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0. Introdução 
 

O principal objetivo deste trabalho é vir ao encontro da preocup ação de muitos 
e muitos pro fessores que, buscando se apoiar nos PCNs e nas novas diretrizes dos 
ensinos básico e médio , costumam dizer: “O que importa n ão é ensinar gramática, mas 
dar possibilidade aos educandos de produ zir t extos co esos e co erentes”. 

O que também se pode ouvi r desses pro fissionais são fras es que traduzem sua 
insegurança em rel ação a o qu e fazer em sala de aula, já que, embora esteja claro que 
não se deve ensinar gramática no rmativa, como  nos moldes anterio res, não tiveram 
oportunidades para sab er como  atuar em sala de aula. O que fazer, então? Co mo 
explicar con ceitos co mo  coerência e coes ão p ara que os alunos passem a p roduzir  
textos coerentes e coesos? 

Este trabalho pretende: a) exempli ficar a identificação de problemas coesivos 
em trechos de textos; b) explicitar, nos casos em que a coerên cia estiver co mpro metida, 
quais são os p roblemas de coesão e co mo eles afetam a co erência; c) p ropor soluções, 
isto é: estratégias p ara apontar o problema p ara o  aluno e u ma fo rma de corrigi-lo 1. 

 
1. Di ficuldades  encont radas  pelos p ro fessores 

 
São duas as hipóteses  aqui lev antad as para explicar a di ficuld ade com que os 

pro fessores se deparam ao tent ar lidar co m os problemas  de coes ão dos textos d e seus 
alunos. A pri meira consiste na freqüent e con fusão entre coesão e co erência, e a segunda, 
na dificuldade de aplicação – n a prática – do conheci mento adquirido a partir da leitura 
                                                                         
1 Quanto a “ uma forma d e co rrigir o problema” cabem duas obs ervações: uma é 
relacion ada à ênfas e no artigo indefinido “uma”, que, se opondo ao definido “a”, indica 
que não há  “ a forma de corrigir um problema”, nem u ma única fo rma de  fazê-lo; outra 
se deve à dificuldade – vivida sobretudo quando se depara co m u m trecho cuja 
coerência está bastante afetada pela coesão  – de ter cert eza do qu e o aluno pretend era 
escrever. 
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da bibliografia da Lingüística Textual sobre coesão . Esta últi ma se dev e ao fato de o 
conheci mento sob re coesão  ser adquirido atrav és de exemplos de boa utilização dos 
recu rsos coesivos ou, no máxi mo, de falta desses recursos. Não costuma hav er, no 
entanto, exemplifi cação de t extos com  co mpro meti mentos coesivos, muito menos, 
exempli ficação de soluções para tais co mpro meti mentos. N ão basta, pois, reconh ecer os 
mecanis mos de coesão pertencentes a cad a uma das modalidad es (à referenci al e à 
seqüencial , assumindo a classi ficação de Koch) adequados a cada contexto e ser cap az 
de substituir, em frases isoladas, con ectivos inadequados. É p reciso, mesmo, t er a 
consciênci a de qu e a falta d e alguns el ementos que g arant em a co esão ao texto i mp ede 
que se perceb a qual é a modalidade de co esão co mpro metida, além de, em g rand e parte 
dos casos, perturbar a co mpreensão do enunciado . Muitos dos pro fessores, embora 
tenham co mpreendido os mecanis mos coesivos e su as di ferentes funções nos textos, 
têm dificuldad es, muitas vezes, de aplicar ess e conheci mento de forma a fazer co m que 
seus alunos reconheçam os  problemas de seus próprios textos e p assem a evitá-los. 

Antes de passar à proposta d e trab alho que será aqui apresentad a, cabe u m 
breve resu mo sobre os resultados de uma análise de u m conjunto de livros didáticos no 
que se refere à coerên cia e à co esão . O  que se pôde depreend er d essa análise foi qu e, 
embo ra haja exceções , como W. R. Cerej a e T. C. Magalhães (1999) e Abaurre, Pontara 
e Fad el (2000), a grande maioria apresenta probl emas, bem co mo cont ribui para a 
con fusão entre coes ão e coerênci a. Alguns sequer trat am de coesão , co mo  L. A. Cadore 
(1996) e M. da C. Castro  (1996: v . 3, p. 29); n este, tanto a co esão  quanto a co erência 
são ignoradas, co m exceção do seguinte trecho em que se men ciona o termo 
““coerência”” na s eção “ Redação, Escrev er – Para quê? – Co mo?”: “São virtudes 
primordiais da escrita a clareza e a precisão das idéias, além da coerência e da 
maneira elegante e sem afetação d e exteriorizar o que está armazenado no interior de 
cada um ”.  

