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Quando o estudante aprende a concatenar ideias, a 

estabelecer suas relações de dependência, expondo 

seu pensamento de modo claro, coerente e objetivo, a 

forma gramatical vem com um mínimo de erros que não 

chegam a invalidar a redação. (GARCIA, 2006, p 267) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 
SIAS, Solange Dejanira Böettge. Análise de problemas de coesão e de coerência 
em textos de acadêmicos ingressantes no curso de Licenciatura em Letras –
UFPel. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso - Centro de Letras e Comunicação. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 
 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar os textos de 
acadêmicos ingressantes no Curso de Licenciatura em Letras da Universidade 
Federal de Pelotas, com foco na coesão e na coerência textual. Com objetivo 
específico de demonstrar os problemas relacionados à estrutura intraparágrafos e 
interparágrafos. Além disso, verificar em que medida o uso inadequado de 
sequenciadores discursivos compromete a progressão temática do texto. Para 
constituir o corpus deste trabalho foram coletados 21 textos produzidos por esses 
alunos, destes textos foram selecionados sete que tiveram maior incidência de 
problemas. A análise consiste de uma intervenção com as considerações e 
observações relativas às irregularidades apresentadas na superfície textual, seguida 
da sua retextualização, como sugestão do revisor, numa tentativa de amenizar os 
problemas encontrados. Para isso, fundamenta-se este estudo com alguns teóricos, 
principalmente (KOCH, 2009, 2011, 2013, 2014) e (KOCH & TRAVAGLIA, 2008). 
Este estudo justifica-se pela necessidade de repensar as competências discursivas 
dos alunos egressos do Ensino Médio, no que se refere à capacidade para a escrita, 
pois, com base nas pesquisas do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa - INEP, as 
notas das redações do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM mostram-nos que 
muitos alunos concluem o Ensino Médio, e até ingressam no Ensino Superior, com 
deficiências ao se expressarem via texto escrito, principalmente por dificuldades em 
elaborar com clareza os sentidos desejados. A hipótese levantada, no início do 
trabalho - de que alguns alunos ingressantes na universidade tendem a apresentar 
dificuldades para utilizar os elementos da língua responsáveis pela coesão e pela 
coerência na escrita de textos dissertativos/argumentativo - confirmou-se. Pois, 
como descrito na análise dos resultados, em alguns textos analisados foram 
detectados vários problemas, os quais prejudicaram a coesão e a coerência, e ainda 
em outros a estrutura textual se mostrava totalmente incompressível; sem ordenação 
lógica.  
 
 
Palavra-chave: coesão, coerência, texto acadêmico, revisor 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
                                                RESUMEN 

 

SIAS, Solange Dejanira Boettge. Análisis de problemas de cohesión y coherencia 

em textos de académicos ingresantes del curso de Licenciatura en Letras -UFPel. 

2014. Trabajo de Conclusión de Curso -  Centro de Letras  y Comunicación. 

Universidad Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. 

 

 

Este trabajo de conclusión de curso  tiene como objetivo analizar los textos 

de académicos  que ingresan al Curso de Licenciatura en Letras de la 

Universidad Federal de Pelotas,  focalizando  la cohesión y la coherencia 

textual. Con el propósito específico de mostrar los problemas relacionados  a la 

estructura intra párrafos y  entre  párrafos. Además, verificar en qué medida el uso 

inadecuado de secuenciadores discursivos comprometen la  progresión temática del 

texto. Para  elaborar el corpus de este estudio  fueron colectados 21 textos 

producidos por esos estudiantes,  de esos textos, sete  fueron seleccionados  entre 

aquellos que  tuvieron  una mayor incidencia de problemas. El análisis consiste 

en una intervención en las consideraciones y observaciones  relativas a  las 

irregularidades que se presentan en la superficie textual, seguida de una 

reelaboración  como una sugerencia del revisor,  con la tentativa  de amenizar 

los problemas encontrados.  Este estudio se justifica por la necesidad de 

repensar las habilidades discursivas de los estudiantes  egresos de secundaria, a 

respecto  de su  capacidad de escribir, pues con base en las investigaciones  del 

Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones las notas de las redacciones del 

“Examen Nacional  de Enseñanza Media” muestran que muchos alumnos terminan 

la enseñanza secundaria, e incluso ingresan en la  Educación Superior con 

deficiencias al tener que expresarse a través de un texto escrito, principalmente, por 

tener  dificultades para elaborar claramente los sentidos deseados. La hipótesis 

levantada  al principios del  trabajo-  de que algunos estudiantes que ingresan a la 

universidad generalmente presentan  dificultades para utilizar los elementos del 

lenguaje responsables por  la cohesión y la coherencia en la producción de textos 

disertativos /argumentativos se confirma. Pues, como se describe en el análisis de 

los resultados, en algunos textos analizados se detectaron varios problemas, los 

cuales perjudicaron la cohesión y la coherencia, y en otros, incluso  la 

estructura textual se muestra totalmente incompresible; sin un orden lógico. 
  
Palabras clave: cohesión, coherencia, texto académico, revisor. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 

À Deus por me dar saúde e persistência para não desistir dos meus sonhos. 

A minha mãe pelo amor incondicional, e ao meu pai, em memória. 

Aos meus filhos, meu marido, pela ajuda e incentivo a continuar meus estudos, 

principalmente quando o cansaço me abalava. 

Aos meus amigos e colegas que foram grandes colaboradores durante minha vida 

acadêmica. 

À minha orientadora pela receptividade, pelo incentivo, pelas correções, e pela 

maneira como transmitiu seus conhecimentos que muito me ajudaram na elaboração 

desta monografia. 

Aos professores desta instituição pelos ensinamentos transmitidos. 

Aos alunos que permitiram o uso dos seus textos para compor o corpus deste 

trabalho. 

 

 

Obrigada! 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dedico este trabalho a meus familiares e a mim 

mesma, pelo esforço dispensado para a sua 

elaboração. 

 
 
 
 
 
 



 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução..............................................................................................................11 

2 Método de análise.................................................................................................14 

3 Fundamentação teórica ....................................................................................... 16 

3.1 Considerações sobre o texto................................................................................16 

3.1.1 O texto dissertativo -argumentativo...................................................................16  

3.1.2 O tópico frasal do texto......................................................................................17 

3.1.3 A coerência textual............................................................................................17 

3.1.4 A coesão textual................................................................................................18 

3.1.5 A relação entre coerência e coesão ................................................................. 20 

3.2 A coesão referencial  ........................................................................................... 21 

3.2.1 Formas remissivas gramaticais presas  ........................................................... 21 

3.2.2 Formas remissivas gramaticais livres  .............................................................. 22 

3.2.3 Formas remissivas lexicais  .............................................................................. 23 

3.4 A coesão sequencial ........................................................................................... 23 

3.4.1 Sequenciação Parafrástica ............................................................................... 23 

3.4.2 Sequenciação Frástica ..................................................................................... 24 

3.4.3 Procedimentos de Manutenção Temática  ....................................................... 24 

3.4.4 O Paralelismo Sintático e a Coesão Textual.....................................................24 

3.4.5 Progressão Temática  ...................................................................................... 25 

3.4.6 Progressão Temática Linear  ........................................................................... 25 

3.4.7 Progressão Temática com um tema constante ................................................ 25 

3.4.8 Progressão com tema derivado.........................................................................26 

3.4.9 Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido...............................26 

3.5 Progressão com salto temático............................................................................26 

4 Análise dos resultados.........................................................................................27 

5 Considerações finais............................................................................................41 

 Bibliografia ..............................................................................................................43 

 Anexos......................................................................................................................44 

 
 

 
 
 



 

 
 

LISTA DE QUADRO  
 
 
 

Quadro 1 - Esquema geral dos fatores de coesão .................................................19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 
 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

O domínio da escrita perpetua a História e o conhecimento ao longo do 

tempo, pois da mesma maneira que hoje temos conhecimento da história de nossos 

antepassados, no futuro também teremos acesso ao que a humanidade deixar 

escrito hoje. A escrita excede o espaço, porque não importa a distância, sempre 

existe uma maneira de nos comunicarmos por meio dela. Escrever é expressar-se, 

seja para a formação escolar, seja para termos melhores oportunidades de trabalho. 

Além disso, a produção textual também se aplica a vários segmentos da sociedade. 

Por isso, é necessário que saibamos nos expressar com clareza e lógica de 

raciocínio, com coesão e coerência, para nos fazermos entender pelo outro.  

 

Para que ocorra esse entendimento, após escrevermos, mesmo que seja um 

bilhete para um amigo, devemos revisar o texto e fazer nele os ajustes necessários. 

E quando for algo mais formal, como trabalhos acadêmicos, científicos, monografias, 

entre muitos outros, devemos, além de revisá-los pessoalmente, pedirmos para que 

um colega o faça ou, até mesmo, contar com a revisão de profissionais da área. 

