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ANÁLISE DE REDAÇÃO | GABARITO 
Legendas da Análise 
DESTAQUE ROSA: intertextos + repertório cultural 
DESTAQUE VERDE: operadores argumentativos (coesão) 
DESTAQUE AMARELO: tese + miniteses 
SUBLINHADO E NEGRITO: coesão referencial (uso de pró-formas e termos lexicais de retomada)  
 

Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre 
por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as 
relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação 
educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o 
que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando 
a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar 
os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. 

Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo 
excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos 
estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim, ao analisar a sociedade pela 
visão de Lévi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas 
necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses 
deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Por conseguinte, a formação educacional dos surdos é 
prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados 
adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários, devido a sua 
exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. 

Outro ponto relevante, nessa temática, é o conceito de Modernidade Líquida de Zygmunt 
Bauman, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos 
interesses pessoais, aumentando o individualismo. Desse modo, o sujeito, ao estar imerso nesse 
panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão e a dificuldade de inserção educacional dos surdos, 
por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos. Em vista disso, os desafios 
para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estruturação desigual e 
opressora da coletividade, bem como em seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais 
e educativas dessa minoria. 

Logo, medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, 
[AÇÃO] a criação de oficinas educativas, [AGENTE] pelas prefeituras, [EFEITO] visando à elucidação das 
massas sobre a marginalização da educação dos surdos, [MEIO] por meio de palestras de sociólogos 
que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Ademais, é vital [AÇÃO2] a capacitação dos 
professores e dos pedagogos, [AGENTE2] pelo Ministério da Educação, [EFEITO2] com o fito de instruir 
sobre as necessidades de tal grupo, como o ensaio em Libras, [MEIO2] utilizando cursos e métodos para 
acolher esses deficientes e incentivar a sua continuidade nas escolas, [DETALHAMENTO2] a fim de 
elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. A partir dessas ações, espera-se 
promover uma melhora das condições educacionais e sociais desse grupo. 
 

Comentado [MLS1]: A conjunção central desta introdução 
é o VISTO QUE, que indica causa. 

Comentado [MLS2]: Essa introdução tem tudo o que 
precisa: começa com um argumento de autoridade que, 
mesmo distante do tema, conecta-se a ele constituindo 
produtividade. A TESE fica explícita porque usa as palavras-
chave do tema e também porque expõe a opinião do autor. 
A introdução é finalizada com uma frase que indica que algo 
deve ser feito mapeando o A1 (fatores) e A2 (papel das 
escolas). 

Comentado [MLS3]: Essa MINITESE não faz referência 
direta à comunidade surda, mas destaca a ideia de minoria: 
deve-se ter cuidado ao estabelecer esse tipo de raciocínio 
para não tangenciar o tema. Logo em seguida, uma 
referência explícita ao tema deve ser feita (como ocorre 
aqui). 

Comentado [MLS4]: Aqui, falta o pronome apassivador: 
“ao SE analisar” 

Comentado [MLS5]: Não é comum nem indicado usar o 
mesmo intertexto da introdução no D1 ou D2. 
Preferencialmente, deve-se usar Lévi-Strauss apenas no D1, 
escolhendo outro repertório cultural para iniciar a redação. 

Comentado [MLS6]: Há preferência, desse autor, por 
conjunções conclusivas e causais, mas também se observa a 
presença de aditivas. A coesão se mantém, mas poderia 
haver mais diversidade semântica. 

Comentado [MLS7]: Conclusão também COMPLETÍSSIMA: 
com retomada de tese, duas propostas (sendo uma 
completa) e “frase miss mundo”. 


