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RESUMO 

 
Rodrigues, carim Luciane da Silva. Análise das estratégias de coesão utilizadas 
em artigos da revista Journal Of Nursing And Health. 2014. 62f.Trabalho de 
Conclusão de Curso – Centro de Letras e Comunicação. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas. 
 
 
Os estudos linguísticos apontam para a coesão, cuja manifestação pode ser 
observada na superfície dos textos, como um dos fatores de coerência textual. 
Segundo Koch (2008) a coesão se dividide em duas grandes modalidades: coesão 
referencial e coesão sequencial, sendo que esta última divide-se em parafrástica e 
frástica. Este trabalho objetiva analisar os fatores de coesão em 5 artigos produzidos 
para a mesma edição da revista de enfermagem e saúde ” Journal Of Nursing and 
Health” da Faculdade de Enfermagem da UFPEL, com a finalidade de identificar 
problemas de coesão nas duas modalidades já mencionadas. No que se refere à 
coesão referencial, os resultados mostraram problemas de retomada de alguns 
referentes devido à ambiguidade com relação ao referente textual. Quanto à coesão 
sequencial parafrástica, os resultados mostraram que os maiores problemas estão 
na recorrência de estruturas, pois em vários enunciados percebe-se a quebra de 
paralelismo sintático. E, em se tratando de coesão sequencial frástica constatou-se 
que os elementos sequenciadores foram utilizados, na maioria dos casos, de forma 
adequada. 
 
Palavras-chave: Coesão. Coesão Referencial. Coesão Sequencial. Texto. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que os alunos de uma universidade, seja qual for a área que tenham 

escolhido, ao longo de seus cursos, entram em contado com vários textos 

acadêmicos. Esse fato é de suma importância para que se concretize o processo de 

aprendizagem dos graduandos, pois através da leitura eles irão se apropriar de 

saberes necessários a sua formação. 

 Muitos estudos apontam para a questão da conexão entre recepção e 

produção do discurso. Segundo Kristeva (1969 apud CARVALHAL, 2001, p. 51): 

“todo texto é absorção de outro texto [...]”,  nessa concepção, a leitura serve de 

input, pois dá subsídios  aos futuros profissionais nas suas produções textuais, já 

que além de ler os alunos necessitam produzir textos, com propósitos variados, ao 

longo de sua formação. 

 Vários aspectos podem afetar a qualidade de um texto tanto de forma 

positiva quanto negativa. Assim, espera-se que no decorrer de sua formação o aluno 

seja capaz de produzir artigos e textos que atendam às exigências e aos padrões 

que são pertinentes aos textos produzidos dentro de uma instituição de ensino 

superior. 

Dentre essas exigências mais relevantes destaca-se a coerência e a coesão 

textuais, que são assinaladas por Beaugrande e Dressler (1981 apud KOCH,2008), 

expoentes da área da Linguística de Texto, como critérios essenciais à textualidade. 

Ainda, sabe-se que o texto científico/acadêmico tem características próprias, 

pois é enxuto, claro e conciso, não dando margem às divagações. Caso contrário, 

poderá ser confundido com outro gênero textual, o que não é algo desejável, pois 

isso poderá dificultar que quem o produziu atinja seus objetivos, como ver a sua 

produção escrita publicada, por exemplo. 

Este trabalho de conclusão de curso tem como objeto de estudo a análise de 

uma seleta de cinco artigos produzidos para a mesma edição da revista de 

enfermagem e saúde ” Journal Of Nursing and Health”¹ da Faculdade de 

Enfermagem da UFPEL. Propõe-se a analisar e  a identificar nos textos problemas 

de coesão, em suas duas modalidades: coesão referencial e sequencial, tomando 

por base as definições de Koch (2008).  Ao término da análise espera-se poder 
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averiguar quais foram as estratégias coesivas mais recorrentes nos artigos e se 

foram bem sucedidas.1 

As hipóteses desse trabalho tomam por base os resultados do estudo 

semelhante, realizado por Junkes (1998) em que a autora procurou analisar 

problemas de remissão em redações produzidas para o vestibular da UFSC - 

Universidade Federal de Santa Catarina de 1986.  

