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Para redigir um bom texto é indispensável 
um grande domínio do pensamento sobre 

as palavras. É preciso capturá-las, 
escolhê-las adequadamente, dominá-las 
para ordená-las em frases e parágrafos, 

como quem monta uma espécie de 
quebra-cabeça. 

 
(ANDRADE, 2007, p.16) 



RESUMO 
 
 

BLÖDORN, Milene. Análise dos elementos de coesão e coerência em textos 
produzidos por futuras professoras. 2013. 46f. Trabalho de Conclusão de Curso – 

Centro de Letras e Comunicação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
 

A Linguística Textual, em uma de suas vertentes, aponta como princípios de 
textualidade a coesão, a coerência, a intencionalidade, a informatividade, a 
aceitabilidade, a situacionalidade e a intertextualidade, sendo os dois primeiros 
centrados no texto e os demais nos usuários. Esses fatores contribuem para que um 
texto represente muito mais do que a simples soma de palavras ou frases que o 
compõem. Este trabalho propõe analisar os elementos de coesão e coerência em 17 
textos produzidos durante uma oficina de produção textual realizada em São 
Lourenço do Sul, por seis alunas do 2º ano do Curso Normal, a fim de observar a 
qualidade dos textos produzidos por futuras professoras. Este estudo teve como 
objetivo analisar a coesão textual em suas modalidades referencial e sequencial 
(essa última dividida ainda em parafrástica e frástica), e a coerência textual no que 
diz respeito à progressão – continuidade tópica. A análise do princípio da coesão 
fundamenta-se em Koch (2008) e a do princípio da coerência em Koch (2006). As 
hipóteses levantadas, as quais se confirmaram, basearam-se em um estudo 
realizado por Val (2006), semelhante a este. Os resultados, em se tratando da 
coesão referencial, apontaram problemas devido à ambiguidade estabelecida pelo 
referente textual ou à falta de clareza dele. A ausência ou o uso inadequado dos 
articuladores também prejudicaram a coesão sequencial de alguns textos 
analisados. Quanto à coerência, alguns textos não apresentaram progressão 
satisfatória, ainda que se tenha optado por não considerar nenhum texto como 
incoerente, por acreditar que tal propriedade depende da relação entre produtor e 
receptor.  
 
 
Palavras-chave: Produção Textual. Coesão Referencial e Sequencial. Coerência. 
Continuidade Tópica.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Curso Normal, inicialmente conhecido como Magistério, forma professores 

para atuarem na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. É 

evidente que esses profissionais devem ser capacitados para a utilização e o 

domínio dos diferentes registros da língua materna, segundo aspectos orais e 

escritos, adequando-os às circunstâncias da situação comunicativa vigente na 

sociedade. 

Dentre as habilidades e competências que o aluno deve adquirir durante o 

processo de ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa, obrigatória 

no Curso Normal, enfatiza-se a utilização das modalidades oral e escrita como meio 

de expressão, informação e comunicação, fazendo com que o aluno possa assumir 

o papel de protagonista no processo de produção e recepção. Para isso, é preciso 

que haja texto, considerado pela Linguística Textual como a unidade básica de 

manifestação da linguagem. As propriedades mais salientes e relevantes em termos 

de textualidade, apontadas por Beaugrande e Dressler (1981 apud OLIVEIRA, 

2008), são a coesão e a coerência. 

Assim, o aluno deve ser capaz de produzir textos coesos e coerentes, para 

que possa utilizar-se da linguagem como meio de expressão, informação e 

comunicação, atendendo, consequentemente, à proposta da disciplina de Língua 

Portuguesa. Além disso, salientando-se o fato de que os alunos desse curso serão 

futuramente professores, é pertinente o entendimento de que os mecanismos de 

formação do professor devem ser vistos como prática social inevitavelmente 

coerente com a prática que se pretende implantar na sala de aula (KRAMER, 2001). 

Entende-se, portanto, que as alunas deverão ter o conhecimento amplo daquilo que 

será o objeto do processo de ensino e aprendizagem, visto que os textos são o meio 

pelo qual a língua funciona.  

Diante disso, objetivando avaliar a qualidade dos textos produzidos por 

futuras professoras, profissionais com o dever de compreender e usar a língua como 

fonte de expressão, informação e comunicação, e também como objeto de ensino e 

aprendizagem, este trabalho propõe analisar textos produzidos por alunas do 2º ano 

do Curso Normal em uma oficina de produção textual, realizada em São Lourenço 

do Sul, com a intenção de investigar se há problemas de coesão e coerência. Com 



7 

 

base nas definições de Koch (2008), investigou-se se os textos apresentam coesão 

referencial, coesão sequencial com procedimentos de recorrência (sequenciação 

parafrástica) e coesão sequencial sem procedimentos de recorrência (sequenciação 

frástica), com foco no encadeamento entre os enunciados estabelecido por 

conectores. No que respeita à coerência, examinou-se, com base nos conceitos de 

Koch (2006), se os textos apresentam progressão textual por meio da continuidade 

tópica. 

As hipóteses deste estudo baseiam-se, sobretudo, nos resultados de uma 

pesquisa semelhante, desenvolvida por Val (2006), em que a autora buscou analisar 

as condições de textualidade – coerência, coesão e informatividade – de cem 

redações escritas por candidatos ao curso de Letras da UFMG, no vestibular de 

1983.  

Assim, levantou-se a hipótese de que parte dos textos não apresentaria 

coesão referencial, visto que muitas vezes o referente textual não seria encontrado, 

ou ainda, se estabeleceria com ambiguidade. Acreditou-se que não haveria grandes 

problemas relacionados à coesão sequencial com procedimentos de recorrência 

(sequenciação parafrástica) nos textos coletados, e que parte dos textos 

apresentaria problemas relativos à coesão sequencial sem procedimentos de 

recorrência (sequenciação frástica), devido à ausência e/ou ao uso inadequado de 

conectores. Julgou-se, no que diz respeito à coerência, que parte das redações 

coletadas não apresentaria recursos suficientes para que houvesse uma progressão 

textual satisfatória; ainda assim, não haveria redação incoerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A Linguística Textual começou a se desenvolver na Europa, durante a 

década de 1960, ganhando projeção na década de 1970, mas somente na década 

de 1980 se expandiram as teorias relacionadas ao texto que, apesar de serem 

fundamentadas em pressupostos básicos comuns, diferem umas das outras, 

considerando o enfoque predominante. A Linguística Textual toma, portanto, o texto 

como objeto particular de investigação, buscando a superação do tratamento 

linguístico em termos de unidades menores – palavra, frase ou período –, no 

entendimento de que o texto é muito mais do que a simples soma de frases ou 

palavras que o compõem. A partir desse entendimento, um dos maiores desafios 

para a Linguística Textual é chegar a uma definição exata de texto, isto é, do seu 

objeto de investigação.  

Fávero e Koch (1994) têm uma multiplicidade de conceituações, partindo de 

um enfoque bastante amplo, em que o texto é visto como toda e qualquer forma de 

comunicação fundada num sistema de signos e chegando a uma definição mais 

estrita, em que o conceito de texto se refere a uma unidade linguística de sentido e 

de forma, falada ou escrita, de extensão variável, dotada de textualidade. Portanto, 

pode-se considerar que o texto é a unidade básica de manifestação da linguagem, 

visto que nos comunicamos por meio de textos e que há diversos fenômenos 

linguísticos que só podem ser explicados no interior deles.  

Existem diversos fatores responsáveis pela textualidade, isto é, diversos 

elementos que fazem com que essa unidade linguística possa ser compreendida 

como texto.  

Beaugrande e Dressler (1981 apud KOCH, 2008), principais representantes 

de uma das vertentes da Linguística Textual, os quais têm se dedicado ao estudo 

dos principais critérios ou padrões de textualidade e do processamento cognitivo do 

texto, apontam como critérios de textualidade centrados no texto1 a coesão e a 

coerência. 

                                                
1
 Os autores consideram a existência de critérios centrados no texto – coesão e coerência – e de 

critérios centrados nos usuários – informatividade, situacionalidade, intertextualidade, 
intencionalidade e aceitabilidade.  
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Tratando-se do primeiro critério, para Beaugrande e Dressler (1981 apud 

KOCH, 2008, p. 16), “a coesão concerne ao modo como os componentes da 

superfície textual – isto é, as palavras e frases que compõem um texto – encontram-

se conectadas entre si numa seqüência linear, por meio de dependências de ordem 

gramatical”.    

Pode-se acrescentar a este conceito, a ideia de que 

 

[...] a coesão é, pois, uma relação semântica entre um elemento do texto e 
algum outro elemento crucial para a sua interpretação. A coesão, [...] diz 
respeito ao conjunto de recursos semânticos por meio dos quais uma 
sentença se liga com a que veio antes, aos recursos semânticos 
mobilizados com o propósito de criar textos. A cada ocorrência de um 
recurso coesivo no texto, denominam “laço”, “elo coesivo” (HALLIDAY; 
HASAN, 1976 apud KOCH, 2008, p. 16).  

 

Complementando os conceitos citados, Platão e Fiorin (2006, p. 370) 

explicam que “a ligação, a relação, a conexão entre as partes, expressões ou frases 

do texto chama-se coesão textual. Ela é manifestada por elementos formais, que 

assinalam o vínculo entre os componentes do texto”.  