Desse modo, saberemos se conseguimos dar o sentido que pretendíamos ao nosso 

texto, para que haja a interação com o nosso leitor. 

 

Na verdade, observa-se que as competências de revisão de textos vão além 

de saber identificar os erros gramaticais ou ortográficos, também é essencial 

perceber se há clareza no sentido do texto, ou seja, se há coesão e coerência. Além 

disso, como descrito por Alves e Andrada (2008, p.3) “(...) o profissional de revisão 

deve sempre considerar o estilo linguístico de quem escreveu o texto, ou seja, a 

maneira peculiar que cada autor possui para expressar seus pensamentos”. Nota-se 

que o revisor atua como um auxiliar do escritor, mas sempre respeitando as suas 

ideias.  

 

Nesse sentido, é fundamental que um revisor saiba, conforme diz Koch (2009, 

p.14), que “um texto não é apenas uma soma ou sequência de frases isoladas”. São 
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necessários, para transformar essas frases em textos, elementos linguísticos que 

estabeleçam as relações de sentido. No entanto, vemos muitos problemas nos 

textos dos alunos concluintes do Ensino Médio, fase em que deveriam possuir 

domínio básico em se tratando de construção textual. Segundo o INEP1, as notas 

das redações do ENEM2 mostram-nos que muitos alunos concluem o Ensino Médio, 

e até ingressam no Ensino Superior, com deficiências ao se expressarem na 

modalidade escrita, principalmente por dificuldades em construir com clareza os 

sentidos desejados. Dessa maneira, faz-se necessário aprimorar o domínio das 

técnicas de redação dos acadêmicos. 

 

Os autores Koch e Travaglia (2008, p. 102) aconselham aos professores de 1º 

e 2º graus (atualmente Ensino Fundamental e Ensino Médio) a “fazer grandes 

modificações em sua metodologia de ensino de produção e compreensão de texto, 

baseando-se nas descobertas da Linguística Textual sobre coesão e coerência, sem 

fazer qualquer referência teórica sobre o assunto para seus alunos”. Com base na 

citação, percebe-se que há uma preocupação dos autores referente ao método de 

trabalho sobre uma perspectiva textual interativa.  

 

Diante disso, este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo analisar 

textos de acadêmicos ingressantes no Curso de Licenciatura em Letras da 

Universidade Federal de Pelotas, com foco na coesão e na coerência textual. Como 

objetivo específico, pretende-se demonstrar os problemas relacionados à estrutura 

intraparágrafos e interparágrafos. Ou seja, avaliar a forma como o texto progride em 

relação ao tema, tanto no interior de cada parágrafo quanto na transição entre eles. 

Além disso, pretende-se ainda verificar em que medida o uso inadequado de 

sequenciadores discursivos compromete a progressão temática do texto. 

 

Com este estudo espera-se que sirva para reflexão dos futuros professores 

dos Cursos de Licenciatura em Letras e áreas a fins, para que eles ajudem seus 

futuros alunos a terem mais segurança e conhecimento em relação aos requisitos 

exigidos na tarefa de produção textual. Acredita-se que exista a possibilidade de 

modificar essa realidade observada para que os jovens, ao ingressarem no Ensino 

                                                      
1
 Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa. 

2
 Exame Nacional de Ensino Médio. 
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Superior, tenham noções básicas de construção de textos, para se comunicarem 

melhor através da escrita, especialmente para efetuarem seus trabalhos acadêmicos 

e atuarem com efetividade na vida profissional.  

 

Considerando as razões citadas, levantou-se a hipótese de que alguns alunos 

ingressantes na universidade tendem a apresentar dificuldades para utilizar os 

elementos da língua responsáveis pela coesão e pela coerência na escrita de textos 

dissertativos/argumentativos, o que resulta, em geral, em produções escritas 

caóticas, que não atingem os objetivos aos quais se destinam. 

 

Cabe salientar que os textos foram produzidos em aula, para a disciplina de 

Produção da Leitura e da Escritura I, com a seguinte proposta de tema: “Por que 

algumas pessoas enfrentam enormes dificuldades e conseguem superá-las, 

enquanto outras sucumbem emocionalmente e até fisicamente diante de perdas e 

frustrações, às vezes, aparentemente até menos graves?” Os alunos deveriam 

responder a essa questão através de um texto dissertativo/argumentativo, de curta 

extensão, posicionando-se em relação ao tema. 
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2 MÉTODO DE ANÁLISE 
 

Para constituir o corpus deste trabalho foram coletados 21 textos produzidos 

por alunos de uma turma do Curso de Licenciatura em Letras - Português. O uso 

desse material contou com o consentimento livre e esclarecido de seus autores, 

conforme modelo do documento anexo, para que a pesquisadora pudesse utilizá-los 

neste estudo, sendo que o original encontra-se em seu poder. Também foi pedido 

aos alunos que disponibilizaram os textos que respondessem a um questionário – 

cujo modelo encontra-se em anexo - com a intenção de se obter dados sobre o perfil 

desses estudantes. Com base nas repostas, observa-se que eles têm entre 21 e 25 

anos de idade; cursaram o Ensino Fundamental e Ensino Médio em escola pública; 

concluíram o ensino Médio a mais de 2 anos; consideram-se bons leitores, mas 

como escritores se julgam regulares. 

 

Inicialmente, foram lidos 21 textos, cedidos por esses alunos referidos acima 

e posteriormente, foram selecionados sete (07) textos em que havia maior incidência 

de problemas relacionados à coesão e à coerência, para serem minuciosamente 

analisados. No corpo do trabalho, esses textos analisados aparecem em ordem 

numérica crescente, sendo que o mesmo número corresponde ao texto-fonte e a 

sua reescrita. Os textos foram produzidos em aula, para a disciplina de Produção da 

Leitura e da Escritura I, com a seguinte proposta de tema: “Por que algumas 

pessoas enfrentam enormes dificuldades e conseguem superá-las, enquanto outras 

sucumbem emocionalmente e até fisicamente diante de perdas e frustrações, às 

vezes, aparentemente até menos graves?” Os alunos deveriam responder a essa 

questão através de um texto dissertativo/argumentativo, de curta extensão, 

posicionando-se em relação ao tema. 

 

Nesses textos foi analisado o encadeamento do raciocínio lógico que 

comprove e justifique um ponto de vista com coesão e coerência. Quanto à escolha 

do corpus, justifica-se pelo fato de que esses alunos serão futuros professores, ou 

seja, profissionais com o dever de usar e ensinar a Língua Materna de acordo com 

as regras previstas pela norma culta da língua. 
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A análise consiste de uma intervenção com as considerações e observações 

relativas às irregularidades apresentadas na superfície textual, seguida da sua 

retextualização, como sugestão do revisor para solução dos problemas encontrados. 

No entanto, em alguns textos, não foram possíveis as sugestões de reescrita em 

razão da confusão de raciocínio lógico das ideias apresentadas. 

 

 Nesses casos, em situação real de revisão, é aconselhável que o revisor 

tenha um diálogo com o autor do texto, para esclarecer o que realmente ele tentou 

dizer e não ficou claro, porém, no caso desta pesquisa, o objetivo foi somente a 

análise. Como caracteriza Alves e Andrada, (2008, p.3) “Uma orientação de texto de 

qualidade deve sempre levar em conta, também, o sentido que o autor deseja dar ao 

texto. Afinal, o seu sentido não é, jamais, definido pelo revisor.” 

 

 

Os textos analisados – ou excertos destes - foram transcritos fielmente como 

produzidos pelos autores, sem correções ortográficas, optou-se apenas por grifá-las 

em itálico, já que não era esse o propósito da análise. Os textos utilizados (ANEXOS 

I a VII) nas análises juntamente com o documento que autorizou a utilização dos 

mesmos (ANEXO VIII) e ainda o modelo do questionário aplicado para obter o perfil 

dos autores (ANEXO IX) encontram-se anexados no final deste trabalho.  

 

Para melhor apresentação, o presente trabalho está organizado em capítulos; 

No capítulo 1; a introdução discorre-se sobre o tema deste trabalho e sua 

justificativa, bem como de seus objetivos e a hipótese levantada sobre o assunto 

abordado. O capítulo 2; fala-se sobre o método de análise do corpus utilizado e a 

origem da coleta deste material. No capítulo 3; apresenta-se a fundamentação 

teórica deste estudo baseados em teóricos renomados, principalmente pela autora 

Koch. Já no capítulo 4 está exemplificada a análise dos resultados do corpus. E no 

capítulo 5 enfim, as considerações finais e os resultados obtidos na análise.   
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 Considerações sobre o texto 
 

Segundo os teóricos que tratam do assunto, de uma maneira abrangente, 

texto é uma das formas de comunicação fundamentada num sistema de signos, com 

uma unidade linguística. Existem diferentes tipos de textos - narrativos, descritivos, 

dissertativos, etc, cada um com suas características. Há uma série de fatores 

semântico-pragmáticos e sintático-gramaticais que contribuem para a coesão e a 

coerência textual através da combinação de morfemas, palavras, expressões, 

frases, parágrafos, capítulos, entre outros, que permitem uma unidade na 

construção de sentido; isto é, a textualidade que permite que uma ideia possa ser 

percebida pelo receptor como um todo significativo.  

