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EXCERTO DO TEXTO ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DAS 

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 
Kátia Brakling 

A COESÃO E A COERÊNCIA DOS TEXTOS 

 

PRIMEIRO, A COERÊNCIA TEXTUAL
1 

 

Conforme afirma Koch (2002)2, a coerência textual “diz respeito ao modo como os 
elementos subjacentes à superfície textual vêm a construir, na mente dos 
interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos”.  

Diante disso, podemos afirmar que a coerência não está dada apenas na materialidade 
linguística – o texto, em si – mas é constituída por meio dela no processo de interação 
entre texto e leitor. Dito de outra maneira, é preciso que o texto faça sentido para o 
leitor para que este possa considerá-lo coerente. 

A coerência de um texto, portanto, será tanto maior quanto melhor o leitor o 
compreenda, o que coloca para o produtor a demanda de ajustar esse texto às 
possibilidades de compreensão desse leitor; coloca a necessidade de encontrar 
estratégias linguísticas que possibilitem ao leitor compreender o que se pretende dizer. 

Essas estratégias estão relacionadas a: 

a) ajustar o texto aos conhecimentos do assunto que se presume que o leitor 
possua; 

b) utilizar um registro que seja familiar a esse leitor; 

c) selecionar um léxico passível de compreensão por ele; 

d) dar um tratamento ao tema que seja assimilável pelo leitor; 

e) utilizar recursos sintáticos que colaborem com o seu processo de compreensão. 

 

Como podemos ver, a coerência de um texto é mais do que a utilização de recursos 
sintáticos adequados, mais que a articulação semântica entre as partes que compõem 
um texto e entre essas e o sentido geral desse texto. Para além disso, a coerência está 
na possibilidade de interpretação do que está dito no texto – seja ele oral ou escrito – 
pelo leitor. 

Essa possibilidade de interpretação resulta da adequação do texto à situação de 
comunicação definida, dos efeitos de sentido que produz, do fio condutor da 
progressão temática, que confere coesão e unidade ao texto. 

Conforme afirma Simon (2008; p. 2),3  

                                                 

1
 A respeito de coesão e coerência textual, além das obras citadas ao longo do documento, recomendamos 
KOCH, Ingedore et alli. Texto e Coerência. Cortez Editores (SP): 1989. KOCH, Ingedore et alli. A coerência 
textual. São Paulo (SP): Editora Contexto; 1991. KOCH, Ingedore et alli. A coesão textual. São Paulo (SP): 
Editora Contexto; 1991. 

2
 KOCK, Ingedore. O texto e a construção de sentidos. Caminhos de Linguística. São Paulo: Contexto; 2002. 
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“a coerência é responsável pelo sentido do texto, envolvendo fatores 
lógico-semânticos e cognitivos, já que a interpretabilidade do texto 
depende do conhecimento partilhado entre os interlocutores. Um texto é 
coerente quando compatível com o conhecimento (...) do receptor. 
Observar a coerência é interessante, porque permite perceber que um texto 
não existe em si mesmo, mas sim constrói-se na relação colocada” entre 
produtor e leitor/ouvinte.   

Dolz et allii (2010, p.26), concordando com Chartrand (1997)4 afirmam que, para 

assegurar a coerência e a progressão temática de um texto, do ponto de vista 

linguístico quatro condições fundamentais devem ser respeitadas: 

a) “a ausência de informações em contradição com os conhecimentos do 
mundo do destinatário (o leitor inscrito no texto); 

b) a presença de elementos que se repetem para assegurar o fio condutor 
e a continuidade do texto; 

c) a presença de novas informações de modo a assegurar a progressão da 
informação; 

d) a ausência de contradições internas”. 

 

Tomemos como exemplo o texto a seguir. 