Sendo assim, algumas hipóteses foram levantadas com relação a esses 

textos. Esperou-se que, no que se refere à coesão referencial, houvesse problemas 

na recuperação dos referentes, ou por não serem encontrados ou por apresentarem 

ambiguidade. Esperou-se que, no que se refere à coesão sequencial,  houvesse 

problemas nas relações entre orações, enunciados e partes maiores do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Revista de Enfermagem e Saúde. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Os aspectos que fazem com que um texto seja considerado como tal têm sido 

amplamente discutidos pela Linguística Textual. Embora com essas discussões 

tenha se percebido não haver texto incoerente em si, é consenso que existem 

características ou propriedades que devem estar presentes no texto para que ele 

possa ser bem compreendido. Ao conjunto dessas características se chama 

textualidade.  

  

Segundo Koch ([1990] 2012), em seu livro sobre coerência textual, é a 

coerência que dá textualidade à sequência linguística porque é imprescindível para o 

sentido, e diz respeito à lógica entre os conceitos e ideias presentes no texto. Essa 

lógica fica no plano subjacente à superfície textual, nos significados que conceitos e 

relações criam no imaginário do receptor, através de processos cognitivos, e que 

podem ser coerentes ou não.  

 

A autora arrola alguns fatores, das mais variadas ordens, como responsáveis 

pela coerência de um texto, entre eles estão: os elementos linguísticos, o 

conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as inferências, os fatores 

de contextualização, a focalização, a consistência e a relevância, a intencionalidade, 

a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Esses 

fatores serão expostos um a um no texto que se segue. 

 

Nessa proposta, a coesão é um dos fatores de coerência, pois elementos 

linguísticos presentes na superfície textual  contribuem para o estabelecimento da 

coerência. Esses elementos permitem retormar o que já foi dito e apontar 

elementos que ainda estão por vir no texto, o que Koch ([1997] 2011) chama de 

(re)ativação de referentes e “sinalização” textual.  A coesão se refere a como 

determinados elementos que desempenham determinados papéis linguísticos 

podem contribuir para a coerência, o que não significa que um texto, para ter lógica 

interna, obrigatoriamente, precise ser coeso. Portanto,  a coesão, quando presente 

no plano lingüístico, deve estar de acordo com regras estabelecidas, caso contrário 

pode afetar a coerência.  
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O conhecimento de mundo é aquele adquirido ao longo da vida, através do 

contato com o ambiente e das trocas com os outros indivíduos. Esse conhecimento 

interfere de forma decisiva na construção da coerência de um texto. Se um texto 

falar de coisas totalmente desconhecidas será difícil que o receptor  construa algum 

significado. Complementando esse fator de coerência, KOCH ([1990] 2012) explica 

que esse conhecimento não é armazenado desordenadamente, ele é organizado 

em blocos ou modelos cognitivos que são os frames, os esquemas, os planos, os 

scripts e as superestruturas ou esquemas textuais. 

  

É possível que nem todos os indivíduos tenham o seu imaginário formatado 

de forma exatamente igual, já que cada pessoa tem as suas experiências pessoais 

que vão sendo armazenadas na memória. Além do mais, existem questões 

pessoais que farão com que cada ser humano perceba as coisas e situações de 

forma diferente. Porém, é importante que alguns conhecimentos sejam 

compartilhados entre produtores e receptores para que não haja a necessidade de 

se explicitar tudo no texto. Esse conhecimento compartilhado é que permite ao 

receptor preencher as lacunas existentes em um texto e fazer inferências. 