 

Koch e Travaglia (2008, p. 21) explicam que a coerência “é o que faz com que 

o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto, ser entendida como um 

princípio de interpretabilidade, ligada à inteligibilidade do texto numa situação de 

comunicação”. Segundo esses autores, é a coesão e a coerência que fazem com 

que o receptor calcule o sentido do texto. Com base nessa perspectiva teórica é que 

os textos do corpus serão analisados. 

 

3.1.1 O texto dissertativo-argumentativo 

 

No contexto deste trabalho, é fundamental definir as características do gênero 

argumentativo/dissertativo. De forma geral, podemos dizer que dissertar é refletir, 

debater, discutir, questionar a respeito de um determinado tema, expressando o 

ponto de vista de quem escreve em relação a esse tema. Desse modo, dissertar é 

emitir opiniões de maneira convincente, ou seja, de maneira que elas sejam 

compreendidas e aceitas pelo leitor. O produtor do texto usa argumentos 

convincentes de natureza lógica e linguística. Do ponto de vista de Platão e Fiorin 

(2007, p. 174) 

Esses recursos de natureza lógica dão consistência ao texto, na 
medida em que amarram com coerência cada uma das partes. Um 
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texto desordenado, sem articulação lógica entre os seus segmentos, 
não é convincente, não é persuasivo. 
 
 
 

3.1.2 O tópico frasal do texto 

Na dissertação, conforme descrito por Garcia (2006), o parágrafo padrão 

estrutura-se por três partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A 

introdução deve ser composta por mais ou menos dois períodos curtos, em que o 

escritor deve expor de maneira clara e breve a ideia principal, o que o autor 

denomina de tópico-frasal. De acordo com o autor, no desenvolvimento do parágrafo     

deve ser explicitada essa ideia-núcleo 

 

em que se expressa opinião pessoal, um juízo, se define ou se 
declara alguma coisa. É certo que nem todo parágrafo apresenta 
essa característica: algumas vezes a ideia- núcleo está como diluída 
nele ou já expressa num dos precedentes sendo apenas evocada por 
palavras de referência (certos pronomes) e partículas de transição. 
(GARCIA, 2006, p. 222-3). 

 
 

 E a conclusão pode ser um parágrafo curto, em que a ideia central deve ser 

concluída. O autor aconselha os principiantes a quando redigir seus textos construir 

um tópico frasal, pois isso pode facilitar o raciocínio sobre um determinado assunto, 

porque nele está a síntese do seu pensamento, depois é só fundamentá-lo. 

 

3.1.3 A coerência textual 

 
 Koch e Travaglia (2008) afirmam que é muito difícil definir coerência e 

coesão somente por um conceito, pois há vários traços que compõem essas duas 

noções. No entanto, os autores corroboram que é a coerência que faz com que o 

leitor perceba o sentido do texto, ou melhor, que o leitor tenha a capacidade de 

construir o sentido geral do que lê. Para que isso ocorra, é preciso que os elementos 

linguísticos no texto estejam combinados e que o leitor possua conhecimento prévio 

de mundo, bem como noções de textualidade, tornando-se, assim, possível 

identificar em que universo o texto está inserido. Com base nas palavras dos autores 

mencionados, acreditamos que 
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Adquirimos esse conhecimento à medida que vivemos, 
tomando contato com o mundo que nos cerca e experienciando 
uma série de fatos. Mas ele não é arquivado na memória de 
maneira caótica: vamos armazenando os conhecimentos em 
blocos, que se denominam modelos cognitivos (KOCH E 
TRAVAGLIA, 2008, p. 72). 

         
 

Como se pode observar, quanto mais conhecimento adquirido melhor será 

para o leitor atribuir coerência ao que lê, e uma das maneiras de aperfeiçoar nossos 

conhecimentos é ler bastante, todos os tipos de textos. 

 

3.1.4 A coesão textual 
 

Koch (2009) argumenta que a coesão textual tem a ver com os mecanismos 

que constituem o texto e, a partir deles, examina as classes de palavras e 

sentenças, os conectivos, os processos que ordenam e retomam o tema, os tempos 

verbais, entre outros fenômenos. Porém, em alguns tipos de textos, os elementos 

coesivos não se fazem presentes, e o leitor tem que cooperar aceitando a sequência 

e usando o seu conhecimento de mundo para, assim, entender o sentido do texto. 

Diante disso, a autora explica que 

 
Se é verdade que a coesão não constitui condição necessária 
nem suficiente para que um texto seja um texto, não é menos 
verdade, também, que o uso de elementos coesivos dá ao 
texto maior legibilidade, explicitando os tipos de relação 
estabelecidas entre os elementos linguísticos que 
compõem.Assim, em muitos tipos de textos- científicos, 
didáticos, expositivos, opinativos, por exemplo- a coesão é 
altamente desejável, como mecanismos de manifestação 
superficial da coerência (KOCH,2009, p. 18). 
 

 
Nessa passagem percebe-se que em muitos tipos de textos - como nos 

argumentativos/dissertativos que compõem esta pesquisa - a coesão é importante, 

pois ela tem a ver com a continuidade e a ligação linguística entre os elementos do 

texto para que ocorra a coerência. Já em outros, os elementos coesivos não estão 

explícitos, mas ainda assim podem ser considerados um texto. 

Outra autora que contempla de forma elucidativa a questão da coesão é 

Fávero (2009). Vejamos de modo esquemático os fatores de coesão retirados de 

Fávero (2009, p. 60). 
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Referencial 

 
 

Substituição anafórica e catafórica 

 Proformas pronominais 

 Proformas verbais 

 Proformas adverbias 

 Proformas numerais 
 

 
 
 

Reinteração 

 repetição do mesmo item lexical 

 sinonímia   

 hiponímia-hiperonímia 

 expressões nominais definidas 

 nomes genéricos 
 

 

Recorrencial 

 recorrência de termos 

 paralelismo 

 paráfrase 

 recursos fonológicos 

 segmentais e suprassegmentais 
 

Sequencial 

 
 

Temporal 
 

 ordenação linear 

 expressões ordenadoras ou 
continuadoras 

 partículas temporais 

 correlação dos tempos verbais 

 
 

Por conexão 
Operadores do tipo lógico 

Implicação lógica 

 conjunção 

 disjunção 

 condicionalidade 

 causalidade 

 mediação 

 complementação 

 restrição ou delimitação, etc 
 

 
Por conexão  

Operadores do discurso 
Pausas 

 conjunção 

 disjunção 

 contrajunção 

 explicação ou justificativa 

 conclusão, etc 
 

 

 
Quadro 1 - Esquema geral dos fatores de coesão (formato adaptado) 
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3.1.5 A relação entre coerência e coesão 
 

Apesar de constituírem fenômenos distintos, coerência e coesão são 

complementares na construção de sentido, como afirmam Koch e Travagllia (2008). 

Seguindo essa afirmação, a coerência é um fenômeno que resulta da ação conjunta 

de diferentes níveis lingüísticos - o semântico, o pragmático, o estilístico e o 

gramatical - da superfície textual. Da conexão entre as diferentes partes do texto, 

tendo em vista a ordem em que aparecem, tem-se a coesão que é sintática e 

gramatical, mas também semântica. Isso porque, em algumas situações, os 

mecanismos coesivos se relacionam entre os significados de elementos da 

superfície do texto, o que os autores chamam de coesão referencial. Koch (2009, 

p.47) explica que 

 

A coerência se relaciona com a coesão do texto, pois por coesão se 
entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os 
elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da 
coerência, que é subjacente, a coesão é explicitamente revelada 
através de marcas linguísticas, índices formais na estrutura da 
sequencia linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter 
linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do 
texto. 

 
 

Dessa maneira, percebe-se que a coesão é um dos fenômenos que auxilia no 

estabelecimento da coerência para a interpretação dos textos. 

 

Fávero (2009) questiona se deve-se fazer distinção entre coesão e coerência, 

e afirma que alguns autores as analisam sob óticas diferentes e outros não o fazem, 

e ainda existe aqueles que usam terminologias diferentes para defini-las, mas 

também há aqueles que fazem referências a apenas um desses fenômenos, ou 

fazem análises sob vários aspectos. E a autora acrescenta que Halliday e Hasan 

(1976, apud FÁVERO 2009) entendem que são as relações coesivas entre as 

sentenças que determinam ou não um texto. 
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3.2 A coesão referencial 
  

Segundo Koch (2009) há duas grandes modalidades de coesão: a remissiva 

ou referencial (referenciação, remissão) e a sequencial (sequenciação). A coesão 

referencial é aquela que um componente da superfície do texto faz remissão a 

outro(s) elemento(s) nela presente(s) ou inferível(is) a partir do universo textual. 