Há também aqueles que, se, por u m lado, indicam que s eus autores tiveram 
algu m contato co m a bibliografia da área, por outro, demonstram que ou esse contato foi 
muito superfi cial, ou os autores não fo ram capazes d e analisar criticamente os d ados a 
que tiveram acesso e apenas os reprodu ziram, mesmo quando inadequados . E m geral, 
esses livros propõem u ma distinção ent re co esão e coerên cia, mas acabam confundindo 
os dois conceitos.  

U m exemplo é Nicol a (1999).  No 2o. volume de sua séri e de livros dedi cados 
ao Ensino Médio, não só a coesão é ignorada co mo h á u m capítulo intitulado “Por que 
escrever? Co mo escrever?”, co m uma seção destinada à discussão de: “correção, 
clareza, concisão e elegân cia”, termos que denotam uma preocupação co m o “ bem 
escrever” um tanto subjetiva e, portanto , estranh a aos olhos de quem concebe o texto 
como  u m produto que se constrói a partir  de mecanismos objetivos. Estranhamente, 
esses termos conviv em co m u m capítulo inteiro dedicado à “ Coesão e coerência 
textuais ”. Tal capítulo, infelizmente, tem mais bai xos do que altos e, mais in felizmente 
ainda, isso ocorre por conta de um equívo co de uma autora reno mada, em cuj a obra 
Nicola foi  buscar embasamento. 

Depois de iniciar o sub capítulo “ Coesão textu al”, co m u ma epígrafe d e 
Halliday, esse autor se perde ao trazer co mo diferentes causas de “ ausência de co esão ”: 
a) o uso semântico indevido do conectivo; b) a ocorrên cia de contradições lógicas 
evidentes; c) a presença de i mpropried ades gerais de linguagem (esta última causa, 
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tratada co mo acarretado ra d e falta de coesão e d e co erência). Ora, ao que consta, t anto 
a) quanto b) – sob retudo b) –  envolvem a coerên cia, além d e em n ada esclarecerem a 
coesão. 

 
2. Proposta de trabalho 
 

O que se propõe como exercício é o trabalho co m trechos cuja coesão está 
comp rometida. Isso dei xará transparente para os alunos que os mecanis mos coesivos da 
escrita s ão di ferentes dos d a fala; que a escrita exige referenciaçõ es que na fala pod em 
não ser explicitadas e que há mecanis mos sem os quais a co mpreensão de um trecho 
pode ser prejudicad a. 

Apenas u m trecho será analisado aqui,  pois privilegiaram-s e o detalhamento e 
a explicitação  dos pro cedi mentos  em detri mento da quantidade d e exemplos. 

 
 
2.1. Análise de um trecho co m probl ema de coesão   

 
“As man chas de óleo  no rio foram  causadas pelos próprios morador es da 

cidade de Paulínia, onde jogam restos de óleo , diesel e até gasolina nos esgotos 
domésticos. E o mal que   faz é que acabam destruindo o nosso meio ambiente e se as 
pessoas ingerirem  essa água , podem morrer.  

E para não a contecer novament e é preciso que esse material s eja jogado em 
um depósito próprio e a sorte é qu e des cobriram o problema antes d e  distribuírem a 
água para o município.” 

 
O pri meiro problema en contrado ness e trecho é acarretado pelo uso inadequado 

do “ onde”. Alguém poderia p erguntar: mas não est á co rreto  o uso do “ onde” co mo 
forma remissiva a “um lug ar”? No  caso, n ão é “Paulínia” o elemento de referência 
textual? 

A resposta à pri meira pergunt a é si m. À segund a, no entanto , é não! Não é, 
con forme o t exto, em Paulínia, qu e os “ restos de óleo, diesel e até g asolina” são 
jogados, mas “ nos esgotos”. O que faz, então , Paulínia, no texto?! É a cidade em que as 
pessoas que caus aram as manchas de óleo moram. E são essas pessoas que (e não onde) 
jogam t ais restos nos esgotos do mésticos. 

O segundo p roblema assinalado  consiste no  “ faz”: “ E o mal qu e faz é que...” 
Quem faz esse mal? Tem-s e, co mo no exemplo anterior, u m p roblema d e referênci a. A 
forma referen cial da elipse s eria “os mo radores de Paulínia”? Essa hipótese é reforçada 
pelo uso do “ acabam” logo em s eguida (“ E o mal que faz é que acabam”). Caso a 
resposta seja afirmativa, d everi a ter sido usada, então, a flexão plural do verbo, tamb ém 
no “ fazer”: “ E o mal que fazem é qu e acabam...”.  

No últi mo parágrafo desse trecho , temos três outros probl emas, os t rês 
decorrentes da falta do referent e: o pri meiro está n a falta do referente co mplementar ao 
acontecer. Para n ão acontecer o quê?  O apareci mento d a mancha de óleo ou  a 
destruição do meio ambiente? O segundo está em “e a sorte é que”: “sorte” de quem? O 
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tercei ro e últi mo está na difi culdade de recuperar o sujeito de “descobriram” e de 
“distribuírem”? 