 

Dessa forma, percebe-se que a informação semântica de um texto pode ser 

distribuída entre o dado e o novo (Koch [1997] 2011). A informação dada é aquela 

que remete ao conhecimento partilhado entre interlocutores, enquanto que a 

informação nova é aquela introduzida no texto com base  na informação dada. 

Quando esses dois elementos estão equilibrados favorecem a compreensão. 

 

A inferência é o fator de coerência que permite ao receptor ser capaz de fazer 

deduções utilizando o seu conhecimento de mundo para estabelecer relações entre 

segmentos do texto, que não estejam diretamente declarados. Não há necessidade 

de que tudo esteja explicitado em um texto, caso contrário, para que se pudesse 

explicar tudo que se quer comunicar, os textos teriam de ser extremamente longos. 

Para aclarar essa questão sobre o implícito e o explícito, Koch ([1990] 2012) cita a 

metáfora do Iceberg, cuja superfície, uma pequena parte, é o explícito, e o que fica 

submerso, a maior parte, é o implícito. É nessa maior parte, que está submersa, que 



9 

 

o receptor precisará fazer as inferências necessárias para poder obter uma 

compreensão maior do texto. 

 

Os fatores de contextualização são aqueles que norteiam uma determinada 

situação comunicativa. Segundo Marcuschi (1993 apud KOCH, 2012) existem dois 

tipos de fatores de contextualização: os contextualizadores propriamente ditos e os 

perspectivos ou prospectivos. Os contextualizadores propriamente ditos ajudam o 

receptor a situar o texto em uma determinada situação comunicativa e são: a data, o 

local, a assinatura, os elementos gráficos, o timbre, etc. Os elementos perspectivos 

ou prospectivos são aqueles que geram algumas expectativas no receptor, 

expectativas essas que podem se confirmar ou não, dependendo da intenção do 

produtor. 

 

A situacionalidade, outro fator de coerência, pode atuar em duas direções: 

da situação para o texto e do texto para a situação. Quando esse fator atua da 

situação para o texto, o ato comunicativo influencia na sua produção e ocasiona 

variações linguísticas,   podendo permitir, em certas situações, o rompimento com 

determinados padrões, sem prejuízo para a comunicação. Assim, por exemplo, 

quando se faz um texto do que é preciso comprar no supermercado, não é 

necessário fazê-lo em forma de um texto coeso, pode-se fazê-lo em forma de lista. 

Já quando esse fator atua do texto para a situação, o ato comunicativo é 

influenciado pelo texto, pois o receptor reconstrói aquilo que o produtor escreveu 

sob a sua própria ótica.  

 

A informatividade também interfere na construção da coerência, pois é 

preciso que haja equilíbrio no  grau de previsibilidade de um texto. Quanto mais 

previsível for um texto, menos informativo ele será e vice-versa. Segundo Val 

(2006), esse fator afeta diretamente o interesse do receptor que, quando se vê 

diante de um texto totalmente previsível, pode perder o interesse pela leitura por 

achá-lo pouco informativo. O ideal é que o texto tenha um grau médio de 

informatividade, assim ele nem se tornará desinteressante, nem impossível de ser 

compreendido. 
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A focalização é o fator de coerência que tem a ver com o conhecimento de 

mundo e o conhecimento compartilhado. Um mesmo texto pode ter diferentes 

leituras se os receptores tiverem diferentes focalizações, como acontece, por 

exemplo, com palavras homônimas. Caso o  produtor e o receptor tenham 

focalizações distintas, uma palavra homônima poderá ganhar significados diversos. 

Koch ([1990] 2012) dá como exemplo para esse caso a palavra vela, que pode ter 

três acepções. É o produtor do texto que fornecerá pistas ao receptor do que está 

sendo focalizado, e ao receptor caberá fazer as conexões necessárias sobre a 

focalização pertinente ao texto para poder compreendê-lo. Além disso, existem 

expressões que ajudam a mostrar a focalização, pois elas apontam para o que 

exatamente se deseja chamar a atenção em um determinado referente. Uma 

pessoa tem várias características: sua profissão, sua aparência, etc. a escolha de 

uma em detrimento das outras é uma forma de apontar a focalização. 