Enquanto que a remissão é de organização gramatical – pronomes pessoais de 

terceira pessoa (retos e oblíquos) e os demais pronomes (possessivos, 

demonstrativos, indefinidos, interrogativos, relativos), os numerais cardinais e 

ordinais, advérbios pronominais(aqui, aí, lá, ali) e artigos definidos; ou por mediação 

de recursos de natureza lexical, como sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, 

descrições definidas; ou, ainda, por reiteração de um mesmo grupo nominal ou parte 

dele; e ainda por meio da elipse. 

 

3.2.1 Formas remissivas gramaticais presas 
 

Conforme Koch (2009), as formas remissivas gramaticais presas estão 

vinculadas com o nome e concordam em gênero e/ou número, antecedendo-o, e 

ao(s) possível(is) modificador(es) do nome no grupo nominal, que, embora não 

sendo sempre artigos, exercem nessas condições, a “função-artigo”, que quer dizer 

que pertencem ao mesmo paradigma dos determinantes, tais como: 

- os artigos definidos (o, a, os, as): esses artigos têm função anafórica e 

fazem remissão à informação que está adiante no texto;  

- os artigos indefinidos (um, uma, uns, umas) têm função catafórica (remetem 

à informação subsequente); 

De acordo com as informações de Weinrich (1971,1973 apud KOCH, 2009), 

na “Teoria do Artigo”,o artigo definido remete à informação do contexto precedente, 

a elementos de situação comunicativa e ainda ao conhecimento prévio. 

 Segundo Kallmeyeret al. (1974 apud KOCH, 2009, p.37), os pronomes 

adjetivos exercem a “função-artigo,” tais como: 

-os demonstrativos (este, esse, aquele, tal);  

-os possessivos (meu, teu, seu, nosso, vosso, dele); 

-os indefinidos (algum, todo, outro, vários, diversos, etc); 

-os interrogativos (quê? qual?); 
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-o relativo (cujo). 

 
 
3.2.2 Formas remissivas gramaticais livres 
 

As formas remissivas gramaticais livres são aquelas que não acompanham 

um nome dentro de um grupo nominal, mas que podem ser utilizadas para fazer 

remissão, anafórica ou catafórica, a um ou mais constituintes do universo textual. 

Conforme Koch (2009), a estes ficaria reservada a denominação genérica 

“pronomes” ou “pro-formas”. São elas: 

 Os pronomes pessoais de 3ª pessoa (ele, ela, eles, elas). 

 A elipse ou omissão de um termo dado anteriormente. 

Os pronomes substantivos: 

 Os demonstrativos do primeiro grupo concordam em gênero e número 

com o elemento de referência (este, esse, aquele, tal, o mesmo); 

 Os demonstrativos do segundo grupo remetem a fragmentos oracionais, 

orações, enunciados ou a todo o contexto anterior (isto, isso, aquilo, o ). 

 Os possessivos podem se apresentar anafórica ou cataforicamente (meu, 

teu,  seu,  nosso, vosso,  dele); 

 Os indefinidos (tudo, todos, nenhum, vários, cada um, cada qual, etc ); 

 Os interrogativos (quê, qual? quanto?); 

 Os relativos (que, o qual, quem) ; 

 As remissões a grupos nominais através dos advérbios pronominais (lá, aí, 

ali, aqui, onde). 

 

 
3.2.3 Formas remissivas lexicais 

 

São grupos nominais definidos que trazem instruções de concordância, 

possui significado extencionista; quer dizer que se referem a algo no mundo 

extralinguístico. 
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3.4 A coesão sequencial 

 

A coesão sequencial ou sequenciação, segundo Koch, (2009), são os 

procedimentos linguísticos pelos quais se estabelecem, entre segmentos do texto 

(enunciados, parágrafos e sequências textuais), diversos tipos de relações 

semânticas e/ ou pragmáticas, ao passo que o texto progride. 

 

O texto é, como diz Weinrich (1964), uma estrutura determinativa 
cujas partes são interdependentes, sendo cada uma necessária para 
a compreensão das demais. Esta interdependência é devida, em 
parte, aos diversos mecanismos de sequenciação existentes na 
língua (Weinrich, 1964 apud KOCH, 2009, p.53). 
 
 

  Sobre a progressão textual, ela pode acontecer tanto com elementos 

recorrentes (parafrástica), como sem elementos recorrentes (frástica), como 

veremos a seguir. 

 

 3.4.1 Sequenciação Parafrástica 

 

A sequenciação parafrástica, segundo Koch (2009), acontece ao passo que 

o texto avança. Nesse caso, são utilizados procedimentos de recorrências que são: 

1) Recorrência de termos: reiteração de um mesmo item lexical, não 

havendo uma identidade total de sentido entre os elementos, ou seja, cada um deles 

traz novas instruções de sentido.  

2) Recorrência de estruturas (paralelismo sintático): tem-se a progressão 

com as mesmas estruturas sintáticas, mas com itens lexicais diferentes. 

3) Recorrência de conteúdos (semânticos - paráfrase): há, nesse caso, 

recorrência de estrutura sintática com elementos lexicais diferentes, mas com 

conteúdos semânticos semelhantes. 

4)  Recorrência de tempo e aspecto verbal: tem função coesiva, indicando 

ao leitor que se trata de uma sequência de comentário ou relato, de perspectiva 

retrospectiva, prospectiva ou zero, ou, então, de primeiro ou segundo plano, no 

relato. 
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 3.4.2 Sequenciação Frástica 
  

Quanto à sequenciação frástica, Koch (2009) revela que são encadeamentos 

que acontecem assinalados por várias marcas linguísticas, que por meio delas, o 

texto flui rapidamente. Entre os principais mecanismos responsáveis pela 

sequenciação frástica do texto, há diversos tipos de conectores: 

 se, que estabelece uma relação de implicação entre um antecedente e um 

consequente; 

 e, bem como, também, que somam argumentos a favor de determinada 

conclusão; 

 quando, que opera a localização temporal dos fatos a que se alude no 

enunciado; 

 ainda que, no entanto, que introduzem uma restrição, oposição ou 

contraste com relação ao que se disse anteriormente; 

 pois, que apresenta uma justificativa ou explicação sobre o ato de fala 

anterior; 

 seja...seja... como, que introduzem uma especificação e/ou 

exemplificação; 

 ou, que introduz uma alternativa; 

 mesmo, até, antes de mais nada, têm função argumentativa  para 

determinadas conclusões. (KOCH. 2009, p. 61) 

 
 3.4.3 Procedimentos de Manutenção Temática 

 

Koch (2009) afirma que para a manutenção temática faz-se necessário 

termos que pertençam ao mesmo campo lexical. Por exemplo: acidente, ambulância, 

vítimas, hospital. Dessa maneira, um esquema cognitivo é acionado na memória do 

leitor/ouvinte e, assim, outros elementos do texto serão interpretados, detectando o 

tema e possibilitando o avanço de perspectivas sobre o que poderá vir na sequência 

do texto, que, às vezes, possibilita desfazer possíveis ambiguidades 

 

3.4.4 O paralelismo sintático e a coesão textual 
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A coordenação é um processo de encadeamento de valores sintáticos 

idênticos. Os elementos da frase coordenados entre si devem, em princípio pelo 

menos, apresentar a mesma estrutura gramatical. Ou seja, a ideia similar deve 

corresponder forma verbal similar, isso é paralelismo ou simetria de construção. 

Como afirma Garcia (2006), o paralelismo nem sempre é seguido, pois o uso 

informal da língua justifica outras construções. Considerando uma diretriz eficaz que, 

muitas vezes, melhora a frase, evitando construções incorretas ou inadequadas e 

problemas relacionados à coesão textual, observar critérios de paralelismo garante 

uma melhor compreensão do texto e maior fluidez na leitura. 

 

 

 3.4.5 Progressão Temática 

 

A progressão temática é uma articulação que se dá na junção tema/rema. 

Como descrito por Koch (2009), o tema refere-se ao tópico e o rema refere-se ao 

comentário, o dado/novo. Eles variam segundo as perspectivas oracional e 

contextual. Na perspectiva oracional, o tema diz aquilo que se toma como base da 

comunicação ou do que se fala, e o rema é o cerne da contribuição, aquilo que se 

diz sobre o tema. E a perspectiva contextual vê no tema a informação 

contextualizada dedutiva, e no rema a informação nova, desconhecida, inimaginável. 

Segundo Danes (1970, apud KOCH, 2009), a interação dessas duas perspectivas 

citadas acima, com sua concepção de progressão temática, é o “esqueleto” da 

estrutura textual, a qual se divide em cinco tipos, conforme descrito na sequência 

deste texto.  