 

“João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de 
uma colina árida, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina 
se espalhava em todas as direções, até o horizonte, uma planície 
coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, 
sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, 
olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo 
no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que 
descia para sua casa. As árvores e as folhagens não o permitiam 
ver distintamente; entretanto, observou que o cavalo era manco. 
Ao olhar de mais perto verificou que o visitante era seu filho 
Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no 
exército, e, em todo este tempo, não havia dado sinal de vida. 
Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até 
ele, lançando-se nos seus braços e começando a chorar.” 

(KOCH, Ingedore. Texto e coerência. São Paulo (SP): Cortez Editores. 1989; 
pp. 32-33) 

 

A utilização dos articuladores provoca um efeito de coerência existente entre os 
trechos do texto. No entanto, quando o lemos, podemos perceber várias contradições 
lógico-semânticas como, por exemplo: João Carlos olhava para o sol poente quando 
estava sentado na frente se sua casa, sendo que essa casa dava para o leste; a sombra 

                                                                                                                                               

3
 SIMON, Maria Lúcia Mexias. A Construção do Texto. Coesão e Coerência Textuais e o Conceito de Tópico. 
Texto resultante do trabalho apresentado no I Simpósio de Estudos Filológicos e Linguísticos, promovido pelo 
CiFEFiL e realizado na FFP(UERJ), de 3 a 7 de março de 2008. 

4
 CHARTRAND, S. -G. Les composantes d’une gramaire du texte. Érudit (www.erudit.org). Québec français, n° 
104, 1997, p. 42-45. Acesso em 05 de março de 2013 no seguinte endereço: 
http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1377386/57679ac.pdf. 

http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/culture/qf1076656/qf1377386/57679ac.pdf
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de João Carlos ia diminuindo na grama, mas a sua casa ficava em uma colina árida, 
coberta de areia; era noite e o personagem via o pôr-do-sol e sua sombra diminuir; o 
cavalo descia para a casa de João Carlos, sendo que esta ficava no alto da colina; as 
folhagens impediam a visão de João Carlos, mas a colina era árida; o filho de João 
Carlos havia saído de casa há 20 anos para alistar-se no exército (que requer uma idade 
mínima), sendo que ele mesmo estava completando 30. 

Vemos, dessa forma, que o texto desrespeita a primeira e a última condição colocada 
por Chartrand, as quais revelam uma não adequação do texto aos saberes presumidos 
do leitor, ou seja, uma incoerência relativa a um dos aspectos do contexto de 
produção. 

Quando falamos em ensino de língua portuguesa é disso que estamos falando: de 
estar atento para eventuais contradições provocadas pelas pelo tipo de informação 
oferecida no texto, assim como pela relação que é estabelecida entre elas. No processo 
de acompanhamento da produção de textos, questões devem ser feitas aos alunos a 
cada vez que uma questão como essa for identificada e a tematização da mesma deve 
ser realizada de modo que o texto seja ajustado. 

 

Um exercício de Análise a Partir de Produções de Alunos 

Exemplo 1 

Tomemos o texto a seguir e vamos analisá-lo. Trata-se da reescrita de parte do conto 
“O Gato de Botas”.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma reescrita supõe textualizar um texto que já se conhece: já se sabe o conteúdo 
temático, os episódios que o compõem, a sequência em que foram apresentados no 
texto e as relações que foram estabelecidas entre eles ao longo da progressão 
temática. 

Dessa maneira, a coerência da reescrita está inevitavelmente ligada ao texto-fonte. 
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No texto acima, a primeira questão que se coloca, logo no início, é a seguinte: a 
estratégia do Gato de Botas era alardear pelas estradas a riqueza do seu dono, o 
Marquês de Carabás. Por isso, pedia aos camponeses que encontrasse pelo caminho 
para falarem do Marquês ao rei. Da maneira como está colocado no texto, o Gato, ao 
invés de pedir aos camponeses para avisarem o rei quando passasse pela estrada de 
que o dono do castelo era o Marquês – o que o colocaria na posição de nobre rico -, 
entra no castelo primeiro, e depois avisa os criados do castelo do que era para dizer ao 
rei. 

