência. Portanto, todo o parágrafo acima foi edificado no paralelismo causa e 
conseqüência.    
 
 
Estudos da Secretaria da Receita Federal, com 
base no recolhimento da CPMF, mostram que um 
terço dos pagamentos realizados por intermédio 
de instituições financeiras foi tributado apenas por 
aquela contribuição, o que significa dizer que foram 
objeto de evasão, elisão ou isenção fiscal. Trata-se 
de percentual elevado, porém bem inferior a uma 
muito propalada estimativa de sonegação no Brasil 
(“para cada real arrecadado corresponde um real 
sonegado”). 
 
*  O autor faz alusão a dados estatísticos. Isto é mais enuncividade trazida ao texto. É 
oportuno lembrar que o desenvolvimento deve trazer com precedência enuncividade. No 
final do parágrafo acima, o autor se mostrou enunciativo. Mas continua em relevo a 
enuncividade durante o desenvolvimento da primeira unidade temática: a evasão tributária.   
 
O combate à evasão fiscal é um dos pilares 
básicos sobre os quais se assenta a ética tributária. 
Nada produz mais distorções concorrenciais ou 
injustiça na arrecadação de impostos que a evasão 
fiscal, inclusive quando comparada com outras 
supostas “imperfeições” do sistema tributário, 
como a incidência em cascata. Ao fim e ao cabo,  
não é demais lembrar que inexiste igualdade na 
ilegalidade. 
 
*  Após enumerar causas, o autor abre como tópico frasal o combate à evasão. Isto o posiciona em 
nova plataforma discursiva, ou seja, elaboração de sua sintaxe de tensão no texto. O agente no 
combate à evasão tributária é a própria Ética. Mostra-se o autor em enunciatividade, quando se 
utiliza da palavra “imperfeições” na leitura do sistema tributário, denunciando sua irregularidade.  
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Ao contrário do que alguns propagam, evasão 
fiscal não é um problema adstrito à administração 
tributária, a ser debelado pela ação fiscalizadora. 
A própria concepção dos tributos já traz em si os 
riscos de sonegação. Tributos muito vulneráveis à 
evasão, especialmente em países sem forte tradição 
tributária, são altamente perniciosos, porque 
sendo a sonegação uma conduta oportunista ela 
inevitavelmente ocorrerá e, em conseqüência, 
acarretará toda sorte de desequilíbrios no mercado 
e deficiências no erário. 
(...) 
 
 
* Este último parágrafo da primeira unidade temática é a conclusão da própria unidade temática 
levantada no primeiro apartado do desenvolvimento. Veja que a enunciatividade passa a ser posta 
em evidência durante a composição do parágrafo acima. Continua também o autor a se utiliza do 
articulador enunciativo da unidade de seu primeiro ponto ideativo, ou seja, a relação causa e 
conseqüência.  
   
No âmbito da administração tributária, o 
enfrentamento da evasão fiscal exige um contínuo 
aperfeiçoamento, que passa, entre recursos, pela 
aplicação de procedimentos de inteligência fiscal 
e pelo uso intensivo das novas tecnologias de 
informação e comunicação. Tudo, entretanto, será 
inócuo se resultar em impunidade, o que requer 
celeridades nas execuções fiscais e nos julgamentos 
de recursos e impugnações administrativas, extrema 
parcimônia na concessão de anistias e remissões, e 
articulação entre órgãos de fiscalização. 
 
 
*  Na composição de sua segunda unidade temática, continua o articulador de oposição 
presente ( “entretanto’). Também se observa a idéia de conseqüência. Portanto, estejamos 
atentos ao articulador enunciativo. A ação contínua de aperfeiçoamento na administração é 
posta em relevância.  Mas a “impunidade” é empregada como alerta ao leitor, exigindo 
medidas em enumeração. Enfim, a unidade de todo o texto vai se concretizando por dois 
articuladores macro: oposição e conseqüência. Eles não podem ser ignorados como ricos e 
expressivos em enunciatividade. São, de fato, os articuladores que compõem a 
discursividade, a enunciação do autor.        
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Ninguém põe dúvida quanto à legalidade da 
elisão fiscal , entendida como um ato ou negócio 
jurídico destinado a reduzir ou eliminar o ônus 
tributário, mediante utilização de “brechas fiscais” 
(fiscal loopholes) sem ofensa à lei e anteriormente 
à ocorrência do fato gerador. Não há, portanto, 
como confundi-la com evasão fiscal, de natureza 
francamente ilegal. Tampouco pode alguém 
cogitar de restrições ao legítimo direito de auto-organização 
do contribuinte. A questão é de outra 
natureza. Deve a legislação brasileira, à semelhança 
do que ocorre em vários países desenvolvidos, 
estabelecer uma norma geral antielisão? A prática 
do planejamento fiscal não poderá, em certos casos, 
resultar em ofensa aos princípios constitucionais da 
igualdade, solidariedade e justiça, favorecendo os 
que dispõem de mais recursos e mais informações? 
A elisão fiscal não poderá assumir um caráter de 
segregação entre os que podem fazer uso dela e 
os que não podem e, por isso mesmo, acabam, 
obliquamente, sendo onerados por um inusitado 
“imposto sobre os tolos”? 
 