 

 3.4.6 ProgressãoTemática Linear 

 

A progressão temática linear ocorre quando o rema de um enunciado passa a 

ser tema do enunciado seguinte, e o rema desse para tema do outro, ou seja, 

sempre adicionando novas informações ao rema anterior. 

 

 3.4.7 Progressão Temática com um tema constante 
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A progressão temática com tema constante se dá quando a um mesmo tema 

são acrescentadas, a cada enunciado, novas informações remáticas, isto é, sob o 

mesmo tema é acrescentado mais elementos informacionais. 

 

 3.4.8 Progressão com tema derivado 

 

 A progressão com tema derivado acontece quando há um hipertema e dele 

derivam temas fragmentados, ou seja, do maior para o menor tema. 

 

 3.4.9 Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido 

 

Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido é quando se dá o 

desenvolvimento das partes de um rema superordenado, desenvolvendo assim as 

subdivisões. 

 

 3.5 Progressão com salto temático 

 

 Progressão com salto temático é quando há omissão de um segmento 

intermediário da cadeia de progressão temática linear, deduzível facilmente no 

contexto, ou seja, a progressão temática pode sofrer uma brusca alteração. 

 

A partir dessas considerações teóricas sobre a coesão e a coerência textual 

pretende-se proceder a análise do corpus com o objetivo não só de apontar as 

possíveis situações problemáticas encontradas, mas também apresentar as 

soluções pertinentes sob a ótica do revisor de texto. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das análises abaixo descritas referem-se aos textos – ou 

excerto destes - do corpus de pesquisa. Seguindo a ordem conforme descrita no 

método de análise, com foco na coesão e na coerência.  

 

 Cabe lembrar que todos os textos foram produzidos com a seguinte proposta 

de tema: “Por que algumas pessoas enfrentam enormes dificuldades e conseguem 

superá-las, enquanto outras sucumbem emocionalmente e até fisicamente diante de 

perdas e frustrações, às vezes, aparentemente até menos graves?” 

 

Reafirmando o que foi dito no método de análise, em alguns textos, não foi 

possível a sugestão de reescrita em razão da falta de raciocínio lógico no 

desenvolvimento das ideias. Nesses casos faz-se necessário que o revisor tenha um 

diálogo com o autor do texto para esclarecer o que realmente ele tentou dizer e não 

ficou claro, porém, no caso desta pesquisa, detivemo-nos somente na análise dos 

textos.           

 

Para fazer tal análise, utilizou-se do que foi descrito no referencial teórico, e 

destaca-se a argumentação dos autores Koch e Elias (2011) quando dizem que para 

que um texto tenha continuidade é necessário determinar um equilíbrio entre 

repetição (retroação) e progressão, pois se remete algumas vezes a referentes 

mencionados no texto, já presentes na memória do interlocutor e, então, adiciona-se 

informações novas que, além disso, servem de suporte para outras informações. 

Com base nessas afirmações, iniciam-se as análises, que obedecerão à seguinte 

dinâmica: primeiro a apresentação do texto na sua forma original de produção, 

digitado e com as marcações das passagens problemáticas, mas as que não fazem 

parte do foco deste estudo, destacadas em itálico (apenas com o objetivo de 

sinalizar o problema), e das passagens que serão alvo da análise aqui proposta, 

sublinhadas. Em seguida, a análise e a discussão dos problemas apontados nas 
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passagens sublinhadas e, por último, a sugestão de reescrita elaborada pela autora 

deste estudo. 

 

 

Texto 1 
 

[...] minha gestora que ao se dedicar demais ao trabalho, não conseguiu superar os 

problemas do dia à dia e adquiriu a doença Síndrome do Pânico, pois ela atendia várias 

pessoas com vários problemas e reclamações que à estressava demais e como ela não 

podia expressa tudo aquilo que ela sentia, chegou um dia [em] que ela não podia ver 

ninguém subindo as escadas que ela Já achava que era cliente e se desesperava à chorar, 

precisaram transfirir ela para outra sala para que ela  não visse mais ninguém. 

 
 

a) Analisando este fragmento com base em Koch (2009), sobre as formas remissivas 

através de pronomes pessoais de 3ª pessoa, percebe-se que o referente “minha 

gestora” é retomado e mantido em evidência pelo pronome “ela”, o qual apresenta 

diferentes problemas de referenciação: cinco ocorrências desnecessárias para a 

coesão, e uma ocorrência que se constitui num erro gramatical, quando o pronome 

“ela” também foi utilizado em substituição ao pronome oblíquo “-la”  em posição pós-

verbal (próclise). Como sugestão de retextualização, optou-se pela retirada dos 

pronomes excedentes e a correção do uso anômalo, sem alterar o sentido do texto. 

 

b) Nessa passagem também a pontuação foi alvo de correção, tendo em vista que 

uma pontuação inadequada ou a ausência desta pode comprometer a coesão e a 

coerência textual.  

 

Sugestão de reescrita – texto 1 
 
 [...] minha gestora, que ao se dedicar demais ao trabalho não conseguiu superar os 

problemas do dia a dia e adquiriu a doença Síndrome do Pânico, pois ela atendia várias 

pessoas com vários problemas e reclamações que a estressavam demais, e como não 

podia expressar tudo aquilo que sentia, chegou um dia [em] que não podia ver ninguém 

subindo as escadas que já achava que era cliente e se desesperava a chorar; precisaram 

transferi-la para outra sala para que não visse mais ninguém. 
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No exemplo a seguir faz-se necessário apresentar o texto completo devido à 

complexidade e amplitude dos problemas encontrados. 

 

Texto 2 

 

          Como todo ser humano, somos capazes de superar nossas limitações, ultrapassar os 

limites. O problema mais difícil dessas afirmações é coloca-las em prática, perante tantas 

atividades e preocupações não percebemos que consumimos mais do que vivemos, como 

se sobrevivêssemos num planeta sem direcionamento. 

Uma tragédia, uma perda, algo realmente frustrante, decepções relevantes mexem 

com nossas estruturas emocionais, mas podem mudar a direção da vida. E quando nos 

deparamos com pessoas que realmente sabem o que é viver e como é viver. É como se um 

brilho contagiante ultrapassasse o limite humano, quebrasse as regras do sistema neorótico 

mundano.  

Observamos isso nas “paraolimpíadas” por exemplo, evento radiante  protagonizado 

por pessoas apaixonadas pela vida.  Vendo um esporte para-olimpico, numa época em que 

me encontrava emocional e fisicamente abalada, percebi que a vida me chamava, me 

encontrava e os dias continuavam lindos mesmo sem minha presença. 

 

Acredito que pequenos exemplos, podem nos tornar grandis pessoas, então agradeci 

pelas pernas saudáveis e resolvi empurrar e motivar pessoas, a viver, encarando suas 

realidades, descobrindo forças,  onde achavam que não havia.  

 

a) Como podemos verificar no exemplo acima, os problemas de coerência 

encontrados na introdução agravam-se, especialmente se considerarmos os dois 

primeiros períodos como o tópico frasal do parágrafo. O que é dito na sequência não 

desenvolve esse tópico e não apresenta consistência interna, mesmo que seja 

analisado isoladamente. Como caracteriza Garcia (2006), o parágrafo é a unidade 

de um escrito formado por um ou mais de um período, ”[...] em que explana 

determinada ideia central, ou nuclear, a que se agregam outras, secundárias, 

intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela.” (p. 219). 

Sob o ponto de vista de Koch (2008), pode-se classificar o problema de coerência 

como a ausência de manutenção e progressão temática. 
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b) Observa-se também que o pronome demonstrativo “isso” (terceiro parágrafo) é 

uma anáfora conceitual que não dá conta de recuperar o discurso caótico que a 

antecede. De acordo com Koch, (2013, p. 51) a “anáfora estabelece uma relação de 

correferência ou, no mínimo, de referência, entre elementos presentes no texto”. O 

que não ocorre no exemplo analisado; não há referente pontual ou conceitual para a 

anáfora em questão. Ou seja, é utilizada uma forma remissiva gramatical livre sem 

referente detectável (explícita ou implicitamente) na sequência textual que a 

antecede. 

 

c) Nesse mesmo exemplo há ainda um problema de inadequação vocabular. O 

adjetivo “radiante” não se aplica ao substantivo “evento”, gerando um problema de 

compreensão (coerência) semântica. Conforme Cansado (2012, p. 24), expressões  

anômalas, geradas pela combinação de elementos linguísticos semanticamente 

incompatíveis,  normalmente são inadequadas para o uso em qualquer contexto 

discursivo. 

 

d) O uso metafórico do verbo “empurrar” sem a devida marcação - uso de aspas - 

para mostrar o sentido figurado em que a palavra está sendo usada, imprime sentido 

ambíguo à passagem onde ocorre, especialmente em se tratando da conclusão de 

um texto por excelência caótico, com problemas graves de coerência.  