Este trecho, portanto, contém uma incoerência que precisa ser corrigida. No processo 
de discussão do texto para revisão, esse aspecto precisa ser tematizado junto aos 
alunos. 

Um outro trecho que precisa ser ajustado é o que trata da suposta transformação do 
feiticeiro. O gato, para livrar-se do feiticeiro – que era dono do castelo – de modo que 
o seu dono pudesse assumir o lugar de nobre proprietário do mesmo, pediu ao 
feiticeiro que se transformasse em rato pois, desse modo, poderia comê-lo. 

No texto, no entanto, o que acontece é que há uma omissão de informação: não está 
indicado que o feiticeiro aceita o desafio e se transforma em rato. Há, apenas, a fala do 
gato desafiando-o. Em seguida, o texto já aponta que o Gato o come. A ausência da 
informação no texto reescrito provoca a incoerência, pois a transformação é condição 
para que o gato possa comer o feiticeiro. 

A penúltima incoerência é provocada por mais uma omissão. O texto não indica a 
quem o rei faz a pergunta e tampouco quem a responde. Da forma como o enunciado 
foi organizado – “O gato o comeu o feiticeiro o rei disse você quer se casar com a 
minha filha” – o referente de você parece ser gato, o que está incoerente com o texto-
base, pois é o Marquês que se casa com a princesa. 

A última incoerência é provocada por uma incorreção ortográfica: o texto diz “o gato 
não precisou casar nunca mais”, quando a ideia era de que ele não teria precisado 
caçar. Como se pode ver, até uma questão ortográfica pode ser tratada como uma 
questão de coerência textual. 

 

Exemplo 2 

O texto a seguir é uma produção de autoria de parte de um texto cujo final é 

desconhecido. A proposta5 foi apresentada ao aluno com a consigna a seguir:  

Leia o trecho abaixo e escreva um final para este conto. Lembre-se que o 

final que você inventar tem que combinar com a história já escrita. 
 
Uma questão de ponto de vista 

(Conto da tradição sufi) 

 
À sombra de um coqueiro, um dia dois amigos cochilavam. 
Um macaco subiu no coqueiro e, percebendo os dois lá embaixo, atirou um 

coco na cabeça de cada um. 
Os dois acordaram, assustados. Um deles, furioso, esbravejou: 
– Esse macaco me paga! 

                                                 

5
 Proposta presente na avaliação do SARESP 2012, apresentada por uma escola à Equipe de Formadores do 
Programa Ler e Escrever para análise e orientação. 
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Pegou o coco e foi correndo atrás do macaco, querendo acertar-lhe de 

volta o coco na cabeça. Praguejando, corria em vão, pois o ágil bichinho 

pulava de árvore em árvore e se afastava cada vez mais rápido. 
Finalmente, o homem desistiu e, suado e aborrecido por não ter 

conseguido se vingar, voltou para a companhia do amigo que continuava à 

sombra do coqueiro. 
– Não entendo como você não se enfureceu! – exclamou o que vinha 

chegando. 

 

O aluno teria que continuar o texto a partir da próxima frase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o texto elaborado pelo aluno, podemos observar que: 

a) o texto articula-se perfeitamente ao texto anterior, pois mantém os dois 
personagens indicados, com características semelhantes e, além disso, a conversa 
iniciada no trecho anterior; 

b) quando lemos o texto não há problemas de compreensão colocados, se 
identificamos os turnos de fala dos diferentes personagens, posto que o aluno não 
os indica graficamente. É perfeitamente possível deduzir, pelo sentido, quem fala. 
Poderíamos dizer que, caso o texto fosse pontuado, poderia ter ficado assim: 

- Meu amigo, aquele macaco tacou o coco em cima das 

nossas cabeças! 

- Ah, tá! Nem esquenta, relaxa e aproveita... Sabe, o que é 

dele está guardado! Agora relaxa e senta aí e cochila um 

pouco, meu amigo! Calma! Agora senta e relaxa... 