  

Segundo Carvalhal (2001, p. 51), o termo intertextualidade foi cunhado em 

1969 por Julia Kristeva,  e designa o processo de escrita como resultante do 

processo de leitura de um corpus anterior. O resultado desses processos é o 

diálogo entre os textos. Portanto, intertextualidade é o fator de coerência que faz 

com que um texto, para ser bem compreendido, dependa de outros. Isso acontece 

porque, quando um texto é lido, o conhecimento de outros textos lidos 

anteriormente  é ativado para que estes possam ajudar na interpretação daquele. A 

intertextualidade pode ser de forma ou de conteúdo. A intertextualidade de forma 

acontece quando existem relações entre expressões, enunciados,  trechos de 

outros textos, de estilo de um autor ou de um gênero de discurso do texto do 

produtor e outros textos presentes na literatura. A intertextualidade de conteúdo 

ocorre de forma constante, pois um texto sempre se relacionará com textos 

anteriores, já que é através de textos já existentes que um novo texto se constrói. 

Esse texto, por exemplo, só pôde ser construído após a leitura de vários livros com 

quem procura dialogar, e essa intertextualidade de conteúdo ocorre de forma 

explícita porque aponta as suas fontes. Há casos de intertextualidade de conteúdo 

em que as fontes não são apontadas, somente inferidas, nesse caso a forma é 

implícita. 

 



11 

 

A intencionalidade e a aceitabilidade são fatores de coerência que estão 

interligados, já que se referem aos participantes de um ato comunicativo: produtor e 

receptor. Enquanto um se esforça para produzir um discurso que seja capaz de 

satisfazer e atingir seus objetivos, em um determinado contexto (intencionabilidade), 

o outro se esforça para compreender esse discurso (aceitabilidade). Grace (1975 

apud KOCH, 2008) postulou que  é a cooperação que governa a comunicação 

humana, portanto as pessoas envolvidas em uma determinada situação 

comunicativa se esforçam  para serem bem compreendidas, fazendo, para isso, os 

cálculos que forem necessários. 

 

Por fim, os fatores consistência e  relevância também são requisitos para a 

coerência textual. A consistência tem a ver com os enunciados, que devem ser 

consistentes entre si, ou seja, para que todos os enunciados possam ser 

verdadeiros não pode haver contradição entre eles. A relevância tem a ver com o 

fato dos enunciados serem relevantes para o tópico que norteia o texto. 

 

Quando trata mais especificamente da coesão, KOCH ([1989] 2008) afirma 

que mesmo ela não sendo condição necessária em um texto, ela é “desejável”,  pois 

é através dela que se pode perceber a relação entre elementos linguísticos do texto. 

A autora, ainda,  propõe duas modalidades de coesão textual: a coesão referencial e 

coesão sequencial.  

 

Em seu livro: O texto e a construção de sentidos, KOCH ([1997] 2011) fala 

das imbricações entre os fenômenos textuais de coesão e de coerência. A autora 

afirma que apesar de em sua opinião esses serem fenômenos distintos, conforme já 

os havia tratado em seus trabalhos anteriores KOCH ([1990], 2012, [1989] 2008), 

muitas vezes torna-se “extremamente difícil ou mesmo impossível” estabelecer uma 

fronteira entre esses dois fenômenos. Essa dificuldade deve-se ao fato de  um 

fenômeno estar imbricado no outro, em um grau maior ou menor de amplitude. A 

essas imbricações ela chama de zonas de intersecção. 

 

As zonas de intersecção  ocorrem quando se extinguem as demarcações 

entre coesão e coerência, ou ainda, sempre que para se interpretar as relações 

coesivas existentes em um texto, o receptor tiver que fazer determinados cálculos 
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para chegar ao sentido dessas relações. É o que acontece no caso de haver a 

necessidade de o receptor, para retomar a forma referencial de um referente,  ativar 

os frames, scripts, cenários armazenados em sua memória e que compõe o seu 

conhecimento de mundo. 