 

Portanto, considerando a análise feita nesse texto, conclui-se que não seria 

possível a sugestão de reescrita sem uma conversa com seu autor, tendo em vista a 

inconsistência temática e a falta de lógica de raciocínio.  

 

Passemos, então, ao próximo exemplo. 

 

 

 

 

 

 

Texto 3 
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Inicialmente, eu entendo que este questionamento envolve vários fatores, como a 

espiritualidade da pessoa, a sua criação, a sua família, amigos, mas isso tudo depende de 

cada pessoa.  

A diferença entre as pessoas que sofrem perdas e mesmo assim conseguem superá-

las das que não conseguem obter êxito, está na pessoa se colocar ou não em posição de 

vítima frente aos problemas, ter auto-piedade, achar que é a única pessoa que têm 

problemas, ou que seus problemas são piores que as demais pessoas. 

Pessoas que conseguem superar são as que procuram ver nas perdas, o lado positivo, 

vendo como uma oportunidade para evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente, ou seja, 

não focando na perda em si. 

Eu sou um exemplo de pessoa que passou por perdas irreparáveis, nas quais perdi os 

meus pais bem nova e pelo fato de ser a filha mais velha tive que ficar com a 

responsabilidade de cuidar os meus irmãos e dar jeito de procurar soluções em vez de focar 

nos problemas visando dar rumo na minha vida para dar exemplo a eles. 

Eu entendo que para a pessoa conseguir superar as perdas que a vida proporciona 

ela deve procurar focar no lado bom das coisas, todos temos escolhas e todos os dias 

podemos optar em procurar ver o lado bom da vida e ir à luta ou entrar em desespero diante 

das adversidades, vindo a ficar em depressão, prostrando-se numa cama e esperando a 

vida passar. 

 

a) Observa-se nesse texto que o autor não introduz o tema e, ao usar o dêitico este, 

no início do primeiro parágrafo, não oferece informações suficientes para o leitor 

inferir o que o autor do texto está retomando. Isso faz com que o texto, de início, já 

apresente problemas de compreensão. Koch corroborando com o que diz Ehlich 

(1981), com as expressões dêiticas, o falante assegura-se da atenção dos 

interlocutores ao conteúdo da mensagem. “E para consegui-lo, o produtor do texto 

tem necessidade de focalizar a atenção do parceiro sobre objetos, entidades e 

dimensões de que se serve em sua atividade linguística”. (Ehlich, 1981 apud KOCH, 

2013. p 49) 

 

b) Nesse mesmo exemplo, na segunda linha – 1º parágrafo, ocorre uma quebra de 

paralelismo. Na estrutura sintática de enumeração dos itens, alguns aparecem 

antecedidos de artigos mais pronomes e outros não, o que configura problema de 

coesão. Conforme Garcia (2006), a manutenção do paralelismo sintático contribui 
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para uma escrita mais fluida e eficaz. Nesse sentido, sugere-se na reescrita a 

inserção dos itens omitidos.  

 

c) Analisando ainda o mesmo texto, percebem-se problemas de coesão pelo 

excesso de repetição de palavras, (pessoa(s), nove vezes). Observa-se, por parte 

do autor, que não houve o cuidado de buscar formas linguísticas sinônimas para a 

substituição do termo “pessoas”. Na retextualização, apenas quatro ocorrência 

permaneceram, pois os demais usos foram substituídos por outras palavras ou 

expressões (um, cada uma delas, ser humano, quem) ou somente foram retiradas 

do texto sem alterar o sentido. O mesmo ocorreu coma palavra “problemas”, repetida 

três vezes no mesmo parágrafo. Na reescrita, uma das ocorrências foi substituída 

por dificuldades, pois a repetição de termos torna a leitura cansativa e truncada. De 

acordo com Fávero (2009, p. 60) essas recorrências podem ser feitas através de 

sinonímia, nomes genéricos e hiponímia/ hiperonímia. 

 

d) Continuando a análise do exemplo 3, percebe-se a falta das marcas responsáveis 

pelo encadeamento de segmentos textuais. Como descrito por Koch (2013), os 

articuladores textuais são responsáveis por situar os estados de coisas que são 

descritas no espaço ou no tempo, ou estabelecer entre eles relações do tipo lógico-

semântico. Entre os encadeamentos sugeridos estão os de conclusão (portanto, 

assim, e em consequência disso), que neste caso introduz-se um enunciado de valor 

conclusivo em relação ao anterior. Sendo que os conectores, portanto e assim têm 

função de orientação argumentativa entre parágrafos.  Os sequenciadores de 

temporalidade (quando) denotam o tempo dos fatos descritos no enunciado. E ainda 

o pronome relativo quem foi sugerido na reescrita para fazer referência ao verbo ser 

(sou) em vez de repetir a palavra pessoa.  Percebe-se ainda o mau uso do introdutor 

de paráfrase “ou seja”; sua função é de reforçar a explicação do que foi enunciado, 

mas observa-se que o conteúdo reapresentado consiste em outra previsão, 

resultando em  problemas de coerência. 

 

e) Acrescenta-se à análise do exemplo 3 uma inadequação vocabular em que o 

verbo proporcionar (proporciona) não é semanticamente adequado no cotexto, pois 

representa algo positivo, como se pode constatar no dicionário Luft (2000, p.p. 543, 

513), o seu significado é: dar, oferecer; e no texto refere-se a perdas, termo de 
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sentido negativo; como apresentado pelo mesmo dicionário, é: ação ou efeito de 

perder. A co-ocorrência de termos com sentidos contraditórios contribui para a falta 

de consistência interna do texto, bem como por possíveis incoerências. 

 

 

 

Sugestão de reescrita – texto 3 

 

 Inicialmente, eu entendo o questionamento apresentado para a discussão envolve 

vários fatores, como a espiritualidade da pessoa, a sua criação, a sua família, os seus 

amigos, mas isso tudo depende de cada um. 

A diferença entre as pessoas que sofrem perdas e mesmo assim conseguem superá-

las das que não conseguem obter êxito, está em cada uma delas se colocar ou não em 

posição de vítima frente aos problemas, ter auto-piedade, achar que é a única que tem 

dificuldades, ou que suas dificuldades são piores que as dos demais. 

Portanto, as pessoas que conseguem superar são as que procuram ver nas perdas o 

lado positivo, como uma oportunidade para evoluir como ser humano, evoluir 

espiritualmente, e não focando na perda em si. 

Eu sou um exemplo de quem passou por perdas irreparáveis, quando perdi os meus 

pais, era bem nova, e pelo fato de ser a filha mais velha, tive que ficar com a 

responsabilidade de cuidar dos meus irmãos e dar jeito de procurar soluções em vez de 

focar nos problemas, agi visando dar rumo a minha vida para dar exemplo a eles. 

Assim, eu entendo que para a pessoa conseguir superar as perdas que a vida 

apresenta, ela deve procurar focar no lado bom das coisas (.) Todos temos oportunidades 

de escolhas e todos os dias podemos optar por ver o lado bom da vida e ir à luta ou entrar 

em desespero diante das adversidades e, em consequência disso,  ficar com depressão, 

prostrando-se numa cama e esperando a vida passar. 

 

A seguir, a análise do exemplo 4. 

 

Texto 4. 

 

Acredito que algumas pessoas acabam tendo esta facilidade de superar grandes 

dificuldades quando se há apoio, tanto da família, como amigos, pessoas a sua volta 

sempre incentivando a seguir em frente, com o pensamento positivo de que tudo vai passar. 

E até mesmo acabam tirando forças para superar de alguém específico, como filhos, 
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acabam se sentido obrigados a passar por aquilo sendo fortes. Veem em algumas pessoas 

a necessidade de ser maior do que a prova que está passando. 

 

a) No exemplo 4, percebe-se que a noção de tempo estruturada com a locução 

condicional mal formulada, com o uso do verbo haver no lugar do verbo ter, deixa a 

passagem confusa e incoerente. Como caracteriza Koch (2009), a recorrência de 

conteúdos através de tempo e aspecto verbal tem função coesiva indicando ao leitor 

que se trata de uma sequência de comentários ou relatos, o que no exemplo não 

fica claro, pela escolha equivocada do verbo. 

 

b) Nesse mesmo fragmento do texto encontram-se problemas de paralelismo 

sintático; há uma quebra na progressão das estruturas, em que a falta de contração 

da preposição “d” mais artigo “a” não aparece em todos os seguimentos do período. 

Do ponto de vista de Garcia (2006), o paralelismo sintático entre as palavras tem 

que ter os mesmos valores, para um melhor entendimento do enunciado. 