- Tá, tá bom, vou tentar. 

 

Moral da história: a vingança nunca é plena, mata a alma e 

envenena! 
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Como se pode notar, em que pese a interrupção do texto pela palavra fim e a 

introdução da moral, o texto parece perfeitamente coerente, sem que nenhum 

problema de compreensão tenha sido provocado. 

A respeito da moral, vale a pena comentar que, nessa ocasião, os alunos não 

conheciam as características dos contos da tradição sufi, que não são 

semelhantes às fábulas. Dessa forma, não se pode considerar como incoerência 

o acréscimo dessa coda. 

Há que se ressaltar, ainda, o efeito provocado por essa moral: marca 

textualmente o outro ponto de vista anunciado no título, assim como toda a 

fala do amigo calmo. Além disso, poder-se-ia dizer até que acrescenta um traço 

de humor – ou ironia – à história, se considerarmos o tipo de vingança 

pretendida, de um homem contra um animal brincalhão; 

c) o tempo verbal predominante é mantido; 

d) as marcas de oralidade presentes no texto estão nas falas de personagens, 
mantendo a coerência com o registro do texto fonte; 

e) quanto ao narrador não podemos dizer que seja do mesmo tipo que o texto 
fonte, pois o texto continua apenas com uma sequência injuntiva, dialogal, mas 
isso não provoca incoerência. 

 

A coerência é condição de textualidade. É conteúdo que precisa ser tratado – e muito 
bem – na escola, sem que se negligencie essa questão sob a desculpa de que é 
conteúdo muito sofisticado para os escritores iniciantes. 

Como afirmam Dolz & Pasquier (1996), 

“a capacidade de produzir um texto coerente em relação aos conteúdos 
e com um mínimo de coesão linguística não é um dom exclusivo de uma 
minoria seleta, mas uma capacidade ao alcance de todo indivíduo 
escolarizado, se lhe damos as condições de ensino e aprendizagem 

adequadas” . 

 

 

AGORA, A COESÃO TEXTUAL 

 

Um dos aspectos responsáveis pela interdependência entre as partes de um texto, isto 

é, por sua unidade de sentido, é a coesão. Segundo Trask (2006)6, a coesão  

“é a presença em discurso de ligações linguísticas explícitas que 

criam estrutura” (p. 57). 

Já Halliday e Hassan (1976)7 explicam que 

                                                 

6
 TRASK, Larry R. Dicionário de Linguagem e Linguística. São Paulo (SP): Editora Contexto; 2006. 

7
 HALLIDAY, M. A. K.; HASAN, R. Cohesion in English. New York: Longman, 1976. 
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“a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no 

discurso depende da interpretação de outro elemento. Um 

pressupõe o outro, no sentido de que um não pode ser 

efetivamente decodificado sem recorrer ao outro” (p. 4). 

Ficou bastante conhecido o exemplo que estes autores utilizaram para ilustrar o 

conceito de coesão: “Lave e tire os caroços de seis maçãs cruas. Coloque-as em um 

prato refratário”. O fato de o pronome as só ser compreendido a partir de sua relação 

com a palavra maçãs, a qual retoma, ilustra o conceito. 

Podemos dizer, assim, que quando lemos um texto, o sentido que construímos é 

resultado das ligações que estabelecemos entre as palavras, expressões ou frases; é 

resultado da conexão que estabelecemos entre os vários segmentos desse texto. Essa 

conexão é realizada por um conjunto de recursos linguísticos que explicitam as 

relações, os vínculos existentes entre os diferentes segmentos do texto. O uso desses 

recursos assegura, ao mesmo tempo, a progressão temática do texto e a visão desse 

texto com um todo com unidade.  

Esses recursos são, fundamentalmente, elementos de natureza gramatical (como os 

pronomes, conjunções, preposições, categorias verbais), de natureza lexical (sinônimos, 

antônimos, repetições) e mecanismos sintáticos (subordinação, coordenação, ordem 

dos vocábulos e orações). 