 

 Embora se saiba que as relações entre coesão e coerência muitas vezes não 

têm fronteiras definidas (KOCH [1997] 2011), por questões de delimitação, esse 

trabalho pretende ocupar-se em verificar as estratégias de coesão utilizadas no 

corpus definido acima. A autora divide a coesão textual em dois grandes blocos: 

coesão referencial e coesão seqüencial, que serão descritas abaixo. 

 

Segundo KOCH ([1989] 2008), a coesão referencial é aquela em que termos 

ou elementos que estão explícitos na superfície textual –  forma referencial ou 

remissiva - fazem remissão a outro(s) termo(s) ou elemento(s) – elemento de 

referência ou referente textual - que também podem estar presentes na superfície 

textual ou que sejam inferíveis pelo universo textual. 

 

O referente textual pode ser representado de várias formas, desde um 

substantivo até um enunciado inteiro. Um termo de uma oração, portanto, pode 

referir-se a uma única palavra ou a uma oração inteira. É o caso dos pronomes isso 

e isto, por exemplo, podem referir-se a tudo que for dito depois dele (isto), ou pode 

referir-se a tudo que foi dito antes dele (isso).  Quando a remissão for feita para 

frente ou para o que ainda não foi dito, tem-se uma catáfora;  quando a remissão for 

feita para trás ou para o que já foi dito, tem-se uma anáfora. 

   

A coesão sequencial refere-se aos procedimentos linguísticos utilizados na 

progressão textual e que estabelecem entre as partes do texto relações semânticas 

e/ou pragmáticas. Essa progressão textual pode ser parafrástica ou frástica. 

 

A progressão textual parafrástica é aquela com procedimentos de recorrência.  

A recorrência pode ser por meio de conteúdos semânticos, o que resulta em  uma 

paráfrase, em que a estrutura muda, mas mantêm-se o significado; por meio de 

recorrência de termos, com a recorrência de uma mesma palavra; por meio de 

recorrência de estruturas, o que resulta em paralelismo sintático; por recorrência de 
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recursos fonológicos segmentais e/ou suprasegmentais, com a existência de 

igualdade de metro, ritmo, rima, assonâncias, aliterações, etc.; por recorrência de 

tempo e aspecto verbal, em que o tempo verbal é que assinala a atitude 

comunicativa que deve ser adotada pelo receptor. 

 

Há diversos mecanismos responsáveis pela sequenciação frástica, entre eles 

está a progressão temática que por meio da articulação entre tema (tópico, dado) e 

rema (foco, comentário, novo)  permite a manutenção do tema do texto. Essa 

progressão temática pode ser de cinco tipos: progressão temática linear, progressão 

temática com um tema constante, progressão com tema derivado, progressão por 

desenvolvimento de um rema subdividido e  progressão com salto temático.  

 

 Outro mecanismo responsável pela sequenciação frástica é o encadeamento, 

que por meio de marcas linguísticas, estabelece relações entre as partes que 

compõe o texto e o faz progredir. O encadeamento pode ser por justaposição ou por 

conexão. 

 

Na justaposição, pode ou não haver elementos sequenciadores. Caso não 

haja a presença desses elementos, caberá ao receptor por meio das relações 

semânticas e/ou discursivas existentes no texto estabelecer a coerência. Nesse 

caso, segundo Koch ([1989] 2008) quando a  justaposião acontece sem a presença 

de elementos coesivos, ela vai além da coesão textual que tem a ver com os 

elementos da superfície textual e ao modo como esses elementos estão conectados 

uns com os outros. Já no caso de haver elementos sequenciadores, que podem ser 

também denominados sinais de articulação, esses elementos por articularem um 

sequenciamento coesivo entre partes maiores ou menores da superfície textual, 

atuam em diversos níveis hierarquizados.  