 Sabe-se que, numa convers a in formal, esses questionamentos provav el mente 
não seri am feitos: é muito comu m que, n a fala, o(s)  referente(s) sej a(m) recuperado(s) 
pela colaboração do interlocutor. Este recup eraria, no  pri meiro caso, qualqu er u ma das 
possibilidades (a d e qu e se espera que n ão apareça u ma nova mancha d e óleo  ou a de 
que se espera que n ão haja outra destruição do meio ambiente) e, dado qu e, co m 
qualquer uma, o texto se mantém coerente, fi caria satis feito e s equer p araria p ara 
analisar se a falta da retomada teria ou não gerado  uma ambigüidade.  

No segundo caso, se o interlocutor sentisse necessidade de recup erar algu m 
referent e para “a sorte”, recuperaria, “ todo mundo”, ou, provavel mente, “ nós”, já que 
anteriorment e havia sido dito “ nosso ambient e”. Como “ a sorte é que” é uma exp ressão 
congelad a, equivalente a “ felizmente”, é plausív el que n enhu m falante do português 
tivesse essa dúvida. Ness e caso, cabe ao pro fessor reforçar para o aluno que algu mas 
exp ressões  ad equad as à fala devem s er evitad as na es crita.   

Já no terceiro caso , ele entenderia a flexão da 3a pessoa do plural dos verbos 
como um índice de indeterminação do sujeito. É necessário , porém, qu e fique claro que 
os mecanismos co esivos da es crita s ão muito diferentes dos da fal a e qu e, na escrita, é 
comu m qu e as referências t extuais sejam explicitadas, pois nem sempre se d eve contar 
com a colaboração  do leitor, pelo menos  não tanto qu anto se pod e contar nu m diálogo 
cotidiano. 

U m últi mo co mentário em relação a esse trecho diz respeito ao conectivo usado 
para unir tanto os parágrafos co mo as fras es: o “ e”. Através dos “ e”s assinalados em 
vermelho no trecho aci ma, pode-se perceber que o autor praticament e não fez uso de 
outro recurso coesivo , o que demonstra limitação no uso dos recursos coesivos. Além 
disso, o uso do último “ e” está inadequado. O tema muda total ment e nesse momento do 
parág rafo , o que não só impede o uso do “ e” como demand a u ma mudan ça de 
parág rafo . 

 
2.2. Duas  propostas d e reescrita2. 

 
Primeira sugestão  de reescrita d e 2: 

“ As manchas de óleo no rio foram causad as pelos próp rios moradores da 
cidade de Paulínia, que jogam restos de óleo, diesel e até gasolina nos esgotos 
domésticos.  

O mal qu e eles/ess es moradores fazem é que acabam destruindo o nosso meio 
ambient e, e se as p essoas ing erirem a água desse rio, podem mo rrer.  

Para que manchas como essas não apareçam novamente é preciso que esse 
material s eja jogado em um depósito próprio. 

Os moradores tiveram a sorte d e o  problema ter  sido descob erto ant es que a 
água fosse distribuída  para o município.” 

                                                                         
2 Nas duas sugestões de reescrita apresentadas, pro curou-s e manter, ao máxi mo , a 
estrutura inicial do texto, pois s e acredita que o reconheci mento do próprio t exto 
facilite, por parte do aluno, a co mpreensão das  alteraçõ es. 
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Pode-se perceb er que, mes mo sem os p roblemas co esivos, o texto apres enta 
algo estranho: po r u m lado, h á falta de segmentos que contribuam para a coesão 
seqüencial do texto, unindo um parágrafo a outro e, por outro , o últi mo parágrafo ainda 
parece estar “ solto” no texto, d eslocado . A sug estão a s eguir cont ém, port anto, duas 
funções distintas; a pri meira é a de, lan çando mão de um mecanis mo co esivo no início 
do 2o. parágrafo, melhorar a “ costura” do texto; a s egunda é a de alterar a posição do 
último p arág rafo, lev ando-o p ara a posição do texto em qu e se perceba u ma relação 
mais nítida co m a idéia nele contida. Co m essa reformulação, contribui-se para melho rar 
a co erência textual: a articulação  entre as  idéias do texto. 

 
Segunda sugestão  de reescrita d e 2: 

“ ...As manchas  de ól eo no rio foram causad as pelos próprios morado res d a 
cidade de Paulínia, que jogam restos de óleo, diesel e até gasolina nos esgotos 
domésticos.  