Segundo Antunes (2005)8, a coesão dos textos acontece de três maneiras 

fundamentais: por reiteração - ou referência (Koch; 1991); por associação e por 

conexão – ou sequencialmente (Koch; 1991). 

A coesão por referência acontece quando um componente linguístico é retomado na 
linearidade do texto. Pode realizar-se por repetição de itens lexicais ou por 
substituição e, mesmo, por elipse. Vejamos os seguintes exemplos: 

O homenzinho subiu correndo os três lances de escadas. Lá em cima 
ele parou diante da porta. 

No exemplo acima, o pronome pessoal ele é utilizado para se referir a homenzinho 
(que é o referente). Dizemos que é um recurso de coesão para retomar um elemento 
que já apareceu e, neste caso, dizemos que a coesão é anafórica. Além disso, trata-se 
de um processo de substituição. 

Observe este outro exemplo: 

Ele era tão bom, o meu marido.  

Aqui, o pronome ele só adquire sentido efetivo quando o relacionamos com marido, 
que só aparece depois do pronome, no final do período. Trata-se, neste caso, de 
coesão catafórica. 

Nos dois exemplos analisados o recurso para se criar coesão referencial foi o pronome 
pessoal. No entanto, outros recursos também podem ser utilizados: 

 Pronomes pessoais (ele, eles, ela, elas); demonstrativos (este, esta, estes, estas, esse, 
essa, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas, isto, isso, aquilo) possessivos 
(meu, minha, meus, minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas, nosso, nossa, 

                                                 

8
 ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo (SP): Parábola Editorial, 2005. 
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nossos, nossas ...), indefinidos (alguém, todos, outro,  vários, diversos, tudo, todo, 
nenhum...), interrogativos  ( o quê, o qual) e relativos (cujo, que). 

 Advérbios: lá, ali, aqui, acima, abaixo, a seguir, assim, desse modo, de modo 
semelhante, etc. 

 Números cardinais e ordinais. 

 Artigos definidos e indefinidos. 

 Sinônimos e hiperônimos (ou palavra indicadora de classe). 

Agora observe o exemplo a seguir: 

“Aquele homem era muito infeliz naquele lugar; porém, [ele] não estava 
só.” 

No exemplo acima, a palavra homem foi omitida na segunda parte do enunciado – 
antes de não – mas é de fácil recuperação. Trata-se, nesse caso, de reiteração por meio 
de elipse. 

No exemplo a seguir, encontraremos um caso de coesão referencial que ocorre por 
meio de um processo de repetição: 

“Elas são quatro milhões, o dia nasce, elas acendem o lume. Elas 

cortam o pão e aquecem o café. Elas picam cebolas e descascam 

batatas. Elas migam sêmeas e restos de comida azeda."9 

 

A coesão sequencial acontece pelos diferentes tipos de relações que são estabelecidos 

entre os trechos do texto à medida que este progride. Os principais mecanismos 

utilizados para tanto são os diversos articuladores textuais (como a correlação dos 

tempos verbais empregados). 

A esse respeito Dolz et alli (2010; p. 27) explica que 

“o emprego dos tempos verbais fornece uma base temporal que 

permite ver a textualidade como um todo. Um exemplo disso é a 

sucessão e a alternância do imperfeito e do pretérito perfeito em um 

conto, a qual faz avançar o texto simultaneamente: o imperfeito 

alimenta o fundo da história contada, o pretérito perfeito faz 

progredir os eventos”. 