 

O encadeamento por conexão é realizado pelos conectores interfrásticos. 

Dentre eles temos as conjunções, os advérbios sentenciais e outros conectores, que 

irão estabelecer relações semânticas e/ou pragmáticas entre orações, enunciados e 

ou partes do texto.  
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As relações lógico/semânticas ligam orações de um mesmo enunciado, de um 

mesmo ato de fala, e se realizam mediante conectores ou juntores do tipo lógico que 

estabelecem relações de condicionalidade, de causalidade, de mediação, de 

disjunção, de temporalidade, de conformidade e de modo. No exemplo dado pela 

autora, de relação de causalidade “o torcedor ficou rouco porque gritou demais”, 

percebe-se que se trata de um mesmo ato de fala, que conecta duas orações em 

que a causa de uma é ocasionada pela consequência contida na outra (KOCH 

[1989] 2008, p. 69). 

 

São os encadeadores do tipo discursivo que, por meio de encadeamentos 

sucessivos, estruturam os enunciados de um texto. Cabe ressaltar que, nesse caso, 

de relação discursiva ou argumentativa, cada enunciado é resultante de um ato de 

fala distinto, pois nesse caso, cada enunciado poderia pertencer a períodos 

diferentes. Ainda, os encadeamentos podem ocorrer entre orações de um mesmo 

período, entre dois ou mais períodos e entre parágrafos, devido a esse fato, são 

chamados de “operadores” ou “encadeadores” de discurso; e também são 

chamados de operadores argumentativos por dar uma orientação argumentativa ao 

enunciado que estão introduzindo. 

  

Esses operadores estabelecem relações de conjunção, de disjunção 

argumentativa, de contrajunção, de explicação ou de justificativa, de comparação, de 

conclusão, de generalização/extenção, de especificação/exemplificação, de 

contraste e de correção/redefinição.  

  

É com base nessas definições de Koch ([1989] 2008) sobre coesão textual, 

que os textos que compõem o corpus desse trabalho serão analisados.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

O corpus deste trabalho constitui-se de 5 textos oriundos da revista 

JOURNAL OF NURSING AND HEALTH / REVISTA DE  DE ENFERMAGEM E  

SAÚDE (JONAH / REnS), que estão disponíveis on line, e cuja referência completa 

encontra-se nas referências deste trabalho. Esses textos foram denominados texto 

1, texto 2, texto 3, texto 4 e texto 5. 

O texto 1 é o artigo “avaliação da evolução da demanda de saúde bucal 

através do uso de sistemas de informação em saúde”. O texto 2 é o artigo “a relação 

da Universidade com a comunidade: ações de enfermagem no Programa 

Vizinhança”. O texto 3 é o artigo “aspectos relacionados à plasticidade de um centro 

de atenção psicossocial da região sul do Brasil”. O texto 4 é o artigo “redes sociais 

de apoio à paternidade na adolescência: um estudo multicêntrico”. E, por fim, o texto 

5 é o artigo “ ações de busca de sintomáticos respiratórios de tuberculose na visão 

dos profissionais de uma unidade saúde da família”. 

Os textos foram analisados, em ordem crescente, primeiramente quanto à 

coesão referencial, logo após quanto à coesão sequencial parafrástica e por último 

quanto à coesão sequencial frástica.  

A escolha desses cinco textos deve-se ao fato de serem, dos que compõe o 

volume da revista, o que apresentaram menos incidência de gráficos e tabelas, já 

que o propósito do trabalho é a análise de textos.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

 

A análise feita dos dados mostrou que os textos apresentaram coesão 

referencial e coesão sequencial. A coesão referencial se realizou com o uso de 

formas remissivas gramaticais e lexicais. Quanto a coesão sequencial, detectou-se a 

presença de coesão sequencial frástica (com o uso de recorrências) e parafrástica 

(sem o uso de recorrências).  