*  Há dois referentes no parágrafo acima: a elisão fiscal ( que é lícita ) e a evasão fiscal        
( que é ilícita ). Estão no mesmo parágrafo, constituindo a sintaxe de tensão intensiva. 
Observe que a enunciatividade oportuna se dá em defesa da elisão fiscal. Todas as vezes 
em que se utiliza o autor da sintaxe de tensão intensiva, quer ao leitor apresentar aquela 
idéia que há de se mostrar receptiva e garantidora de juízo de valor benéfico.  
  
As respostas a essas questões não são simples, 
ademais de controversas. A matéria não foi ainda 
suficientemente pacífica entre os tributaristas. 
Entretanto, por mais fortes que sejam os argumentos 
dos que se opõem a uma norma geral antielisão é 
inequívoco que a prática  do planejamento fiscal 
fixa um divisor entre contribuintes de primeira e 
segunda classes, em detrimento de um desejado 
tratamento igualitário. (...) 
 
 
*  Retoma o autor o valor controverso. Trata-se de exercício incipiente. Reitera, portanto, o autor 
valores. Mas continua presente o articulador de oposição. Isto garante unidade ao texto.  
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As isenções complementam o quadro dos 
institutos que comprometem a igualdade tributária. 
Freqüentemente, elas resultam de pressões 
exercidas por grupos de interesses, alimentadas 
por financiamento de campanhas, e têm pouca ou 
nenhuma fundamentação econômica ou social. No 
Brasil, não se percebe claramente que a sociedade 
finda pagando  mais impostos justamente para 
compensar os que não pagam em virtude da fruição 
de benefícios fiscais. Esses benefícios, todavia, 
assim como as despesas, não são órfãos. Removê-los 
implica uma verdadeira batalha política. É 
evidente que essa crítica não se aplica a incentivos 
transitórios e específicos para regiões ou pessoas 
pobres, nem ao ajustamento dos impostos à 
capacidade econômica dos contribuintes. 
(...) 
 
 
*  Temos a conclusão da segunda unidade temática. Observe que as unidades temáticas espelham 
uma gradação de valores e atitudes. Na gradação entre as unidades, a Ética se mostra contínua, 
garantindo ser a centração temática no texto. Já não mais progressão temática interna assegura a 
centração temática. Todas as unidades temáticas trazem progressão temática interna. Até mesmo 
na introdução o autor se utilizou de progressão temática interna. Mas o referente contínuo nas 
unidades temática é o indício revelador da centração temática no texto.    
 
 
 
A ética tributária guarda relação, também, com a 
percepção externa das administrações tributárias. 
É importante que os contribuintes percebam 
que a política tributária é justa, a administração 
fiscal é proba, sensível e confiável, e os recursos 
arrecadados são corretamente aplicados. 
(...) 
 
* Inicia-se a última unidade temática, ou seja, as relações externas entre as administrações 
tributárias. Observa-se que  a Ética tributária continua firme em mais uma unidade temática 
aberta no texto. Reforça o autor a justa política tributária em vigência. Mais uma vez temos 
enumeração em uso. Desta vez, enumeram-se valores para a política tributária em vigor.   
 
A confiança do contribuinte na administração 
Fiscal presume, desde logo,  a existência de 
servidores probos – não apenas honestos ou que 
pareçam honestos, mas sobretudo exemplares. A 
autoridade que se confere ao servidor fiscal impõe 
responsabilidade e exemplaridade. A instituição de 
corregedorias, com autonomia funcional e mandato, 
é peça indispensável para consecução de padrões 
de honestidade nas administrações tributárias. 
(...) 
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*  O autor contextualiza a necessidade de o servidor ser recíproco com a justa política 
tributária. Firma o autor como padrão relevante ao exercício da tributação a honestidade de 
todos os envolvidos.    
 