 

c) O parágrafo apresenta ainda problemas de concordância verbal, pois o autor fala 

em 1ª pessoa e subtende-se que ele inclui-se nas formas de superação das 

dificuldades. Desse modo, a forma adequada é a nossa volta e incentivando-nos. 

Como apresentado pelos gramáticos Cunha & Cintra (2008), os pronomes e os 

verbos devem concordar em número com o sujeito, estando ele explícito ou 

implícito.   

 

Na reescrita, o segundo período desse parágrafo conservou-se o texto 

original, devido à impossibilidade de acompanhar o raciocínio lógico, seguido pelo 

autor, ficando sem sugestão. 

 

Sugestão parcial de reescrita – texto 4 

 

Acredito que algumas pessoas acabam tendo esta facilidade de superar grandes 

dificuldades quando têm apoio, tanto da família, como de amigos, de pessoas a nossa volta 

sempre incentivando–nos a seguir em frente, com o pensamento positivo que tudo vai 

passar. E até mesmo acabam tirando forças para superar de alguém específico, como filhos, 

acabam se sentido obrigados a passar por aquilo sendo fortes. Veem em algumas pessoas 

a necessidade de ser maior do que a prova que está passando. 
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Análise do próximo exemplo. 

 

Texto 5 

 

A questão a qual eu defendo neste caso é que a dificuldade – menor – aos nossos 

olhos pode ser uma enorme batalha interna para pessoas emocionalmente mais fracas, e a 

forma como os indivíduos encaram os acontecimentos dependerá, inevitavelmente das 

experiências as quais ele foi   exposto ao longo da vida, como foi sua criação e a sua 

personalidade. 

Acredito que todas as pessoas possuem em si condições de enfrentar suas 

dificuldades e superá-las. Entretanto, não devemos julgar aqueles que não conseguem lidar 

com situações menores porque nem sempre são questões tão simples como podem 

parecer.    

 

a) Verifica-se no excerto 5, acima, inadequação vocabular no uso da palavra 

“questão”, cujo significado é “pergunta, controvérsia” (LUFT.2000 p. 551 p 216), que 

não pertence ao campo semântico do verbo “defender”,  que significa “proteger, falar 

a favor de” isso ocasiona incoerência semântica. Como caracteriza Koch (2009), na 

sequenciação parafrástica há recorrência de conteúdos de estrutura sintática com 

elementos lexicais diferentes, mas com conteúdos semânticos semelhantes. Na 

reescrita, sugere-se que seja a palavra opinião. Defende-se uma opinião, um ponto 

de vista; não uma questão. 

 

b) O texto apresenta ainda outra passagem com problema de adequação vocabular 

quando se refere a “situações menores”. O adjetivo “menor” não é compatível com o 

substantivo “situação”, que requer um complemento caracterizador e não de 

gradação. A junção desses dois itens encaminha a frase para uma ocorrência de 

anomalia sintática, conforme Cansado (2012, p. 24). 

 

c) No mesmo parágrafo, nota-se a falta de coesão entre os elementos “dificuldade” e 

“menor”, propõe-se incluir o modalizador que parece como uma alternativa de 

coesão na sentença. Como sugere (KOCH. 2009), falta a inserção de um elemento 

modalizador e a conseguinte retirada dos travessões tendo em vista, ainda, que, 
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conforme orienta a gramática normativa sobre sinais de pontuação, os travessões 

devem ser utilizados como ênfase a um item do discurso, o que não é o caso aqui. 

 

d) E ainda, no mesmo período, há um problema de referenciação entre indivíduos e 

ele, que gera falta de concordância nominal ao retomar um referente plural com um 

anafórico singular e, nos períodos subsequentes, problemas de concordância verbal, 

uma vez que os verbos passam a concordar com o anafórica equivocadamente 

utilizado. De acordo com Koch (2009), que corrobora com Kallmeyeret al.(1974), 

quando ele diz que a relação de referência não se relaciona somente entre a forma 

remissiva e o elemento de referência, mas também entre os contextos que envolvem 

a ambos.  

 

e) No mesmo texto 5, no parágrafo seguinte ao já analisado, seria ideal que o autor 

utilizasse um sequenciador discursivo com a noção de fechamento da ideia acima 

exposta, para que o leitor entenda que se trata de um complemento da idéia 

explanada no parágrafo anterior, como se sugere na retextualização. Do modo como 

cita Koch (2009), a sequenciação frástica são encadeamentos que acontecem 

assinalados por várias marcas linguísticas, que por meio delas o texto flui 

rapidamente. 

 

Sugestão de reescrita – texto 5 

 

                A opinião a qual eu defendo neste caso é que a dificuldade, que parece menor 

aos nossos olhos, pode ser uma enorme batalha interna para pessoas emocionalmente 

mais fracas, e a forma como os indivíduos encaram os acontecimentos dependerá 

inevitavelmente das experiências às quais eles foram expostos ao longo de suas vidas, de 

como foram criados e também de suas personalidades. 

               Assim (desse modo, portanto), acredito que todas as pessoas possuem em si 

condições de enfrentar suas dificuldades e superá-las. Entretanto, não devemos julgar 

aqueles que não conseguem lidar com situações menos complexas, porque nem sempre 

são tão simples como podem parecer.  

 

Passa-se a analisar o próximo fragmento de texto. 
 

Texto 6 
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As dificuldades estão presentes no cotidiano das pessoas. Diariamente podemos 

assistir nos noticiários histórias surpreendentes de pessoas que passaram por grandes 

traumas e conseguiram superá-los, ao mesmo tempo que milhares de indivíduos caem  em 

depressão e resolvem acabar com as suas vidas suicidando-se. 

A maior causa de mortandade entre os jovens hoje não são os assassinatos, tão 

pouco os acidentes de transito, mas sim o suicídio. O que leva uma pessoa a tamanho 

desespero de tirar sua própria vida? Muitas vezes a falta de vontade de enfrentar seus 

próprios problemas. E, mais ainda, a falta de fé. Fé em Deus, fé em si mesma. 

 

a) No exemplo acima, nota-se a falta de um conector argumentativo entre os dois 

parágrafos, para evidenciar as relações entre os argumentos, facilitando a coerência 

entre os parágrafos. O mesmo problema ocorre, mas agora numa passagem 

intraparágrafo -“desespero de tirar sua própria vida”-, onde se aconselha que seja 

inserido a expressão  aponto de entre “desespero”  e  “de tirar”. 

 

Sugestão de reescrita – texto 6 

 

As dificuldades estão presentes no cotidiano das pessoas. Diariamente podemos 

assistir nos noticiários histórias surpreendentes de pessoas que passaram por grandes 

traumas e conseguiram superá-los, ao mesmo tempo (em) que milhares de indivíduos caem 

em depressão e resolvem acabar com as suas vidas, suicidando-se. 

 

Em consequência disso, a maior causa de mortandade entre os jovens hoje não são 

os assassinatos, tão pouco os acidentes de trânsito, mas sim o suicídio. O que leva uma 

pessoa a tamanho desespero a ponto de tirar sua própria vida? Muitas vezes é a falta de 

vontade de enfrentar seus próprios problemas. E, mais ainda, a falta de fé. Fé em Deus, fé 

em si mesma. 

 

Na sequência, a análise do texto 7. 
 

Texto 7 
 

O poder que a mente exerce sob o corpo é incrível sendo assim, quando uma 

pessoa se depara com uma situação que acaba afetando seu emocional, o trauma pode ser 

tão grande que seu próprio cérebro cria, como sistema de defesa, um bloqueamento para se 

proteger daquela situação. 
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Esse trauma vai e pode ser superado naturalmente com o tempo, ou não tão 

facilmente, com ajuda de amigos, família ou até mesmo profissional. Existem casos onde 

podemos observar que a vítima, nem sempre supera um trauma, que em geral, não seria 

tão doloroso visto de modo amplo. Podemos observar que essas pessoas não tem uma 

base emocional forte, deixando que esses acontecimentos dominem sua mente e seu corpo. 

 Um exemplo claro de um trauma, não tão necessário, é um caso pessoal que eu 

pude acompanhar de perto. Uma amiga que perdeu seu cachorro, dentre vários que já tinha, 

em um atropelamento, simplesmente perdeu toda a noção de transito já adquirida em anos 

de prática. Tudo isso por medo de que um dia ela pudesse vir a atropelar algum animal e 

causar a sua dor em outra pessoa. Sendo que, vimos casos de pessoas que acabam 

superando traumas, que resultam até mesmo em amputação de alguns membros, Adaptam-

se a um novo mundo, mandando, por exemplo, equipar seu carro para de acordo com sua 

deficiência, podendo assim voltar as ruas. 

Portanto, não devemos permitir que o medo nos trave diante das adversidades, que 

nos são impostas. Um velho e bom ditado diz que, sempre há um problema maior que o 

nosso. 