Koch (2008), tomando por base a função dos mecanismos coesivos na 

construção da textualidade, propõe que se considere a existência de duas grandes 

modalidades de coesão: a coesão remissiva ou referencial (referenciação, remissão) 

e a coesão sequencial (sequenciação). Essa última divide-se, ainda, em 

sequenciação parafrástica (com procedimentos de recorrência) e sequenciação 

frástica (sem procedimentos de recorrência)2. As duas grandes modalidades foram, 

neste trabalho, tomadas como base para a análise dos textos produzidos pelas 

alunas do 2º ano do Curso Normal. 

Koch (2008, p. 31) chama de coesão referencial “aquela em que um 

componente da superfície do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) nela 

presentes ou inferíveis a partir do universo textual”. O primeiro é denominado forma 

                                                
2
 Fávero (2009) propõe três modalidades de coesão: a coesão referencial, a coesão recorrencial e a 

coesão sequencial. A coesão recorrencial compreende a coesão sequencial – sequenciação 
parafrástica de Koch (2008), ao passo que a coesão sequencial abrange somente a sequenciação 
frástica de Koch (2008). Isso fica claro ao se observar que a sequenciação parafrástica se dá sempre 
e somente por meio dos procedimentos de recorrência, daí a opção de Fávero (2009) em chamá-la 
de coesão recorrencial. No entanto, ao mesmo tempo, é evidente que os procedimentos de 
recorrência garantem a sequenciação do texto, daí a decisão de Koch (2008) em enquadrar tais 
procedimentos na coesão sequencial. Neste trabalho, optou-se por utilizar a definição de Koch 
(2008), qual seja: a existência de duas modalidades, coesão referencial e coesão sequencial, sendo a 
última dividida em sequenciação parafrástica (com recorrência) e sequenciação frástica (sem 
recorrência).    
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referencial ou remissiva e o segundo, elemento de referência ou referente textual. 

Este último pode ser representado por um nome, um sintagma, um fragmento de 

oração, uma oração, e até mesmo por todo um enunciado. 

Toma-se como simples exemplo o enunciado “O homenzinho subiu correndo 

os três lances de escadas. Lá em cima, ele parou diante de uma porta e bateu 

furiosamente.”, extraída de Koch (2008, p. 31). Nele detecta-se com clareza que o 

referente textual é homenzinho e que a forma remissiva é ele. Entretanto, nem 

sempre a remissão se estabelece de forma clara ou, mais precisamente, sem 

ambiguidade. Quando um elemento está empregado num contexto, podendo referir-

se a dois termos antecedentes distintos, a coesão é rompida. Na frase “Jorge 

criticou severamente a prima de sua amiga, que frequentava o mesmo clube que 

ele.” (PLATÃO; FIORIN, 2006, p. 372), o pronome que pode estar referindo-se à 

amiga ou à prima. Cabe, pois, ao produtor do texto evitar a ambiguidade. Caso 

contrário, o leitor/ouvinte terá de levar em conta todo o universo textual para 

compreender a intenção do autor.  

A coesão sequencial, segunda grande modalidade de coesão textual, diz 

respeito, conforme Koch (2008, p. 53), a “procedimentos linguísticos por meio dos 

quais se estabelecem, entre segmentos do texto (enunciados, partes de enunciados, 

parágrafos e sequências textuais), diversos tipos de relações semânticas e/ou 

pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir”.  

Essa progressão textual pode ser feita com ou sem elementos recorrentes, o 

que faz com que haja dois tipos de coesão sequencial: a parafrástica (com 

recorrentes) e a frástica (sem recorrentes).  

A sequenciação parafrástica pode apresentar-se por meio da recorrência de 

conteúdos semânticos (nesse caso tem-se uma paráfrase), como na frase “Em todo 

enunciado, fala-se de um determinado estado de coisas de uma determinada 

maneira: isto é, ao lado daquilo que se diz, há o modo como aquilo que se diz é 

dito:”, extraída de Koch (2008, p. 56, grifo do autor), em que se tem um mesmo 

conteúdo semântico apresentado sob formas estruturais diferentes.3 Ela pode, 

também, apresentar-se por meio da recorrência de termos, em que há a reiteração 

de um mesmo item lexical; por meio da recorrência de estruturas (nesse caso há um 

                                                
3
 Para isso existe uma série de expressões linguísticas introdutoras de paráfrases, como: isto é, ou 

seja, quer dizer, etc. 
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paralelismo sintático), em que existe uma progressão garantida pela repetição da 

mesma estrutura sintática com itens lexicais distintos; por meio da recorrência de 

recursos fonológicos segmentais ou suprassegmentais, em que há igualdade de 

metro, rima, aliterações, etc.  

A sequenciação frástica, ou seja, a progressão textual que se dá sem o uso 

de procedimentos de recorrência, apresenta-se, principalmente, por meio de 

encadeamento. Segundo Koch (2008, p. 66), “o encadeamento permite estabelecer 

relações semânticas e/ou discursivas entre orações, enunciados ou sequências 

maiores do texto”. Os elementos que garantem tal encadeamento podem ser 

conectores de tipo lógico, que expressam, entre outras, relação de condicionalidade 

(se p então q), relação de causalidade (p porque q) e relação de temporalidade 

(quando, assim que, logo que, etc.), e conectores de tipo discursivo, que expressam 

relações como conclusão (portanto, pois, etc.) e correção (isto é, ou melhor, etc.).  

Tratando-se de coerência, propriedade apontada por Beaugrande e Dressler 

(1981 apud OLIVEIRA, 2008), juntamente com a coesão, como saliente e relevante 

em termos de textualidade, tem-se a ideia de que “a coerência diz respeito ao modo 

como os componentes do universo textual, ou seja, os conceitos e relações 

subjacentes ao texto de superfície são mutuamente acessíveis e relevantes entre si, 

entrando numa configuração veiculadora de sentidos” (BEAUGRANDE; DRESSLER, 

1981 apud KOCH, 2008, p. 17, grifo do autor). 

Platão e Fiorin (2006, p. 396) apresentam o conceito de coerência de forma 

bastante clara, definindo-a como “a relação que se estabelece entre as partes do 

texto, criando uma unidade de sentido”. 

Koch e Travaglia (2009, p. 21) estabelecem que 

 

a coerência está diretamente ligada à possibilidade de estabelecer um 
sentido para o texto, ou seja, ela 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 e à capacidade que o receptor tem para calcular o sentido 
deste texto.  

 

Esse conceito deixa claro que a coerência resulta da construção feita pelos 

interlocutores, em uma dada situação de interação, por meio da atuação de diversos 

fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e interacional. (KOCH, 2011). 

Assim,  
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o que ocorre é que os que interagem numa situação comunicativa sempre 
se tomam como mutuamente cooperativos, isto é, como querendo 
consumar uma intenção comunicativa, por isso o receptor (interpretador) 
fará todo o possível para estabelecer um sentido para a sequência que 
recebe, por mais absurda, incoerente, sem sentido que ela possa parecer 
(KOCH; TRAVAGLIA, 2009, p. 58). 

 

Portanto, tomando a coerência como um princípio de interpretabilidade, que 

depende da capacidade de cálculo do sentido pelo receptor (não sendo construída 

apenas pelo produtor), nas redações coletadas para este trabalho analisou-se 

apenas, em se tratando de coerência, a progressão textual, sem terem sido levados 

em conta os diversos fatores que dependem da relação produtor/receptor.  

Segundo Val (2006), a progressão textual no plano da coerência é percebida 

pela soma de novas ideias àquelas já tratadas. A autora afirma que 

 

o texto deve retomar seus elementos conceituais e formais, mas não pode 
se limitar a essa repetição. É preciso que apresente novas informações a 
propósito dos elementos retomados. São esses acréscimos semânticos que 
fazem o sentido do texto progredir e que, afinal, o justificam (VAL, 2006, p. 
23). 

 

De acordo com as definições de Koch (2006), as quais foram tidas como 

base para a análise da coerência nas redações do corpus, a progressão textual deve 

garantir a continuidade de sentidos, “o constante ir-e-vir entre o que foi dito e o vir-a-

ser dito responsável pelo entretecimento dos fios do discurso” (p. 131). Destarte, 

para que esse movimento contínuo possa ser conferido, há inúmeras estratégias à 

disposição do produtor do texto. Dentre elas, encontra-se a continuidade tópica, 

tratada neste trabalho. 

Para que a noção de continuidade tópica seja compreendida, faz-se 

necessário mencionar, primeiramente, que um texto é constituído de segmentos 

tópicos, que estão relacionados com o tema geral ou tópico discursivo. Um 

segmento tópico é mantido por determinado tempo e, depois, é introduzido um novo 

segmento tópico. A continuidade tópica, portanto, é garantida quando a progressão 

tópica ocorre sem provocar rupturas definitivas ou interrupções excessivamente 

longas do tópico em andamento. 

Ao conceito de continuidade tópica pode-se somar o conceito de relevância, 

um dos fatores que conferem coerência ao texto, apresentado por Koch e Travaglia 
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(2009, p. 99): “o requisito da relevância exige que o conjunto de enunciados que 

compõem o texto seja relevante para um mesmo tópico discursivo subjacente, isto é, 

que os enunciados sejam interpretáveis como falando sobre um mesmo tema”. 

