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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa investigou o processamento de relações conjuntivas causais 

internas e externas em situação de leitura na sala de aula, e a influência que os 

elementos conjuntivos exercem nesse processamento. 

 Para isso, realizou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico sobre 

compreensão leitora e, em especial, sobre o processamento de relações conjunti-

vas. As discussões mais relevantes foram incorporadas ao capítulo da fundamen-

tação teórica.  Primeiro, discorreu-se sobre a questão do processamento, seus mo-

dos bottom-up e top-down e os fatores que facilitam a compreensão leitora, como 

conhecimento enciclopédico prévio e capacidade de inferir.  Em seguida, foi feito 

um painel dos resultados experimentais sobre processamento de relações conjun-

tivas a partir de trabalhos em que foram empregados diferentes tipos de testes e 

técnicas experimentais.  Quanto ao caráter interno e externo dessas relações, não 

foi encontrado nenhum estudo, em português ou inglês, de ordem psicolinguística.  

Após isso, foram explicados os conceitos da Linguística Sistêmico-Funcional a-

barcados na elaboração dos experimentos, o conceito de coesão, de relação con-

juntiva causal e seu aspecto interno e externo, com base em Halliday & Hasan 

(1976) e Halliday et al. (2004).  Foi reportado o estudo realizado por Dutra 

(2007), com redações de vestibular, em que as relações conjuntivas causais e a 

caracterização dessas relações como internas e externas são enfocadas à luz dessa 

perspectiva teórica.  Como o modo de organização do discurso eleito para o mate-

rial dos testes foi o argumentativo, procedeu-se também à explicitação do que se 

está entendendo como texto argumentativo nesse estudo, já que argumentação 

pode, não raro, ter um sentido bastante lato (Koch, 1993).  Também foram tecidas 

considerações sobre a leitura desse tipo de texto. 

 No levantamento inicial feito em redações escolares de alunos de 7º e 8º 

ano do Ensino Fundamental, verificou-se que os alunos utilizam, com relativa 

desenvoltura, conectivos causais (em especial, o conectivo porque) e o fazem tan-

to para expressar relações internas quanto externas, tendendo a privilegiar, não 

obstante, a construção de sentenças que se articulam para expressar relações inter-

nas, resultado que se assemelha ao de Dutra, para redações de vestibular.  O se-

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012078/CA



95 
 

gundo experimento apresentou evidências a favor da hipótese de que as relações 

conjuntivas causais externas são processadas mais facilmente.  Referente aos co-

nectivos, o tratamento estatístico dos dados não mostrou nenhum resultado signi-

ficativo sobre eles facilitarem o processamento, ao contrário do que toda a revisão 

bibliográfica apontava.  Esse resultado foi interpretado como possivelmente de-

corrente da força da relação causal das frases que expressavam tal relação, bem 

como das pistas linguísticas relativas à expressão de opinião (fatores que permiti-

riam a identificação de relação causal independentemente do conectivo).O teste 

cloze, por sua vez, apontou uma maior taxa de emprego de conectivos em relações 

causais internas.  Como comentado na seção anterior (cf. seção 6.5), uma possível 

causa desse resultado pode ser o fato de o aluno, ainda que sem conhecimento de 

mundo extenso sobre assuntos do texto, pode conseguir entender – por meio de 

pistas linguísticas e do próprio caráter argumentativo do texto – que o autor do 

texto está dando uma opinião e justificando-a, o que facilitaria o emprego de co-

nectivos causais nas frases com relações internas.  Essa diferença de resultados 

deve ser encarada de modo positivo, mostrando que, além das diferenças já apon-

tadas sobre o caráter interno e externo das relações causais em Halliday & Hasan 

(op. cit.), elas diferem entre si também nas demandas processuais. 

 Essa dissertação, logo, representa uma contribuição ao estudo das relações 

conjuntivas causais externas e internas, ao mostrar que, além de a frequência des-

sas relações serem diferentes na escrita (Dutra, op. cit.), também são diferentes os 

custos de processamento na leitura. 