 

 

a) No primeiro parágrafo do exemplo 7, pode-se observar que o autor introduz o 

tema de maneira relativamente bem construída. No segundo parágrafo, ele retoma o 

tema e o leitor espera que este vá ser desenvolvido, porém o texto não tem 

progressão temática, fica repetitivo e não acrescenta novos dados e, ainda, 

apresenta passagens contraditórias. Como descrito por Koch (2009), a progressão 

temática é uma articulação que se dá na junção tema/rema. A perspectiva contextual 

vê no tema a informação contextualizada dedutiva, e no rema a informação nova, 

desconhecida, inimaginável. Dessa maneira, percebe-se que um texto que não 

desenvolve o tema fica redundante, desinteressante do ponto de vista do leitor. 

 

b) No segundo parágrafo, percebe-se o uso inadequado do advérbio pronominal 

“onde”, pois conforme Koch (2009, p. 44) “Um elemento + animado pode ser o 

referente de uma forma remissiva adverbial, desde que seja possuidor do traço + 

localizável”. Porém, no texto o referente é o infinitivo com função de substantivo, do 

verbo “observar”; logo, um item que não possui o traço + localizável. Desse modo 

seria recomendado o uso do elemento coesivo “em que”, funcionando 

adequadamente como pronome relativo. 
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c) Ainda no segundo parágrafo, primeira linha, observa-se uma construção anômala 

de uma ‘locução verbal’ – vai e pode – que reúne um verbo de ação sem o 

complemento exigido, sucedido de um verbo modal, que sugere ao leitor uma 

espécie de incerteza por parte do escritor com relação ao que será dito na 

sequência.  

 

d) No terceiro parágrafo, nota-se que há uma ambiguidade no enunciado, “perdeu 

seu cachorro, dentre vários que já tinha, em um atropelamento”. A expressão “que já 

tinha” pode levar o leitor a pensar tanto que outros cachorros tinham sido 

atropelados, ou que a pessoa tinha mais cachorros além daquele que foi atropelado. 

Esse problema é gerado pela estrutura sintática mal construída, que dificulta o 

entendimento do período. Para amenizar a ambiguidade, na retextualização optou-

se por uma das alternativas apresentadas, somente para desfazer a ambiguidade. 

Quando problemas dessa ordem ocorrem nos textos, o revisor deve perguntar ao 

autor qual das possibilidades corresponde melhor ao que ele deseja comunicar. 

 

e) Ainda nesse parágrafo, o quarto período inicia com um verbo na forma de 

gerúndio, o que dá a noção de um raciocínio lógico incompleto. Nesse caso, o 

correto é iniciar o período com um conectivo adversativo como “entretanto” ou “no 

entanto”, conforme sugerido na reescrita. 

 

Sugestão de reescrita – texto 7 

 

O poder que a mente exerce sobre o corpo é incrível, sendo assim, quando uma 

pessoa se depara com uma situação que acaba afetando seu emocional, o trauma pode ser 

tão grande que seu próprio cérebro cria, como sistema de defesa, um bloqueio para se 

proteger daquela situação. 

Esse trauma vai - ou poderá ser - superado naturalmente com o tempo, talvez não 

tão facilmente, mas com ajuda de amigos, da família e, até mesmo, de profissionais. 

Existem casos em que podemos observar que a vítima nem sempre supera um trauma que, 

em geral, não seria tão doloroso visto de modo amplo. Podemos observar que essas 

pessoas não têm uma base emocional forte, deixando que os acontecimentos negativos 

dominem sua mente e seu corpo. 
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Um exemplo claro de um trauma que eu pude acompanhar foi o de uma amiga que 

perdeu seu cachorro, dentre outros que tem, em um atropelamento. Simplesmente ela 

perdeu toda a noção de trânsito já adquirida em anos de prática. Tudo isso por medo de que 

um dia ela pudesse vir a atropelar algum animal e causar a dor que sentia em outra pessoa. 

No entanto, vemos casos de pessoas que acabam superando traumas físicos, que resultam 

até mesmo em amputação de alguns membros, e adaptam-se a um novo mundo, 

mandando, por exemplo, equipar seu carro de acordo com sua deficiência, podendo assim 

voltar às ruas. 

Portanto, não devemos permitir que o medo nos trave diante das adversidades que 

nos são impostas. Um velho e bom ditado diz que sempre há um problema maior que o 

nosso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa análise chega-se à conclusão que nos textos analisados, os 

quais compõem esse corpus, há vários problemas, e entre eles os de inadequação 

no uso de elementos coesivos e de mecanismos de coerência, que são o foco desse 

estudo. Essas inadequações resultaram em problemas de compreensão, e os mais 

recorrentes foram: formas remissivas através de pronomes pessoais de 3ª pessoa, 

pronomes demonstrativos anafóricos sem referentes, inadequações vocabulares, 

usos de anáforas conceituais sem conteúdo antecedente recuperável, repetições 

desnecessárias de palavras, ausência de paralelismo sintático e semântico, 

problemas de concordância verbal, falta de elementos modalizadores, referências 

inadequadas, ausência de sequenciadores discursivos e conectores argumentativos, 

texto sem progressão temática, falta de interpretação dos aspectos dentro da 

temática solicitada.   

 

Com todos esses problemas demonstrados nos textos analisados, confirma-

se a hipótese levantada no início do trabalho, de que alguns alunos ingressantes na 

universidade tendem a apresentar dificuldades para utilizar os elementos da língua 

responsáveis pela coesão e pela coerência na escrita de textos 

dissertativos/argumentativos, o que resulta, em geral, em produções escritas 

caóticas, que não atingem os objetivos aos quais se destinam. Nesse sentido, 

surgem algumas indagações para possíveis pesquisas futuras.  Como estará a 

produção escrita desses acadêmicos ao final do terceiro grau?  Será que a relação 

entre o desempenho dos acadêmicos em produção escrita e o tipo de escola em que 

cursaram o Ensino Fundamental e o Ensino Médio pode refletir em seus textos?   

Será que o espaço de tempo transcorrido entre a conclusão do ensino Médio e o 

ingresso na universidade foi fator prejudicial para o desempenho como escritor? 

 

Pode-se observar que essa análise tem muitas lacunas, considerando que a 

amostra do corpus é pequena, se comparada com o grande número de acadêmicos 
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ingressantes, e ainda que não se contemplou  exaustivamente todos os mecanismos 

de coesão e de coerência delimitados nas literaturas consultadas, mas sim os que 

tiveram maior recorrência de problemas nos textos analisados, com o intuito de 

atender aos objetivos propostos nessa pesquisa. No entanto, espera-se que esse 

estudo possa servir para reflexão dos futuros professores dos Cursos de 

Licenciatura em Letras e áreas a fins, para que eles ajudem seus futuros alunos a 

terem mais segurança e conhecimento em relação aos requisitos exigidos na tarefa 

de produção textual. Sabe-se que não basta o professor escrever no texto do aluno 

que falta coesão e coerência, ele também deve mostrar ao estudante como construí-

la dentro das várias áreas do saber, considerando as características inerentes a 

cada tipologia textual.  

 

Além disso, o professor pode pedir ao seu aluno que revise suas produções 

para que ele mesmo possa perceber se não fugiu do tema, se realmente está 

transmitindo com clareza aquilo que deseja comunicar, para que o leitor tenha um 

bom entendimento do texto. Com essas sugestões de método de trabalho acredita-

se que exista a possibilidade de modificar essa realidade observada na análise, para 

que outros jovens obtenham melhores notas nas redações do ENEM e, ao 

ingressarem no Ensino Superior, tenham noções básicas de construção de textos, 

para se comunicarem melhor através da escrita, especialmente para efetuarem seus 

trabalhos acadêmicos e atuarem com efetividade na vida profissional. 
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ANEXO IX 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

BACHARELADO-LETRAS REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTO 
 

O presente questionário destina-se à coleta de informações adicionais sobre o 
percurso acadêmico dos informantes da pesquisa. 
 
1) Idade 

 (  ) Menos de 20 
 (   ) 21 a 25 
 (   ) 26 a 30  
 (   ) 31 a 40 
 (   ) 41 a 50  
 (   ) 51 a  60 
 (   )Mais de 60. 

 
2) Você cursou o ensino fundamental em escola: 

(   )Pública        (   )Privada        (   )  Privada e pública. 
 

3) Você cursou o ensino médio em escola: 

(   ) Pública (   )  Privada   (    ) Privada e pública. 
 
4) Você cursou ensino médio em escola: 

 (   ) Regular  (   ) supletivo. 
 

5) Há quanto tempo concluiu o ensino médio?  

(    ) Menos de 1 ano  (   )  2 a 5 anos    (   ) 6 a 10 anos  (    )Mais de 10 anos.  
 

6) Como leitor, você se considera: 

(    ) Regular            (     )  Bom            (     ) Ótimo 
 

7) Como escritor, você se considera: 

(    )  Regular        (      )   Bom                 (    ) Ótimo 
 