A série de definições apresentada acima fundamenta a análise da coesão e 

da coerência textual nas redações que constituem o corpus desta pesquisa. É 

relevante mencionar que Val (2006) realizou estudo semelhante, quando analisou as 

condições de textualidade (coerência, coesão e informatividade) em cem redações 

escritas por candidatos ao curso de Letras da UFMG, no vestibular de 1983. Os 

resultados aos quais a autora chegou motivam uma importante reflexão para a 

presente pesquisa, sobretudo, os que tratam de fatores semelhantes aos que serão 

examinados aqui: 32% das redações analisadas apresentaram problemas com o uso 

de pronomes anafóricos, como falta de concordância, ambiguidade, etc. (VAL, 2006, 

p. 56); apenas 4% das redações analisadas apresentaram problemas quanto à 

recorrência lexical (VAL, 2006, p. 56); 36% das redações indicaram o emprego 

inadequado de mecanismos de junção e de articuladores do discurso (VAL, 2006, p. 

56); 32% das redações analisadas apontaram problemas de continuidade no plano 

da coerência (VAL, 2006, p. 54); na avaliação global do corpus não houve redação 

absolutamente incoerente, nenhuma delas pôde ser considerada não-texto, ainda 

que 24% apresentassem falhas que indicaram um nível de coerência insatisfatório 

(VAL, 2006, p. 116).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 

 

 

Para constituir o corpus deste trabalho foram coletados 17 textos produzidos 

por seis alunas do 2º ano do Curso Normal, em uma oficina de produção textual 

realizada entre setembro e dezembro de 2011, na cidade de São Lourenço do Sul - 

RS. Essa oficina foi ministrada por esta pesquisadora, por sugestão de uma das 

professoras do Curso, a qual ministrava aulas à turma do 2º ano. Os encontros 

ocorreram semanalmente – totalizando 40 horas de atividades – em turno inverso ao 

que as alunas estudavam, na própria escola. Dentre as onze alunas constituintes da 

turma, apenas seis tiveram disponibilidade para participar.  

Por se tratar de uma oficina de produção textual, foi solicitada às alunas, 

durante os encontros, sobretudo, a escrita de textos. Logo após, buscou-se trabalhar 

na melhoria das redações, por meio da reescritura e, também, do esclarecimento de 

dúvidas pertinentes à produção textual. Ao término da oficina, haviam sido 

produzidos 17 textos, com três assuntos distintos. Assim, seis deles têm como 

assunto o Curso Normal; seis foram produzidos sob o tema a importância da leitura; 

cinco4 foram produzidos sob o enunciado transforme o texto poético abaixo em um 

texto em prosa, explicitando sintaticamente os elementos de coesão textual (ver 

Apêndice A). Para este trabalho, os textos (ver Anexo A) foram denominados texto 

1, texto 2, texto 3, e, assim, sucessivamente, independente do assunto tratado.  

Cabe acrescentar que a ideia de utilizar os textos produzidos durante a 

oficina para esta pesquisa, surgiu posteriormente. Portanto, os textos não foram 

escritos com esse fim.  

Todas as alunas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ver Apêndice B), permitindo que os textos fossem utilizados neste estudo.  

 

 

 

 

 

                                                
4
 No dia em que foi proposta essa atividade uma das alunas não estava presente. 



 

 

4 RESULTADOS 

 

 

Os textos foram analisados com foco na coesão e na coerência textual. A 

coesão foi verificada em suas modalidades de referenciação e de sequenciação 

(parafrástica e frástica), e a coerência foi examinada com ênfase na progressão 

textual, mais especificamente na continuidade tópica. Os resultados serão descritos 

a seguir, em seções distintas.  

Cabe esclarecer que as frases que servirão de exemplo para análise serão 

apresentadas da maneira como foram escritas pelas alunas. Não foram feitas 

correções ortográficas ou gramaticais (de acentuação, de pontuação, de 

concordância verbal e nominal, etc.). Ainda que esses itens não sejam o foco da 

análise, preservou-se a escrita original.  

 

 

4.1 Coesão referencial 

 

 

Os 17 textos analisados apresentaram mecanismos de coesão referencial, 

ainda que em pequeno número e com alguns problemas. As formas remissivas 

gramaticais utilizadas compreenderam, principalmente, os pronomes 

(demonstrativos, possessivos e pessoais de 3ª pessoa) e os advérbios pronominais. 

Quanto às formas remissivas lexicais encontrou-se, raramente, o uso de expressões 

sinônimas e, frequentemente, o uso de forma referencial com lexema idêntico ao 

núcleo do sintagma nominal antecedente.  

No texto 4, por exemplo, pode-se identificar a presença da coesão 

referencial por meio do uso de um pronome demonstrativo: 

 

(1)  Quando eu tive que dar uma aula para a turma me senti nervosa, mas as 
crianças são muito carinhosas e receptivas, isso faz com que eu me sinta mais a 
vontade. 

 

Os pronomes possessivos também foram bastante utilizados nos textos e 

seu uso não apresenta problemas de concordância, ou seja, em todas as aparições 
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a forma remissiva concorda com o referente textual. Como exemplo, tem-se um 

trecho do texto 17: 

 

(2)  Um menino estava caminhando quando vio um cartaz anunciando um show 
de sua banda predileta, ficou com vontade de ir, então pedio dinheiro para o seu 
pai [...]  

 

Os pronomes pessoais retos de 3ª pessoa foram as formas remissivas mais 

presentes nos textos. No trecho abaixo, retirado do texto 16, é possível perceber que 

o uso dos pronomes ele, ela, eles, elas é frequente, até mesmo em substituição aos 

pronomes oblíquos correspondentes, que conhecemos como a forma padrão da 

língua portuguesa: 

 

(3) O Marcelo me convidou para ir ao show no estádio, mas eu já tinha visto o 
cartaz do show e queria convidar ele [convidá-lo], mas ele se antecipou e me 

convidou primeiro, comecei a me preparar enquanto ele foi pedir dinheiro ao seu 
pai para comprar os ingressos.  

 

Alguns textos analisados apresentaram problemas quanto ao uso dos 

pronomes pessoais retos de 3ª pessoa. No texto 10, por exemplo, há um problema 

de concordância entre o referente textual crianças e a forma remissiva ela, repetida 

por duas vezes: 

 

(4) [...] e se você tem crianças que ainda não estão na escola, crie em casa um 
cantinho propício para leitura, de a ela livros com histórias legais, leia junto com 
ela, leia para ela dormir [...] 

 

Ainda que outros nomes como escola ou leitura pudessem ser 

potencialmente os elementos de referência pelo fato de preencherem as condições 

de concordância do pronome, e mesmo que a forma remissiva não preenchesse 

essas condições, o leitor/ouvinte dificilmente teria dificuldades em estabelecer a 

conexão entre a forma remissiva e seu referente textual, pois levaria em conta o 

universo textual.  

No entanto, pode haver no cotexto dois ou mais possíveis referentes para a 

mesma forma remissiva, por atenderem a todas as condições de concordância. 

Segundo Koch (2008, p. 52), “a referência ou remissão nem sempre se estabelece 

sem ambiguidade.” Nesses casos, a conexão entre referente e forma remissiva é 
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estabelecida por meio do contexto, ou seja, o leitor deve basear-se em predicações 

e considerar todo o universo textual, embora o desejável fosse que o produtor do 

texto tivesse evitado tal ambiguidade.  

Dentre os textos constituintes do corpus deste trabalho, nota-se no texto 11 

um exemplo evidente de ambiguidade: 

 

(5) A leitura é muito importante na vida de uma criança, ela deve ser incentivada 

desde pequena pelos pais e professores.   
 

Ao se ler ela deve ser incentivada tem-se a impressão de que a proforma ela 

tem como referente textual a palavra leitura, porém, assim que se lê desde pequena 

nosso conhecimento de mundo nos faz perceber que o pronome ela faz remissão à 

criança. Cabe salientar que o verbo incentivar é mencionado nas duas frases 

seguintes; na primeira com o objeto direto a leitura e, na segunda, com o objeto 

direto os seus alunos, o que mostra que na frase analisada (5) o pronome ela 

poderia, de acordo com a percepção do produtor do texto, referir-se tanto à leitura 

quanto à criança.  

Ainda quanto ao uso do pronome pessoal de 3ª pessoa, identificou-se um 

caso único nos textos, que merece ser exposto: 

 

(6) [...] eu vou continuar o curso normal e ele o curso normal vai fazer parte da 
minha vida.  

 

O trecho acima, pertencente ao texto 2, mostra que a autora tenta reforçar o 

referente textual da proforma ele, repetindo-o. Tal característica pode apontar o não 

conhecimento do processo de referência, ou representar o uso da linguagem oral. 

Pode-se considerar, ainda, que nessa construção houve um processo de 

topicalização, ou seja, um elemento da oração deslocou-se à esquerda da frase, 

com o objetivo de dar maior destaque ao elemento topicalizado. 

Outro caso relativo à coesão referencial presente em alguns textos é o uso 

de formas referencias (remissivas) com lexema idêntico ao núcleo do sintagma 

nominal (SN) antecedente, ora com mudança de determinante, ora sem. O uso de 

tais formas pode indicar a falta de conhecimento de expressões sinônimas que 

pudessem substituir as formas remissivas idênticas e dar maior leveza ao texto, ou a 
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falta de experiência com a linguagem escrita. Veja-se abaixo um trecho extraído do 

texto 12: 

 

(7) A leitura é muito importante para os jovens estudantes e também para os 
adultos. Todas as pessoas devem ler. A leitura desenvolve o pensamento do 
leitor, a imaginação [...]. 