Podemos considerar, ainda, os seguintes recursos: 

a) a reiteração de termos e estruturas sintáticas.  Por exemplo: “... E o trem corria, 

corria, corria...”; 

b) a reiteração de um mesmo conteúdo. Alguns marcadores utilizados: isto é, ou 
seja, quer dizer, ou melhor, em outras palavras, em síntese, em resumo, etc; 

c)  o uso de operadores discursivos/articuladores textuais: 

 que indicam adição de informações, de argumentos: e, bem como, também; 

 que introduzem uma restrição: mas, ainda que, no entanto, embora, porém, 
contudo, todavia; 

                                                 

9
 COSTA, Maria Velho da. Cravo. Lisboa: D. Quixote; 1994 (p. 133). 
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 que introduzem explicação ou justificativa ao já dito: que, porque, pois; 

 que exemplificam o já dito: por exemplo, como; 

 que introduzem uma explicitação, uma confirmação ou ilustração: assim, 
desse modo, dessa maneira; 

 que indicam uma relação de conclusão: logo, portanto, por conseguinte; 

 que promovem generalização: aliás, é verdade que, de fato, realmente; 

 que estabelecem relação de temporalidade: tempo simultâneo (quando, 
mal, nem bem, assim que, logo que, no momento em que); tempo anterior 
(antes que, depois que); tempo contínuo ou progressivo (enquanto, à 
medida que); 

 que marcam ordenação espacial: à esquerda, atrás, na frente; 

 que indicam a ordem dos assuntos no discurso: primeiramente, em 
seguida, a seguir, finalmente; 

 que introduzem um dado para mudar de assunto: a propósito, por falar 
nisso, mas voltando ao assunto, fazendo um parêntese; 

 que marcam gradação numa série de argumentos orientada no sentido de 
uma conclusão: introduzindo os argumentos mais fortes (até, mesmo, até 
mesmo, inclusive); introduzindo um argumento e deixando implícita a 
progressão na força dos demais (ao menos, pelo menos, no mínimo, no 
máximo, quando muito); 

 que ligam argumentos em favor de uma mesma conclusão: e, também, 
ainda, nem, não só... mas também, tanto... como, além de, além disso, a par 
de; 

 que introduzem argumentos que levam a conclusões opostas: ou, ou 
então, quer... quer, seja... seja, caso contrário; 

 que estabelecem comparação de superioridade, de inferioridade ou de 
igualdade entre dois elementos com vistas a uma conclusão a favor ou 
contra: tanto... quanto, tão... quanto, mais... (do) que, menos... (do) que; 

 que contrapõem enunciados de orientação argumentativa contrária: mas, 
porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto (conjunções adversativas), 
embora, ainda que, mesmo que, apesar de que (conjunções concessivas); 

 que introduzem um argumento decisivo, ratificando a posição do autor: 
aliás, além do mais, além de tudo, além disso, ademais; 

 que retificam o já dito, esclarecendo, corrigindo, redefinindo conteúdo do 
enunciado anterior: ou melhor, de fato, pelo contrário, ao contrário, isto é, 
quer dizer, ou seja, em outras palavras. 

 

Apesar dessa gama enorme de recursos que a língua oferece, é preciso considerar que 
há textos nos quais as relações entre seus segmentos não são estabelecidas por 
elementos coesivos explicitados no corpo do texto, efetivando-se, sobretudo, a partir 
das características do gênero e das relações semânticas estabelecidas no 
processamento da leitura. 

O texto a seguir é um exemplo desse caso. 
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A PESCA 

Affonso Romano de Sant’Anna 

o anil 

o anzol 

o azul 

 

o silêncio 

o tempo 

o peixe 

 

a agulha 

vertical 

mergulha 

 

a água 

a linha 

a espuma 

 

o tempo 

a âncora 

o peixe 

 

a garganta 

a âncora 

o peixe 

 

a boca 

o arranco 

o rasgão 

 

aberta a água 

aberta a chaga 

aberto o anzol 

 

aquelíneo 

ágilclaro 

estabanado 

 

o peixe 

a areia 

o sol 

 

(In A poesia possível. Rio de Janeiro (RJ): Editora Rocco; 
1987 (p. 120-121). 
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O texto a seguir também: 

CORTE 

Maria Amélia Mello 

(O dia segue normal. Arruma-se a casa. Limpa-se em 
volta. Cumprimenta-se os vizinhos. Almoça-se ao meio-
dia. Ouve-se rádio à tarde. Lá pelas 5 horas, inicia-se o 
sempre.) 