Com isso, esses moradores fazem u m grande mal, pois acabam destruindo o 
nosso meio ambiente, e se as pessoas ingeri rem a água dess e rio, podem mo rrer. Os 
moradores tiveram a sorte de o problema ter sido descob erto antes de distribuírem a 
água para o muni cípio.” 

Para que manchas como essas não apareçam novamente é preciso que esse 
material s eja jogado em um depósito próprio.” 

 
3. U ma experiência prática 

 
O percurso traçado n a análise do dado  aci ma é, em parte, u ma reprodução 

daquele traçado durante u ma o ficina de leitura sobre Produção de Texto realizada em 
Brag ança Paulista, nos dias 24 e 25 de Agosto de 2000. Nessa o fi cina, intitulada  
Identificando e solucionando problemas d e coesão, foram usados trechos co m 
problemas de coesão de textos escritos po r candidatos do Vestibular Unicamp 2000. 

A essa o ficina co mpareceram alunos dos qu atro anos do cu rso de Letras e, 
surpreend entement e, não s e percebeu di ferença em relação ao conheci mento prévio que 
eles detinham sob re co esão: apesar de já terem “ ouvido falar do assunto” em algu mas 
aulas, não tinham apreendido o conceito, apen as lemb ravam que a pontuação e o “ onde” 
costu mav am s er identi ficados , em s eus próprios textos, co mo gerado res de problemas 
de co esão . Eles  explicitaram qu e não sabiam diferenciar co esão  e coerên cia. 

O trecho aci ma co mentado foi o primeiro apresent ado e a t arefa de que os 
alunos identifi cassem, apen as, p roblemas d e coes ão foi explicitada. Apes ar de serem 
alunos de letras, os pri meiros comentários que fizeram sobre tal trecho foram: a)“As 
indústrias não devem estar jogando todo o lixo nos rios, mas só uma parte.” b) “O fato 
do mar estar sendo poluído não interfere na quantidade d e água potável.” c)“A 
expressão “não potável” é estranha.” “Perder todo o líqüido do organismo é um 
exagero!” 

Consu mada a frustração (d a pro fessora, que foi obrigad a a explicitar que as 
questões levantadas relacionam-se à coerência, e dos alunos, que reconheceram seu 
equívoco), aprov eitou-se o “ e aí” desse trecho para introduzir a discussão da 
inadequação, à es crita, de alguns recursos co esivos típicos da oralidade e p ara 
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exempli ficar o tipo de problema que eles dev eriam encont rar. Essa discussão motivou 
os alunos, que pareceram s e esquecer da frustração anterior. 

Motivados pela exempli ficação, os alunos passaram a identifi car alguns 
problemas coesivos nos demais trechos apres entados. Embora, a princípio, não 
identificassem todos os p roblemas  coesivos p resentes, dei xaram de co mentar os 
estranhamentos decorrentes de escolhas  lexicais inadequadas ou de inco erên cias. 

A frustração inicial foi total mente ab andonad a quando se percebeu que, através 
da exemplificação , os alunos têm, co mo se supunha, maior facilidade para identi ficar os 
problemas co esivos e passar a co mp reender, conseqüent emente, a i mportância dos 
mecanis mos coesivos e suas funções  esp ecí ficas. Além disso, houve a con firmação  da 
hipótese de que, apes ar d e produzir textos com  problemas de coesão, os alunos são 
capazes de reconh ecer – em outros textos, ao menos – esses problemas , sem o qu e teria 
sido i mpossível dar prosseguimento ao percu rso previamente traçado  para a o ficina. 

A discussão d esses trechos  naquel a ofi cina acabou cumprindo seu obj etivo; 
funcionou co mo u m exemplo de trabalho prático, qu e pode ser rep roduzido em s ala de 
aula, para que os alunos aprendam a identificar problemas de coes ão, passo fundament al 
para que passem a evitá-los. 

 
4. Conclusão 

 
A experiênci a co m essa o fi cina, al ém de t er corrobo rado a hipótese de qu e 

alguns professores de português  têm muitas defici ências em relação aos mecanis mos de 
coesão textual ,  forneceu a segurança de que o tipo de “problematização” aqui proposto 
pode ser u m eficiente exercício para sala de aula, co m os alunos, e, até mes mo, p ara os 
próprios pro fessores que ainda não  tenham muito claro o conceito de coes ão e/ou não 
consigam identificar u m p roblema decorrente do uso (ou do não-uso) de um mecanis mo 
coesivo. Os alunos da faculdade de Bragança Paulista, alguns dos quais formandos e 
outros já p ro fessores atuantes, co mp rovaram isso. 
 
 
RESUMO: Alguns trechos com problemas d e co esão são  analisados co m a intenção de 
auxiliar o trab alho de diferenciação de coesão e d e co erên cia e, sob retudo, o  ensino de 
estratégias  para reconhecer e evitar  p roblemas  de coes ão. 
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