 

Na frase, a forma remissiva é idêntica ao seu referente textual e, nesse 

caso, sem mudança de determinante. É interessante mencionar que no texto do qual 

foi extraído o trecho acima, com extensão de apenas 15 linhas, o sintagma nominal 

a leitura foi mencionado cinco vezes, o sintagma nominal à leitura, uma vez, e da 

leitura, duas vezes. Além disso, a autora do texto mencionou os termos ler (quatro 

vezes), leitor (duas vezes), além de leem, leitoras, leiam, lendo, leia e releia (uma 

vez).  

Ainda no texto 12, outro trecho merece análise: 

 

(8) É dever dos pais incentivar a leitura e ler historinhas para seus filhos. Elas 
adoram, descobrem um jeito novo de se relacionarem com os adultos [...]. As 
crianças precisam ter como modelos, adultos que leem, assim darão valor à 
leitura e também se tornarão leitoras.     

 

Nessa frase, percebe-se a tentativa da autora em fazer referência a filhos, 

ainda que a proforma elas tenha sido empregada erroneamente, pois não concorda 

em gênero com o seu referente. Ocorre que a autora, apesar de ter mencionado o 

termo filhos, cognitivamente trabalhava com o referente crianças, ou seja, com uma 

expressão equivalente, de acordo com o universo textual. Isso pode ser comprovado 

na frase seguinte (cf. trecho 8, acima), que é iniciada pelo sintagma nominal as 

crianças.  

Nesse sentido, é sabido que a remissão pode constituir uma anáfora, 

quando a forma remissiva faz referência “ao que precede”, ou uma catáfora, quando 

a forma remissiva faz referência “ao que se segue”. Entretanto, não me parece que 

tenha havido a intenção pela autora de constituir uma catáfora – considerando que o 

referente textual foi apresentado depois da forma remissiva com a qual concorda em 

gênero e número –, mas que a autora tenha sido desatenta quanto ao termo 

mencionado, utilizando o pronome em concordância com um termo novo que já 

estava em seu pensamento. 
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Em se tratando de expressões sinônimas ou “quase sinônimas”, nota-se que 

tais formas remissivas lexicais foram pouco usadas nos textos analisados. No texto 

15 identifica-se a maior ocorrência dessas expressões: 

 

(9) Uma garota estava caminhando na rua, [...] mas lembrou que não tinha 
dinheiro para comprar o ingresso, então resolveu pedir para seu pai. Ele logo 
deu dinheiro para a filha. No dia do show, a preparação era grande, a menina se 
enfeitou com uma roupa muito linda [...] A vibração naquele lugar era muito 
grande e a garota começou a dançar [...]. 

 

Percebe-se que a aluna, ao construir seu texto, utilizou-se de formas como a 

filha e a menina para fazer remissão ao sintagma nominal uma garota, evitando 

assim o uso – que tem se mostrado comum – da forma ela ou a repetição do 

sintagma, o que trouxe harmonia ao texto.   

Outra ocorrência de referenciação textual merece ser destacada. São 

construções anafóricas com pronomes pessoais de 3ª pessoa sem antecedente 

explícito no cotexto; o pronome ativa um novo referente com base em elementos 

prévios do discurso. É o que se pode chamar de anáfora esquemática. Veja-se o 

trecho do texto 5 em que aparece tal construção: 

 

(10) Na outra semana era de matemática aí eu não estava tão nervosa só um 
pouquinho, porque a turma era grande, mas eles também interagiram bem [...].  

 

O pronome eles é utilizado como um ativador de um novo referente que, 

nesse caso, seria os alunos, os quais constituem a turma. Assim, a proforma eles 

tem relação com o antecedente, embora tal relação não seja correferencial. De 

acordo com Fávero (2009, p. 20), “isto não é possível do ponto de vista sintático, 

mas cognitivamente sim, porque há uma estrutura inferencial processada que 

permite tal construção” (grifo do autor). 

Outras formas remissivas foram identificadas nos textos, como expressões 

adverbiais do tipo sendo assim (texto 8), constituintes de formas remissivas dêiticas 

que apontam para porções maiores do texto,  além de advérbios pronominais do tipo 

lá (textos 6, 13, 15, 16) e ali (texto 2), bastante utilizados nos textos em análise.  
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4.2 Coesão sequencial parafrástica 

 

 

A sequenciação parafrástica se faz com procedimentos de recorrência, quais 

sejam: recorrência de termos, recorrência de estruturas sintáticas, recorrência de 

conteúdos semânticos, recorrência de recursos fonológicos segmentais e 

suprassegmentais e recorrência de tempo verbal. Nos 17 textos analisados, 

encontrou-se somente recorrência do primeiro, do segundo e do último tipo.  

Embora os textos tenham sido analisados sem que se levasse em conta o 

tema proposto para a sua redação, foi observado que a coesão sequencial 

parafrástica com recorrência de termos esteve presente nos seis textos cujo tema 

era a importância da leitura (textos 7 a 12); o termo leitura foi frequentemente 

utilizado, além de outros familiares a ele, como ler, leia, leitor, etc.5  

Ainda que a repetição de termos indique que há coesão no texto (não se 

trata aqui da repetição enfática ou de textos publicitários), parece-me que o uso 

recorrente da repetição empobrece o texto, tornando-o cansativo e demonstrando a 

falta de conhecimento de palavras sinonímicas por parte do autor.  

A recorrência de estruturas sintáticas ocorre quando o enunciado é 

construído com a utilização das mesmas estruturas sintáticas preenchidas com 

elementos lexicais diferentes, como no exemplo abaixo, extraído do texto 8: 

 

(11) [...] pode desenvolver o raciocínio, enriquecer o vocabulário e desenvolver a 
atenção. 

 

Nessa frase, percebe-se que há paralelismo sintático. Porém, foram 

detectados alguns enunciados em que o paralelismo, apesar de desejável, não se 

manifestou. Observem-se os trechos a seguir: 

 

(12) Mas o curso normal exige muita paciência e acreditar em si mesma, [...]. 
 

(13) Eu fiz o maximo, possível, para não parecer nervosa e disse para eles que, 
qualquer dúvida que eles tivessem, era para, perguntar ou alguma explicação 
minha, [...]. 

 

                                                
5
 O trecho 7 também serve de exemplo para essa situação. 
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Na primeira frase, extraída do texto 2, não há paralelismo sintático entre 

muita paciência e acreditar em si mesma, pois esses sintagmas não têm a mesma 

estrutura: paciência é um substantivo e acreditar é um verbo. Na segunda frase, 

extraída do texto 5, a construção alguma explicação minha aparece solta na frase, 

quando ela deveria apresentar a mesma estrutura que qualquer dúvida que eles 

tivessem, era para, perguntar. O procedimento de paralelismo ocorreria 

satisfatoriamente se a frase tivesse sido construída, por exemplo, desta forma: “Eu 

fiz o maximo, possível, para não parecer nervosa e disse para eles que, qualquer 

dúvida que eles tivessem, era para, perguntar ou alguma explicação que eles 

quisessem era para pedir”.  

O outro tipo de recorrência detectada – a recorrência de tempo verbal – 

mostrou-se presente na grande maioria dos textos analisados. No texto 15, por 

exemplo, temos a recorrência do tempo pretérito perfeito: viu, ficou, lembrou, 

resolveu, deu, enfeitou, chamou, começou, chegou. Esse procedimento de 

recorrência sinaliza a presença da coesão sequencial parafrástica no texto.  

Um caso interessante, ainda quanto à recorrência de tempo verbal, é o 

observado no texto 17, no qual, apesar da utilização do pretérito perfeito como 

tempo verbal, nota-se a mudança do sujeito desse verbo, o qual seria o sujeito/ 

personagem da narrativa.  

 

(14) Um menino estava caminhando quando vio um cartaz anunciando um show 
de sua banda predileta, ficou com vontade de ir, então pedio dinheiro para o seu 
pai para que assim, podese comprar o incresso. O dia tão esperado chegou me 
arrumei mas o caminho era, longo, ao chegar no estágio me surpriendi com a 

multidão.        
 

Desconsiderando os erros ortográficos cometidos pela autora do texto, 

percebe-se que inicialmente o personagem de sua narrativa é um menino, e é ele o 

sujeito dos verbos viu, ficou e pediu, no pretérito perfeito. Logo em seguida, por meio 

dos verbos pronominais me arrumei e me surpreendi, percebe-se que o personagem 

do texto passa a ser a própria narradora, troca que representa uma ruptura na 

coesão sequencial do texto. 

Em se tratando da recorrência de estruturas semânticas – paráfrase – foi 

encontrado apenas um enunciado que parece utilizar tal procedimento: 
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(15) Vamos ser responsavel pela parte mais, importante da vida escolar de uma 
criança, que é as ceries iniciais – alfabetização.  

 

Ainda que a construção da frase não tenha sido satisfatória e nem tenha 

sido utilizada qualquer expressão linguística introdutora de paráfrases, como: isto é, 

ou seja, ou melhor, em resumo, etc., é possível observar que o conteúdo 

reapresentado consiste em uma previsão maior do sentido primeiro, o que sinaliza 

uma paráfrase.  

A recorrência de recursos fonológicos não foi detectada nos textos. Na 

verdade, esse procedimento de coesão ocorre, sobretudo, em textos literários, por 

meio de rima, ritmo, metro, etc. 