 É importante salientar a baixa taxa de acerto nos testes de leitura, que pode 

ser creditada à realidade de ensino das escolas públicas brasileiras não ser das 

mais satisfatórias.  Não se quer aqui culpar professores ou alunos, mas alertar que 

alunos em fase de conclusão do Ensino Fundamental não estão lendo como convi-

ria.  O problema não é recente e não atinge só a Educação Básica.  Mesmo no ní-

vel universitário encontram-se baixos índices de bons leitores funcionais entre os 

alunos, que também não satisfazem em teste de compreensão leitora (Cunha & 

Santos, 2006). 

 Há ainda a necessidade de se realizarem outros tipos de experimento sobre 

o assunto, como experimentos on-line, para verificar se os resultados se mantêm. 

 Esta pesquisa, assim, oferece uma contribuição teórica para a ampliação do 

quadro teórico do sistema de coesão do português, assunto relevante em todos os 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012078/CA



96 
 

níveis de estudo – inclusive o psicolinguístico, não raro esquecido nos estudos de 

coesão e coerência textuais em português. 

 Em relação ao ensino, há ainda contribuição dada pelo experimento 2 de 

que alunos, na leitura de um texto argumentativo, processam com mais dificulda-

de relações internas, índice de que os professores devem abordá-las mais e mais 

metodicamente nas atividades de leitura.  Paralelamente, há o alerta de que os 

alunos não estão lendo satisfatoriamente, como se pôde observar nos resultados do 

teste cloze, não indo além da superfície textual e incapazes de fazer muitas infe-

rências indispensáveis à apreensão das relações de coerência.  Esses pontos devem 

ser constantes na formação de professores e na elaboração de material didático. 

 No aspecto gramatical, fica o convite para o estudo dos conectivos por 

uma perspectiva que vá além do nível da frase e salte ao discurso, como foi feito 

nesta dissertação, mostrando inclusive que não só a classe gramatical das conjun-

ções pode funcionar como conectivo do sistema de coesão do português. 

 Ao se realizar uma pesquisa linguística aplicada ao ensino, porém, existe 

sempre o problema de aplicação real dos resultados, já que 

 

uma aplicação imediata se realiza raramente: é isto que se es-
quece de hábito.  Mas se assiste, frequentemente, a aplicações 
de resultados à distancia, no tempo.  (...)  Se as pesquisas forem 
verdadeiramente úteis, serão aplicadas.  (...)  Quando os resul-
tados baseados sobre o estudo da realidade são apresentados, 
tornar-se-á impossível que, cedo ou tarde, as inferências ou 
conclusões daí depreendidas (...) não sejam utilizadas (Slama-
Cazacu, 1979: XX). 

 

Espera-se que os resultados aqui obtidos sirvam de base à otimização da 

leitura em todas as disciplinas, sendo não só o professor de língua materna, mas 

de todas as disciplinas, responsáveis por essa melhoria (Neves et al., 1999 e Cu-

nha & Santos, 2006). 

Por fim, uma ampliação desse estudo seria necessária em dois aspectos.  

Primeiro, cabe ainda pesquisar o processamento dos demais tipos semânticos de 

relações conjuntivas em suas dimensões interna e externa no texto argumentativo.  

Embora não sejam tão recorrentes como as causais, crê-se que seu processamento 

e compreensão sejam relevantes à boa leitura desse tipo de texto, abordando-se 

inclusive outros gêneros do discurso que também sejam argumentativos.  Seria 

proveitoso focar também o nível da relação, pois há relações coesivas fortes, fra-

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012078/CA



97 
 

cas e moderadas, e leitores podem se comportar de maneira diversa ao processar e 

compreender essas relações.  Segundo, pesquisar o caráter interno e externo das 

relações causais na leitura de outros modos de organização do discurso, como o 

narrativo, fornecerá uma propícia ampliação do quadro teórico dessas relações. 

Esses desdobramentos representariam um aumento profícuo do cabedal 

acerca das relações de coerência em seus vieses psicolinguístico e discursivo. 
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