 
A ética tributária, por último, reclama a 
observância de relações de cooperação entre 
as administrações tributárias, como a troca 
de informações e, no plano internacional, as 
convenções para prevenir a bitributação. Militam 
em direção oposta a esse entendimento a utilização 
de instrumentos de “guerra fiscal” e a constituição 
de paraísos fiscais. Inúmeros estudos mostram que 
a guerra fiscal, particularmente no caso brasileiro, 
em nada aproveitou ao desenvolvimento das regiões 
mais pobres. Quando muito, serviu para acumulação 
de riquezas de certas elites, não necessariamente 
residentes nessas regiões. Não nos esqueçamos de 
que as guerras fiscais  são quase tão velhas quanto a 
pobreza dessas regiões. 
(...) 
 
*  No parágrafo acima, o autor retoma o articulador macro de oposição. Há, também, a idéia 
de conseqüência. Temos em contexto um alerta. E tudo se dá em contextos enuncivos.   
  
Robert Wagner, quando prefeito de Nova 
York, cunhou uma frase que se tornou célebre na 
literatura tributária: “Os impostos são o preço 
da civilização; não existem impostos na selva.” 
No Brasil, a consolidação de uma ética tributária 
constitui requisito crítico para o desenvolvimento, 
para a segurança dos investimentos, para o 
equilíbrio concorrencial e para a justiça fiscal. 
                               - Everardo Maciel 
 
 
*  O uso de mais um fragmento de pessoa renomada, Robert Wagner, fortalece a polifonia no texto 
e, sobretudo, assegura que as idéias do autor não são reduzidas a impressões pessoais, e que são  
comungadas por outros avaliadores credenciados e de consideráveis enunciatividades.   
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*  A questão acima da FGV sobre o texto V tem como resposta a letra “C “.  Os itens I e II estão bem 
claros no texto. Estão, de fato, literalmente apresentados no texto. O item III faz alusão às três 
unidades temáticas que verificamos no desenvolvimento durante a análise do texto ( evasão fiscal, 
administração fiscal e relação externa entre as administrações fiscais ). O item IV se funde no item 
III. Portanto, a letra “C” é única resposta prudente. Verifica-se que a comissão exigiu do candidato 
nos itens III e IV a leitura prudente da estrutura do texto apresentado em sua prova. 
 
CONCLUSÃO 
 
Caro estudante, declinei-me a estas páginas com o objetivo de melhor esclarecer o que venho 
ministrando em sala de aula quanto à necessidade de o candidato ter ciência de recursos teóricos à 
composição e melhor entendimento dos textos selecionados nas provas públicas. Esses itens abrem 
nossos olhos para elementos empíricos que edificam as composições textuais nas mais diversas 
produções de autores que se mostram dinâmicos em materializar suas idéias e as alheias. Seguem 
referências bibliográficas que endossam minhas preocupações. Preferi manter a normatividade 
anteposta à nova ortografia de nosso idioma, pois julgo muito cedo utilizar o que nos unifica com 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe em 
vigor a partir de 1º de janeiro do corrente ano.  Voltarei em breve com uma segunda parte deste meu 
humilde rascunho. 
                                                                                  - Prof. Edvaldo Ferreira, em 25/02/2009  
 
 



COMPREENDENDO A COMPOSIÇÃO TEXTUAL EM PROVAS PÚBLICAS 
PROF. EDVALDO FERREIRA 

25

edvaldoferreira@globo.com 
 
 
 
 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
 
 
01.  Emediato, Wander 
       A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura – São Paulo: Geração Editorial, 2004 
 
02.  Fiorin, José Luiz 
       Introdução ao pensamento de Bakhtin – São Paulo: Ática, 2008 
 
03.  Marcuschi, Luiz Antônio 
       Produção textual, análise de gêneros e compreensão – São Paulo: Parábola Editorial, 2008 
 
04.  Fiorin, José Luiz 
       As astúcias da enunciação – São Paulo: Ática, 2005 
 
05.  Koch, Ingedore Grunfeld Villaça 
       Argumentação e linguagem – São Paulo, Cortez, 2004 
 
06.   Koch, Ingedore Grunfeld Villaça 
        Desvendando os segredos do texto – São Paulo, Cortez, 2003 
 
07.   Chacon, Lourenço 
        Ritmo da escrita: uma organização do heterogêneo da linguagem – São Paulo, Martins Fontes, 1998 
 
08.   Bazerman, Charles 
        Escrita, gênero e interação social – São Paulo, Cortez, 2007 
                                                                                     