 

 

4.3 Coesão sequencial frástica 

 

 

Há diversos procedimentos responsáveis pela sequenciação frástica. Dentre 

eles têm-se a progressão temática – articulação tema/rema –, que pode ser de cinco 

tipos6, e o encadeamento, que pode ser obtido por justaposição ou por conexão. A 

justaposição se dá com ou sem o uso de elementos sequenciadores, os quais 

operam em níveis hierarquizados como o nível inter-sequencial e o nível 

conversacional.  A conexão, por meio de sinais de articulação (conectores), 

estabelece entre orações, enunciados ou partes do texto, relações lógico-

semânticas, estabelecidas por meio de conectores do tipo lógico, e relações 

discursivas ou argumentativas, estabelecidas por meio de conectores do tipo 

discursivo. 

A sequenciação frástica se dá, sobretudo, por meio de encadeamento, mais 

precisamente através do uso de conectores do tipo lógico e discursivo. Portanto, 

optou-se por observar nos textos que compõem este trabalho a presença da coesão 

sequencial frástica via mecanismo da conexão, apenas.  

Para isso, é necessário mencionar que os conectores de tipo lógico 

expressam relações de condicionalidade, causalidade, mediação, disjunção, 

                                                
6
 Progressão temática linear; Progressão temática com um tema constante; Progressão com tema 

derivado; Progressão por desenvolvimento de um rema subdividido; Progressão com salto temático. 
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temporalidade, conformidade e modo; os encadeadores de tipo discursivo 

expressam relações de conjunção, disjunção argumentativa, contrajunção, 

explicação ou justificativa, comprovação, conclusão, comparação, 

generalização/extensão, especificação/exemplificação, contraste, 

correção/redefinição7. Estes últimos podem figurar entre dois ou mais períodos e 

também entre parágrafos, pois o que ocorre é o encadeamento do segundo 

enunciado com o primeiro, diferentemente dos conectores de tipo lógico, que 

estabelecem uma relação lógico-semântica entre o conteúdo da oração. 

Nos 17 textos analisados detectou-se a presença do mecanismo de 

encadeamento por conexão. Os conectores que figuraram em maior número foram 

os que expressam relação de temporalidade, de explicação e de contrajunção, ainda 

que a maioria dos tipos tenha sido verificada. Vejam-se, abaixo, trechos extraídos 

dos textos 14, 4, 15 e 6, respectivamente: 

 

(16) Marina estava passeando, quando avistou um cartaz de um show [...]. 
 

(17) Antes de eu decidir fazer o Curso Normal, estudei por 1 mês a noite [...]. 
 

(18) Depois que ela estava pronta chamou um táxi para levá-la até o estádio [...]. 
 

(19) Enquanto estive nas salas de aula percebi muitas coisas [...]. 
 

Nos quatro exemplos acima, observa-se o uso de conectores do tipo lógico 

que expressam relações de temporalidade entre as orações. Ações são 

relacionadas e localizadas no tempo. Os relacionamentos temporais exemplificados 

indicam, na sequência: tempo simultâneo; tempo anterior; tempo posterior; tempo 

contínuo. Cabe mencionar que, em se tratando da relação de temporalidade, quando 

teve a maior ocorrência nos textos (14 vezes), e somente essa conjunção foi 

utilizada para sinalizar tempo simultâneo, não sendo utilizados pelas produtoras dos 

textos termos equivalentes como mal, nem bem, assim que, logo que, no momento 

em que.   

A relação de explicação, que se dá com conectores do tipo discursivo, 

ocorre quando há o encadeamento de um ato de fala com o outro, sendo que o 

segundo explica o primeiro. Entre os conectores que estabelecem esse tipo de 

                                                
7
 Os tipos de relação que detectamos nos textos serão explicados, a seguir, juntamente com a 

apresentação dos trechos em que eles ocorreram. 
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relação, os mais utilizados nos textos analisados foram pois e porque, e a ocorrência 

de pois foi maior que a de porque, embora porque seja mais usado na oralidade e os 

textos contenham muitas marcas da linguagem oral. Acredito que a falta de 

conhecimento da grafia correta de porque, quando se trata de uma oração 

explicativa, tenha inibido as alunas de utilizá-lo. Ainda assim, dentre as vezes em 

que esse conector aparece, apenas em uma delas ele foi escrito de forma errada (cf. 

texto 4).  

Como exemplo a ser comentado não trago um trecho em que o conector que 

expressa relação de explicação ou justificativa está explícito, mas um trecho no qual 

detectamos seu uso implícito.  

 

(20) A escolha pelo magistério foi fácil, antigos professores do ensino fundamental 
me explicaram o lado bom e o ruim de ser professor e estar numa sala de aula.  

 

Nesse trecho, extraído do texto 1, a aluna justifica por qual motivo 

considerou fácil a escolha por cursar o magistério, ainda que não tenha utilizado 

(explicitamente) nenhum conector como pois ou porque. Certamente, a coesão da 

frase não ficaria comprometida com o uso de um encadeador: “A escolha pelo 

magistério foi fácil, pois antigos professores [...]”.  

Passando para a análise do uso do operador de contrajunção – do tipo 

discursivo –, por meio do qual enunciados de orientações argumentativas diferentes 

se contrapõem, foi observada grande ocorrência do operador mas, e somente dele. 

Não se fizeram presentes nos textos conectores equivalentes como porém, contudo, 

todavia, etc.  

O recorrente uso do conector mas pode ser observado no trecho abaixo, 

extraído do texto 16. Nesse trecho curto, a autora do texto utiliza três vezes o 

conector mas: 

 

(21) [...] aquela vibração da música tocava o meu coração e a vontade de estar lá 
participando, dançando, mas o Marcelo não dançava, mas o desejo de sair 
dançando era tanta que meus pés não paravam de se mexer, mas terminou o 
show e voltamos para casa [...].  

 

O uso desse operador nem sempre expressa relação de contrajunção. De 

acordo com Ducrot (1980 apud KOCH, 2008, p. 73), “o operador mas pode exprimir 
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um movimento psicológico entre crenças, opiniões, emoções, desejos, ainda que 

implícitos, quando orientados em sentidos contrários” (grifo do autor). Acredito que 

essa teoria explique o porquê do uso desse conector em outros trechos analisados, 

como no exemplo que segue:  

 

(22) O dia tão esperado chegou me arrumei mas o caminho era, longo, [...]. 
 

Nessa frase, extraída do texto 17, tem-se a impressão de que o operador 

mas exprime, de fato, um movimento psicológico, haja vista que não há uma 

contraposição de enunciados, e sim, uma informação implícita de que, apesar do dia 

tão esperado ter chegado, o caminho a ser percorrido até o destino era longo.  

Entretanto, ainda que o operador mas possa exprimir movimentos 

psicológicos implícitos, e mesmo que em certas frases possamos inferir a intenção 

do seu uso – considerando a sua versatilidade na língua portuguesa –, ele nem 

sempre se mostra adequado à frase.  

Vejam-se os seguintes exemplos, ambos extraídos do texto 2:  

 

(23) Eu acredito que vai ser bom, por estar passando por vários obstáculos. Mas o 
curso normal exige muita paciência e acreditar em si mesma [...].  

 

(24) Nas práticas por exemplo, eu entrei nas salas de aula para aplicar aula de 
matemática e português, mas a aula de matemática foi muito bom [...]. 

 

Nesses trechos, o emprego do conector, pela aluna, sinalizando uma 

tentativa – talvez até inconsciente – de tornar a(s) frase(s) coesa(s), se mostra 

inadequado. Não há lógica para o emprego de mas, sendo que a subtração desse 

operador daria mais sentido à(s) frase(s). 

Desempenhando função equivalente à de mas, foi observada, em dois 

textos, a ocorrência de um elemento distinto, qual seja: só que. Tal encadeador de 

discurso é bastante utilizado na oralidade, em linguagem coloquial, porém, na 

escrita, sua ocorrência não é desejável. Ainda assim, desconsiderando o nível de 

formalidade do texto, pode-se dizer que só que cumpre o mesmo papel de mas, em 

termos de coesão sequencial.  

O trecho abaixo foi retirado do texto 14: 
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(25) Ela queria muito participar, só que tinha um problema [...].  

 

Observou-se, ainda, no texto 5, o uso dos dois operadores (só que e mas) 

juntos, quando um ou outro seria suficiente.  

 

(26) [...] antes nos tenhamos dado aula nas creches, mas só que era para 
pequenos e eu acho que eu interagi melhor com eles.  

 

Provavelmente, a aluna tenha utilizado de forma conjunta os dois elementos 

na escrita porque faça esse mesmo uso na fala. De fato, o texto em que se observa 

o uso de mas só que carrega muitas marcas da oralidade, podendo ser destacado, 

ainda, o uso do termo por então: 

 

(27) Por então era duas aulas uma de português, e a, outra de matemática [...].  

 

Acredito que a aluna pretendesse escrever pois então, e não por então. 

Indiferentemente do termo pretendido, e considerando que o seu uso deu-se no 

início de um parágrafo, entende-se que a aluna buscou fazer uma conexão entre 

parágrafos ou, ainda, introduzir um novo tópico. Porém, para isso, mais uma vez ela 

fez uso de expressões da linguagem oral.   

As demais relações, não exemplificadas, não foram detectadas ou 

ocorreram em menor número, sem apresentar problemas.  