(Miniconto publicado no Suplemento Literário do Minas Gerais nº 686. 
Ano XIV, 24/11/1979, p. 9.) 

 

Podemos observar que em ambos os textos, um poema e um conto, a relação entre os 

segmentos é estabelecida a partir: a) daquilo que antecipamos que pode estar escrito a 

partir do conhecimento que temos do gênero; b) daquilo que antecipamos a partir da 

leitura do título; c) das relações de sentido que estabelecemos à medida que lemos, 

considerando o que vamos antecipando e checando a partir do título e dos aspectos 

do gênero. No miniconto, os verbos e a sequência de ações – típicas do gênero, ainda 

que não determinadas explicitamente pelo tempo do verbo, mas pelas locuções 

adverbiais “ao meio dia”, “à tarde”, “lá pelas cinco horas” – funcionam como recursos 

que garantem coesão ao texto. 

Nestes textos, portanto, a coesão se estabelece de maneira diferente do usual. Alguns 

autores, por considerarem coesão apenas as relações que são estabelecidas por 

elementos explicitados na linearidade do texto, dirão que textos como os acima não 

são coesos, embora sejam absolutamente coerentes. 

Halliday (1976), por exemplo, afirma que“a coesão não nos revela a significação do 

texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico". 

Talvez possamos dizer, então, que do ponto de vista linguístico a construção de textos 

como os apresentados acima estaria fundamentada na reiteração de itens lexicais do 

mesmo campo semântico Coerentemente com essa perspectiva, alguns autores (por 

exemplo, Antunes; 2005) propõem – como citado acima -  um terceiro processo por 

meio do qual a coesão se realiza:  a associação. Trata-se – como vimos dizendo - da 

presença de itens lexicais de um mesmo campo semântico, como é o caso do texto A 

Pesca, apresentado acima.  

Mas, este tipo de coesão não acontece apenas em textos poéticos. Vejamos o exemplo 

a seguir. 

“Mercedes retocada. Vale a pena desembolsar R$217 mil por um 

carro? Sim, responde o jornalista Adriano Griecco, da Revista Quatro 

Rodas. É esse o valor da nova Mercedes C280 Avantgarde, versão 

aprimorada – e R$37mil mais cara – do antigo modelo C200K. O 

automóvel tem câmbio de sete marchas. Os 50 cavalos 

suplementares de força permitem fôlego extra nas retomadas e 
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acelerações. Além disso, um sistema mecânico indica como os 

amortecedores estão sendo exigidos, compara os dados obtidos 

com a velocidade em que o carro está e muda o equilíbrio do 

amortecimento. “Na prática o Mercedes ficou mais esportivo”, diz 

Griecco.”10 

 

Neste texto, as palavras em negrito correspondem ao campo semântico do título da 

matéria, ou seja, de Mercedes, especificação de carro. A recorrência semântica 

apontada contribui para a constituição da coesão do texto. 

Também as listas – enquanto gênero – teriam a sua coesão edificada na reiteração de 

itens lexicais pertencentes ao mesmo campo semântico, especialmente determinado 

pelo título, que praticamente o determina. 

LISTA DE COMPRAS 

Arroz 

Feijão 

Açúcar 

Ovos 

Leite 

Margarina 

Temperos 

Milho pra canjica 

Sabonete papel higiênico 

Coador de café 

 

Para finalizar, vale a pena dizer, ainda, que há textos que possuem elementos 

explicitados que, supostamente, estariam efetivando a coesão, mas que não garantem 

coerência ao texto. 

Um deles é o texto apresentado e discutido acima, sobre João Carlos, o personagem 
que completa 30 anos. Um outro exemplo, pode ser o seguinte: 

 

“O gato comeu o peixe que meu pai pescou. O peixe era grande. 