 

 

4.4 Continuidade tópica 

 

 

No que se refere à coerência, optou-se, neste trabalho, pela análise da 

progressão textual, mais especificamente do procedimento de continuidade tópica 

nos textos, por entender que não existe texto incoerente em si, tendo em vista que o 

receptor sempre tentará estabelecer um sentido e adequar seu dizer à situação 

comunicativa. Assim, um texto pode ser incoerente para determinado receptor e ter 

algum sentido para outro.  

Faz-se relevante ressaltar que a progressão textual pode realizar-se no 

plano da coesão e no plano da coerência. No primeiro caso, ela diz respeito à 
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coesão sequencial, tanto à sequenciação com procedimentos de recorrência (de 

termos, de estruturas sintáticas e semânticas, etc.) quanto à sequenciação sem 

procedimentos de recorrência (progressão temática – articulação tema/rema e 

encadeamento por justaposição e por conexão).8 

A progressão textual também pode ser vista no plano da coerência, por meio 

da continuidade tópica, estratégia tratada nesta seção. É necessário que a 

progressão tópica seja feita de maneira contínua; a mudança de tópico deve ocorrer 

de maneira gradativa, após a finalização do segmento tópico precedente. Quaisquer 

inserções ou digressões precisam ser justificadas, para que a construção da 

coerência não seja prejudicada.   

Os textos analisados, de um modo geral, apresentaram problemas quanto à 

progressão tópica e à continuidade tópica. Veja-se o próximo exemplo: 

 

(28) A leitura serve para nos ajudar, ensinar e formar cidadões com qualidade e 
para viajar nas aventuras dos livros. [...] a professora lendo para os alunos um 
livro cada dia, para que as crianças viajem nas aventuras dos livros. [...] e de 
preferencia tendo o prazer da leitura para viajar o mundo inteiro sentado em uma 
poltrona com um pequeno livro nas mãos.  

 

Observa-se, nesses fragmentos, extraídos do texto 9, que não há 

progressão. O texto é constituído de quatro parágrafos, sendo que em três deles a 

aluna menciona que a leitura serve “para viajar...”. Ainda que o tema geral seja a 

leitura e que a produtora do texto não tenha desviado dele, o texto não progride, 

mostrando-se pouco informativo. 

No exemplo seguinte, nota-se a inserção de um novo tópico, o qual é 

abandonado sem ser concluído.  

 

(29) Essas experiências me ajudaram a descobrir o tipo de professora que eu 
quero ser.  

 

Ao ler essa frase, extraída do texto 6, o leitor espera ser informado sobre o 

tipo de professora que a aluna gostaria de ser. No entanto, essa informação não é 

dada, uma vez que essa é a última frase do texto. Tem-se aí um abandono de 

                                                
8
 Ainda que esses recursos de progressão textual garantam a continuidade de sentidos do texto e 

interfiram diretamente na sua coerência, constituem fatores de coesão e foram analisados somente 
sob esse aspecto nos textos que compõem o corpus deste trabalho. 
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tópico, o que faz com que o leitor seja obrigado a inferir, através do universo textual, 

a informação que complementaria o texto. 

Abaixo, outro exemplo, extraído do texto 1: 

 

(30) Eu me sinto completa quando eu entro numa sala de aula, e as crianças me 
pedem ajuda e me chamam de professora.  

Eu gosto muito da minha turma, só eu não consigo me concentrar para ler um 
livro ou uma prova quando tem muita gente falando ao mesmo tempo.  

Quando eu termina o curso quero fazer Pedagogia depois mais tarde História 
e Educação Física e quero estar bem preparada para isso. 

 

Nesse trecho, constituído de três curtos parágrafos, percebem-se sucessivas 

rupturas, visto que a cada início de parágrafo há a inserção de novos segmentos 

tópicos, sem que o precedente tenha sido esgotado. 

O próximo exemplo corresponde aos dois últimos parágrafos do texto 12: 

 

(31) É importante que os adultos também leiam, para terem mais informações, a 
leitura pode ser de livros, jornais, revistas, não importa o que o leitor vai escolher 
para ler. Muitas pessoas fazem da leitura um momento de lazer, onde 
descanssam e se alegram lendo o que gostam. 

Uma história toca cada pessoa de um jeito diferente. Por isso, leia, releia, 
aprenda e ensine com um livro nas mãos. 

 

Observa-se que, na mudança de parágrafo, há um desvio, uma interpolação 

no tópico em andamento, não-atinente ao discurso. O fragmento uma história toca 

cada pessoa de um jeito diferente está solto no texto, tendo sido introduzido e não 

explicado ao leitor. Há uma inserção de um novo segmento tópico e, em seguida, há 

o abandono dele. Da mesma maneira, a frase seguinte a essa (Por isso, leia, releia, 

aprenda e ensine com um livro nas mãos) não condiz com o restante do texto, que 

se mostra dissertativo até a sua penúltima frase, quando então há uma ruptura e a 

autora dirige-se diretamente ao leitor, de forma imperativa. Acredito que a autora 

tenha tentado construir uma frase enfática para a conclusão. Isso pode ser 

observado, também, nos textos 10 e 11, que iniciam suas frases conclusivas com 

“Então faça a sua parte, [...]” e “Leia sempre, [...]”, respectivamente.  

São relevantes, ainda, para finalizar este capítulo relacionado à coerência, 

alguns fragmentos do texto 8: 
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(32) A leitura é um ato, que nos precisamos, pois sem ler a criança não vai 
conhecer os valores e a importância que ela nos trás. Porriso que a criança deve 
saber, ler e interpretar, porque é fundamental na leitura.  

O professor que é educador, incentiva o aluno a ler, que através de vários 
incentivos a mãe ou pai, reservam um tempo do seu dia para ajudar a criança na 
leitura, que poderá produzir uma grande mudança na vida dela.  

 

Desconsiderando, por ora, a presença/ausência da continuidade tópica 

nesse texto, nota-se um sentido obscuro que é decorrente do emaranhado das 

frases. Por certo, esse texto não desempenha o seu papel comunicativo e serve de 

exemplo para os casos em que o leitor tentará, com esforço, estabelecer um sentido 

à sequência que recebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Os textos analisados neste trabalho apresentaram, em sua maioria, 

problemas relativos à coesão e à coerência. Em se tratando da modalidade coesão 

referencial, observou-se que em alguns casos não foi possível encontrar o referente 

textual explícito no cotexto, ainda que ele pudesse ser inferido. Em outros casos, 

houve falta de concordância entre o referente e a forma remissiva ou, ainda, o 

referente se estabeleceu com ambiguidade.  

Quanto à coesão sequencial parafrástica, os maiores problemas foram de 

recorrência de estruturas sintáticas (paralelismo). Contudo, às vezes, esse 

mecanismo se deu de forma correta. Em relação à coesão sequencial frástica 

ocorreram problemas devido ao uso inadequado de conectores, sobretudo do 

operador mas, ou à ausência de algum deles.  

A progressão textual, no plano da coerência, mostrou-se insatisfatória em 

grande parte dos textos, haja vista que se observaram abandonos do tópico em 

curso e rupturas, que prejudicaram a continuidade de sentidos do texto. 

 Esses resultados estão em consonância com os obtidos no estudo de Val 

(2006), apresentados como fundamento para a elaboração das hipóteses deste 

trabalho. Da mesma forma, os resultados descritos acima confirmam as hipóteses 

levantadas.   

Contudo, ainda que este trabalho tenha se dedicado a analisar os elementos 

de coesão e coerência textuais, desconsiderando os erros ortográficos e gramaticais 

cometidos pelas alunas, faz-se relevante ressaltar que tais erros ocorreram com 

frequência, mostrando a falta de conhecimento das alunas em relação à grafia das 

palavras, às regras de concordância verbal e nominal, etc. A obscuridade de alguns 

trechos, em virtude do emaranhado das frases, da má colocação das palavras, de 

termos impróprios (muitos característicos da oralidade) e da pontuação inadequada, 

também comprometeu a qualidade dos textos. A clareza é propriedade primordial, 

pois facilita ao leitor a percepção do sentido do texto.  

Lamentavelmente, alguns textos, dentre os analisados, os quais foram 

produzidos por alunas do Curso Normal, ou seja, futuras professoras que utilizarão 
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as modalidades oral e escrita da língua portuguesa como meio de expressão, 

informação e comunicação, mostraram um nível de coerência insatisfatório.  

Conforme Kramer (2001), um dos fatores determinantes da baixa qualidade 

do ensino é a precária formação dos professores. A partir disso, presume-se que a 

formação em nível de ensino médio não prepara o professor para enfrentar os 

desafios apresentados pela sociedade, inclusive aqueles que dizem respeito às 

circunstâncias de situação comunicativa.  
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APÊNDICE A – Atividade solicitada às alunas durante a oficina 

 

 
Transforme o texto poético abaixo em um texto em prosa, explicitando 

sintaticamente os elementos de coesão textual: 
 

 
O Show 

 
O cartaz 
O desejo 

O pai 
O dinheiro 
O ingresso 

O dia 
A preparação 

A ida 
O estádio 
A multidão 

A expectativa 
A música 

A vibração 
A participação 

O fim 
A volta 
O vazio 

 
 

(KOCH; TRAVAGLIA, 2009, p. 10-11) 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPel 
CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO 

BACHARELADO EM LETRAS - REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pesquisador: Milene Blödorn 
Orientador: Profª Drª Maria José Blaskovski Vieira 
Título da pesquisa: Análise dos elementos de coesão e coerência em textos produzidos por futuras 
professoras.  
Nome do participante:  
 

Prezada Participante, 
Gostaríamos de convidá-la a participar como voluntária da pesquisa intitulada Análise dos 

elementos de coesão e coerência em textos produzidos por futuras professoras, desenvolvida na 
disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso pela aluna Milene Blödorn, a qual pertence ao curso 
Bacharelado em Letras – Habilitação em Redação e Revisão de Textos da Universidade Federal de 
Pelotas. 

O objetivo do estudo é analisar textos produzidos por alunas do Curso Normal com a 
intenção de verificar a ausência ou a presença dos fatores de coesão e coerência textual. A intenção 
de avaliar a qualidade dos textos produzidos por futuras professoras, profissionais com o dever de 
compreender e usar a língua como fonte de expressão, informação e comunicação, e também, como 
objeto de ensino/aprendizagem, justifica esta pesquisa.  

Sua forma de participação consiste em permitir que as redações de sua autoria, escritas 
durante uma oficina de produção textual, realizada entre setembro e dezembro de 2011, sejam 
utilizadas neste estudo. É relevante salientar que: seu nome não será utilizado em qualquer fase da 
pesquisa, o que garante o seu anonimato; não haverá gastos nem riscos na sua participação neste 
estudo; você poderá receber, sempre que solicitadas, informações atualizadas sobre todos os 
procedimentos, objetivos e resultados do estudo realizado.  

Gostaríamos de deixar claro que sua participação não é obrigatória, no entanto, ela é muito 
importante para esta pesquisa.  

Em caso de dúvidas e outros esclarecimentos você poderá entrar em contato com a aluna 
pesquisadora Milene Blödorn, telefone (53)91560605. 
_________________________________________________________________________________ 

Eu confirmo que entendi os objetivos desta pesquisa, bem como a minha forma de 
participação. Eu li e compreendi este termo de consentimento, portanto, eu permito que os textos 
escritos por mim, durante uma oficina de produção textual realizada entre setembro e dezembro de 
2011, sejam utilizados neste estudo. 

 
São Lourenço do Sul, ___ de ______________ de 2012. 

 
 

__________________________________________ 
Participante 

 
_________________________________                             _________________________________ 
 Milene Blödorn – Aluna pesquisadora                                     Profª Drª Maria José Blaskovski Vieira 

 

UFPEL, Campus Porto, Colegiado do Curso de Letras Bacharelado, Telefone: (53) 3921.1391. 
Endereço: Rua Gomes Carneiro, nº 01, CEP: 96010-610, Pelotas – RS. 
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ANEXO A – Os textos analisados 

 

TEXTO 1: A minha escolha 

A escolha pelo magistério foi fácil, antigos professores do ensino fundamental 

me explicaram o lado bom e o ruim de ser professor e estar numa sala de aula. 

A minha mãe sempre me apoiou, já o meu pai não, ele diz que professor 

sofre, e ele não queria isso para mim. 

O meu pensamento no começo do curso, era de fazer ele só para ter uma 

proposta mais fácil de emprego. Mas com o passar do curso percebi que a minha 

escolha tinha sido certa, e que eu amava o que fazia. 

Eu me sinto completa quando eu entro numa sala de aula, e as crianças me 

pedem ajuda e me chamam de professora. 

Eu gosto muito da minha turma, só eu não consigo me concentrar para ler um 

exercício, ou uma prova quando tem muita gente falando ao mesmo tempo. 

Quando eu termina o curso quero fazer Pedagogia depois mais tarde História 

e Educação Física e quero estar bem preparada para isso. 

 

 

TEXTO 2: Minha vida no curso normal 

Eu acredito que vai ser bom, por estar passando por varios obstáculos. 

Mas o curso normal exige muita paciência e acreditar em si mesma, claro 

podemos ter ajuda de algumas pessoas como professores, colegas entre outras. 

Mas sempre terá uma pessoa que vai falar algo que voce não gostaria de ouvir, 

como aconteceu comigo.  

Nas práticas por exemplo, eu entrei nas salas de aula para aplicar aula de 

matemática e português, mas a aula de matemática foi muito bom, pela professora 

ter interagindo comigo e as crianças, a professora de português não gostou pelo que 

deu para perceber, ela explicou tudo o que era para a pessoa que estava ali que era 

eu. Então ali eu percebi que não era a minha área, eu pensei em desistir do curso 

normal, mas tenho meus pais e namorado que me falaram. 

“Se você chegou até aqui e aguentou tudo sem reclamar, você vai desistir 

depois de tudo”. 

Por isso eu estou aqui e não vou desistir. 
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Eu me considero vitóriosa e gosto do que faço mesmo tendo algumas 

pessoas que não gostam da minha presença eu vou continuar o curso normal e ele 

o curso normal vai fazer parte da minha vida. 

 

 

TEXTO 3: Curso Normal 

Para fazer este curso é precisso ter, muita responsabilidade e persistência. 

Para conseguir atingir a meta, que cada um busca no curso, é necesário, 

muita responsabilidade, para cumprir as práticas no horário, para entregar os 

trabalhos que nos são proposto com qualidade de futuras professoras.  

É presisso que sejamos presistente, pois em vários momentos durante o ano 

letivo da vontade de desistir de tudo, pois as vezes, ficamos sobre carregadas. Mas 

quando tive o meu primeiro contato com as crianças nas práticas, vi que é isso 

mesmo que eu quero, pois aquele momento recompença todo o trabalho. 

Sabemos que é necesário passar por isso pois a responsabilidade que vamos 

caregar depois de formadas, é maior do que tudo. Vamos ser responsavel pela parte 

mais, importante da vida escolar de uma criança, que é as ceries iniciais – 

alfabetização.    

 

 

TEXTO 4: Curso Normal 

Antes de eu decidir fazer o Curso Normal, estudei por 1 mês a noite, durante 

este mês eu pensava muito em que profissão eu iria seguir após o 2º grau, então 

surgiu a ideia de começar a fazer o magisterio (Curso Normal), algumas ex colegas 

minhas do ensino fundamental ja estavam cursando des do inicio do ano e 

conversaram comigo contando a respeito deste curso. Eu me interessei bastante, 

também por ja ter familiares neste ramo de professores. Alguns dias depois me 

matriculei e comecei a cursar o Normal. 

Surgiram muitas disciplinas diferentes e difíceis ao longo do 1º ano, as 

práticas pedagógicas foram feitas em turmas de 1º a 4º ano, nós faziamos 

brincadeiras relacionadas a educação fisica. Agora eu já estou no 2º ano, cada vez 

mais tenho a noção de qual é o papel de um educador e como é o seu dia-a-dia em 
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sala de aula. Com essas bases que o curso proporciona vejo que é a profissão que 

quero seguir.  

As primeiras práticas do 2º ano foram bem diferentes, por quê ao invés de ser 

aulas no patio, fui para a sala de aula observar e auxiliar nas atividades, foi uma 

experiência muito boa. Quando eu tive que dar uma aula para a turma me senti 

nervosa, mas as crianças são muito carinhosas e receptivas, isso faz com que eu 

me sinta mais a vontade.  

Ser professor é muito gratificante por poder passar para alguem o nosso 

conhecimento e saber que isto vai ajudar a formar um cidadão. 

 

 

TEXTO 5: Experiência Sobre o curso Normal 

A minha primeira aula, que eu tive que dar, era aqui no colégio. só que 

primeiro nos fizemos monitoria, para observar os alunos e também conhecer eles 

melhorar, só para depois dar aula, eu estava muito nervosa.  porque era primeira 

vez e nunca tinha dado aula. claro que antes nos tenhamos dado aula nas creches, 

mas só que era para pequenos e eu acho que eu interagi melhor com eles.  

Mas todo o desenvolvimento a professora dava e dizia para nos que ia dar 

tudo certo. 

Só que eu acho que nervosa eu sempre vou ficar, por mais que eu já tenha 

dado umas 50 aulas. nunca ninguém vai ficar nervoso, porque sempre tem alguém.  

Por então era duas aulas uma de português, e a, outra de matemática, 

primeiro foi de português com o quarto ano, os alunos eram meio agitados, mas eu 

consegui controlar. eles se interagiram muito bem comigo, e, gostaram bastante das 

três partes que era, o tema.  

Eu fiz o maximo, possível, para não parecer nervosa e disse para eles que, 

qualquer dúvida que eles tivessem, era para, perguntar ou alguma explicação minha, 

depois que acabou eu me aliviei. 

Na outra semana era de matemática aí eu não estava tão nervosa só um 

pouquinho, porque a turma era grande, mas eles também interagiram bem, e, 

entenderam, até gostaram do cartaz que era desta vez e eu gostei bastante foi uma 

experiência boa e legal, e a turma é o 3º ano.  
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E assim foi uma destas experiências que eu tive durante este ano no curso 

normal e eu acho que cada vez mais eu quero ser professora.  

 

 

TEXTO 6: Curso Normal 

Estou no 2º ano do curso, até agora já tive muitas experiências e tambem 

muitas dificuldades. 

Enquanto estive nas salas de aula percebi muitas coisas, percebi que as 

crianças são mais amaveis do que parecem, digo isto porque minha primeira 

experiência foi com um 1º ano, e passaram um carinho muito grande, até hoje eles 

me abraçam e perguntam quando eu vou lá denovo, já os do 5º ano nem se 

lembram que nós viram algum dia. 