Meu pai é alto. Eu gosto do meu pai. Minha mãe também gosta. O 

gato é branco. Tenho muitas roupas brancas.” 

(In: KOCH, Ingedore. Texto e coerência. São Paulo: Cortez Editores. 1989; pp.29) 

 

                                                 

10
 Revista da Semana, 12 nov 2007, p. 39, apud  SILVA, Luciana Pereira da. Prática Textual em Língua 
Portuguesa. Curitiba (PR): IESDE Brasil S.A.; 2009 (p. 11). 
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Nele, a sequência das informações, considerando-se a linearidade do texto, é coesiva, 

dado que apresenta em cada frase a retomada de um tópico já referido; no entanto, o 

texto não apresenta coerência, não formando um todo com unidade de sentido. 

Como se vê, não é possível pensar que a utilização de mecanismos coesivos, por si só, 

garante unidade semântica e coerência ao texto. Assim, ao se analisar a adequação de 

um texto é preciso orientar-se por um perspectiva que garanta a articulação entre 

aspectos relativos à coesão e à coerência, tanto no que se refere ao interior dos 

enunciados (cada parte segmentada e articulada entre si), quanto no que tange à 

progressão dos enunciados no texto, e considerando não apenas os aspectos 

especificamente linguísticos, mas também os discursivos. 

 

 

COESÃO E COERÊNCIA TEXTUAIS NAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 

 

Não é possível estabelecer uma progressão e nem tampouco definir quais mecanismos 

coesivos devem ser tratados na sala de aula. Por isso as expectativas não o fazem. 

Trata-se de um conteúdo que deve ser atualizado na sala de aula por meio da análise 

dos textos dos alunos. Quer dizer: o professor precisa identificar que recursos coesivos 

o aluno já utiliza, para que possa definir para onde ele precisa ampliar e aprofundar a 

sua proficiência. 

Assim, se um aluno só utiliza a repetição para estabelecer a coesão referencial, é 

preciso que perceba que a substituição de um referente por um pronome é possível; se 

já utiliza esses dois mecanismos, é preciso que seja apresentado ao uso de 

hiperônimos, hipônimos e elipses; e assim por diante. 

A abordagem de articuladores textuais – assim como de todos os demais  mecanismos 

coesivos – deve ser realizada fundamentalmente, em especial por se tratar dos anos 

iniciais de escolaridade -  de modo epilinguístico, quer dizer, no uso que acontece no 

processo de produção e revisão de textos. 

Vale, aqui, aquele princípio de que a linguagem deve ser tomada como objeto de 

conhecimento por inteiro, sem fragmentações. 

No entanto, isso não quer dizer que, eventualmente, se a proficiência do aluno 

permitir, sejam desenvolvidas atividades metalinguísticas, aquelas que envolvem 

sistematização e utilização de nomenclatura apropriada. É possível – com consciência 

da adequação do procedimento – articular as duas maneiras de tratar o conhecimento 

linguístico e discursivo: por exemplo, enquanto alguns aspectos forem selecionados 

para sistematização, outros podem ser abordados de maneira epilingüística, no 

processo de revisão dos textos, como parte das necessidades do trabalho a ser 

desenvolvido para tentar garantir maior qualidade aos textos. 
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PARA ENCERRAR... 

 

É sempre importante reiterarmos a necessidade de se recorrer aos materiais já 

produzidos pela Secretaria de Educação, em especial dos relativos ao Programa Ler e 

Escrever, que trata exatamente do ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Além desses, está em fase de finalização da produção uma série de vídeos que 

discutirão o processo de produção de textos, os quais podem ser uma referência de 

trabalho bastante consistente. 

Em complemento à essas orientações – que já se articulam diretamente com as 

expectativas de aprendizagem – consultem a coletânea de textos selecionados para 

estudo dos aspectos mencionados, visando ampliação e aprofundamento, 

especialmente organizada para este documento. 

 