As professoras tambem são assim, eu estive numa sala em que a professora 

não falou como a tarde toda, e no dia da aplicação ela foi um amor, e a outra que foi 

um amor na monitoria, no dia da aplicação ela não deixou eu dar a aula, ela deu por 

mim. 

Essas experiências me ajudaram a descobrir o tipo de professora que eu 

quero ser. 

 

 

TEXTO 7: A importância da leitura 

A leitura é a base para que tenhamos uma escrita e pronuncia correta. 

É atravéz da leitura que corrigimos os erros ortográficos: Atravéz da escrita, 

podemos enxergar nossos erros e assim corrigí-los. 

A leitura proporciona conhecimentos e adiquirimos uma, pronuncia, 

adequada.  

Os pais e professores tem o compromisso de estimular seus filhos e alunos a 

lerem. Na escola a professora utiliza seus recursos, se em, casa, a criança não obter 

recursos, seus pais podem estimular a leitura, atravéz das embalagens, catalogos 

etc... recursos não faltam é necessário que pais e professores, entendam a 

importância que tem a leitura e assim proporcione o melhor para a criança.  
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TEXTO 8: Leitura e Interpretação 

A leitura é um ato, que nos precisamos, pois sem ler a criança não vai 

conhecer os valores e a importância que ela nos trás. Porriso que a criança deve 

saber, ler e interpretar, porque é fundamental na leitura.  

O professor que é educador, incentiva o aluno a ler, que através de vários 

incentivos a mãe ou pai, reservam um tempo do seu dia para ajudar a criança na 

leitura, que poderá produzir uma grande mudança na vida dela.  

Para depois interpretar, que pode desenvolver o raciocínio, enriquecer o 

vocabulario e desenvolver a atenção. 

Sendo assim, o professor sempre tem um papel importante na escola, que é 

ensinar o aluno a ler para aprender, ou desenvolvimento pessoal.    

 

 

TEXTO 9: A leitura 

A leitura serve para nos ajudar, ensinar e formar cidadões com qualidade e 

para viajar nas aventuras dos livros.  

Quando nos começamos a lêr, livros ou um enunciado no jornal essa leitura 

nos ensina e poderá ajudar na escrita e no dialogo no dia-dia muito melhor. 

Como nós conseguimos o prazer da leitura? Claro com nossos pais, tios, 

avós, lendo desde pequeno para nós crianças, nas escolas tendo o cantinho da 

leitura até mesmo a professora lendo para os alunos um livro cada dia, para que as 

crianças viajem nas aventuras dos livros. 

Claro, assim nos teriamos um mundo muito melhor com cidadões de 

qualidade e de preferencia tendo o prazer da leitura para viajar o mundo inteiro 

sentado em uma poltrona com um pequeno livro nas mãos.  

 

 

TEXTO 10: O incentivo da leitura 

A leitura é muito importante, e por isso deve ser incentivada. 

Existem varias maneiras de se incentivar a leitura, por exemplo, se você é 

professor pode fazer a hora da leitura, o cantinho da leitura, o dia do livrinho ou até 

mesmo confeccionar livrinhos com as crianças, e se você tem crianças que ainda 

não estão na escola, crie em casa um cantinho propício para leitura, de a ela livros 
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com histórias legais, leia junto com ela, leia para ela dormir, incentive a leitura desde 

o período de gestação. 

Então faça a sua parte, porque o gosto pela leitura é um dom maravilhoso que 

todos tem, só basta ser incentivado. 

 

TEXTO 11: A leitura 

A leitura é muito importante na vida de uma criança, ela deve ser incentivada 

desde pequena pelos pais e professores. 

Os pais tem que reserva um tempo do seu dia para lerem para seus filhos, 

leia em voz alta para eles, de livros de presente, use o jornal para incentivar a 

leitura. 

Os professores tem que incentivar os seus alunos a frequentarem bibliotecas, 

fazer que a leitura se torne um hábito na sala de aula. 

Leia sempre, “Ações significam mais do que palavras”, quando os seus filhos 

e alunos o vêem lendo um livro ou jornal vão querer seguir seu exemplo. 

 

 

TEXTO 12: A Importância da Leitura 

A leitura é muito importante para os jovens estudantes e também para os 

adultos. Todas as pessoas devem ler. A leitura desenvolve o pensamento do leitor, a 

imaginação e também ajuda à ter uma escrita sem erros. 

Para que os jovens gostem de ler, a leitura deve começar desde pequenos 

em casa. É dever dos pais incentivar a leitura e ler histórinhas para seus filhos. Elas 

adoram, descobrem um jeito novo de se relacionarem com os adultos e se 

identificam com os personagens e situações das histórias, trazendo o que 

descobrem através dos livros, para suas próprias vidas. As crianças precisam ter 

como modelos, adultos que leem, assim darão valor à leitura e também se tornarão 

leitoras. 

É importante que os adultos também leiam, para terem mais informações, a 

leitura pode ser de livros, jornais, revistas, não importa o que o leitor vai escolher 

para ler. Muitas pessoas fazem da leitura um momento de lazer, onde descanssam e 

se alegram lendo o que gostam. 
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Uma história toca cada pessoa de um jeito diferente. Por isso, leia, releia, 

aprenda e ensine com um livro nas mãos.   

 

 

TEXTO 13: O show 

Um dia, caminhando pela rua, vi o cartaz de um show, fiquei com muita 

vontade de ir. 

Pedi dinheiro pro meu pai, para comprar o ingresso. A expectativa era grande, 

mas finalmente chegou o dia, acordei bem cedo para me preparar, mas o tempo 

passou muito rapido e quando eu percebi já estava na hora de ir, fui de ônibus até o 

estádio, quando cheguei lá vi uma multidão, todos numa expectativa muito grande 

inclusive eu, a banda logo começou a tocar e o publico vibrava com a música, 

pulamos, cantamos, dançamos e gritamos até o fim do show. Na volta pra casa, 

senti um vazio no peito. 

Foi muito bom ter participado do show, pena que acabou tão rapido, mas no 

próximo eu vou e vou me divertir muito mais. 

    

 

TEXTO 14: 

Marina estava passeando, quando avistou um cartaz de um show, que ia 

acontecer dentro de uma semana do grupo que ela mais gostava. Ela queria muito 

participar, só que tinha um problema, Marina não tinha dinheiro. 

Então foi pedir para o pai, o dinheiro para o ingresso, só que ele não queria 

dar, Marina usou todos os argumentos disse que tinha sentido vontade de ir, pois 

era o primeiro show que ela ia sozinha.  

O pai de Marina deu o dinheiro, ela ficou tão feliz, se preparou tanto para ir 

com suas amigas, que na ida estava quase se esquecendo do ingresso. 

Quando chegou no estádio, Marina viu toda aquela multidão, sentiu aquela 

espectativa na espera de começar o show. 

O show então começou, a música maravilhosa, a vibração do grupo para o 

público sensacional, pena que chegou ao fim. Na volta para a casa, Marina sentiu 

um vazio.  
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TEXTO 15: 

Uma garota estava caminhando na rua, quando viu o cartaz de um show, ela 

ficou com muita vontade de ir, mas lembrou que não tinha dinheiro para comprar o 

ingresso, então resolveu pedir para seu pai. Ele logo deu o dinheiro para a filha.  

No dia do show, a preparação era grande, a menina se enfeitou com uma 

roupa muito linda, e a maquiagem rosa escuro. Depois que ela estava pronta 

chamou um táxi para levá-la até o estádio, chegando lá, ficou surpresa com a 

multidão cantando as músicas. A vibração naquele lugar era muito grande e a garota 

começou a dançar e cantar junto com as pessoas também. 

Depois de muita alegria e festa, chegou a hora de ir embora, enquanto ela 

voltava para casa, sentia um grande vazio, pois aquele show foi inesquecível para 

ela. 

 

 

TEXTO 16: 

O Marcelo me convidou para ir ao show no estádio, mas eu já tinha visto o 

cartaz do show e queria convidar ele, mas ele se antecipou e me convidou primeiro, 

comecei a me preparar enquanto ele foi pedir dinheiro ao seu pai para comprar os 

ingressos. Chegando ao estádio nós estávamos com uma expectativa que teria uma 

multidão, aquela vibração da música tocava o meu coração e a vontade de estar lá 

participando, dançando, mas o Marcelo não dançava, mas o desejo de sair 

dançando era tanta que meus pés não paravam de se mexer, mas terminou o show 

e voltamos para casa e claro ficou o vazio de não ter dançado com o Marcelo.  

 

 

TEXTO 17: O meu primeiro show 

Um menino estava caminhando quando vio um cartaz anunciando um show 

de sua banda predileta, ficou com vontade de ir, então pedio dinheiro para o seu pai 

para que assim, podese comprar o incresso. 

O dia tão esperado chegou me arrumei mas o caminho era, longo, ao chegar 

no estádio me surpriendi com a multidão. 
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Minha expectativa era grande, quando o show comesou gostei pois as 

musicas estavão muito boas, a vibração do público era contagiante participei do 

show do inicio e do fim. 

Na volta para a casa encontrei um amigo e contei tudo que aconteceu no 

show. Mais tarde me senti sozinho pois não tinha ninguem para mim contar essa 

minha experiência.   

 

 

 

 