Os excertos tirados dos textos para a análise são apresentados no trabalho 

da maneira  como  foram escritos, sem que tenham sofrido nenhum tipo de correção, 

nem ortográfica nem gramatical. Dessa forma, optou-se por preservar a originalidade 

da escrita. 

 

 

 

4.1  Coesão referencial 

 

 

 

Os textos analisados apresentaram coesão referencial tanto por formas 

remissivas gramaticais quanto por formas remissivas lexicais. As formas remissivas 

gramaticais compreenderam pronomes demonstrativos, pronomes possessivos,  

pronomes relativos, expressões adverbiais, numerais, artigos definidos e pronomes 

pessoais de 3ª pessoa. As formas remissivas lexicais compreenderam expressões 

adverbiais, expressões quase sinônimas e hiperônimos. Segue a análise do texto 1.  

 

No texto 1, a coesão referencial  apresenta-se por meio do uso de um 

pronome possessivo sua, cujo referente sistema de Informação ambulatorial 

encontra-se distante:  

 

(1) O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA-SUS) possui a 

vantagem de ter abrangência nacional e permitir agregar informações até 

as Unidades Básicas de Saúde, porém apresenta problemas de qualidades 
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dos registros, em boa medida decorrente da ênfase na produtividade. 

Portanto, sua utilização seria mais adequada para a análise quantitativa 

dos procedimentos realizados num determinado período. 

 

Essa distância entre referente e forma referencial pode causar dificuldades ao  

leitor em fazer a retomada,  tornando necessária uma leitura mais acurada, em 

busca das predicações do referente, para tornar possível a remissão. 

 

Neste parágrafo há  problemas no uso da coesão referencial que se manifesta 

com a utilização do pronome demonstrativo esta seguido da palavra finalidade. Fica 

impreciso no parágrafo a que o pronome e a palavra se referem, e isso acaba 

acarretando ambiguidade:  

 

(2) Entretanto, ainda são escassas as avaliações do desempenho das 

ESB e a utilização de instrumentos como o Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB), o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA-SUS) e o Pacto de Indicadores para esta finalidade, apesar das 

recomendações do Ministério da Saúde. Em consequência, a tomada de 

decisões em relação aos serviços de saúde ainda é pouco baseada em 

evidências científicas. 

 

Pode-se observar que o lexema finalidade é uma “forma referencial cujo 

lexema fornece instruções de sentido que representam uma “categorização” das 

instruções de sentido de partes antecedentes do texto” (KOCH[1989] 2008, p.51). 

Porém, no texto, não fica claro a qual informação anterior a palavra em questão 

classifica. 

 

Nos excertos seguintes a coesão referencial se realiza por meio do uso do 

pronome demonstrativo isso, que está ligando dois parágrafos distintos: 

 

(3) Porém, o interessante é que apesar do município estar cada vez mais 

próximo dos parâmetros estaduais no indicador de Proporção de 

Exodontias em relação aos Procedimentos Individuais Básicos, essa 
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“evolução” se dá as custas de outros procedimentos em maior quantidade 

e não a redução no número de extrações indicadas. 

 

(4) Isso mostra a fragilidade do indicador recomendado pela Secretaria 

Estadual de Saúde, assim como do modelo de assistencial praticado no 

município. Avaliar o número absoluto de procedimentos de exodontia ou 

estimar a taxa (relação com a população de referência) poderia ser uma 

forma mais adequada de avaliar a evolução dos procedimentos de 

exodontia, obtendo-se uma comparação mais fidedigna do que o próprio 

indicador pactuado. O uso da taxa permitiria fazer a comparação entre 

tipos de práticas em municípios de diferentes portes populacionais, o que 

não é possível através do número de procedimentos. 

 

Observou-se que nesses exemplos, o referente e a forma referencial não 

estão no mesmo parágrafo, e o pronome demonstrativo isso, que introduz o excerto 

4, refere-se a todo o parágrafo anterior. Por essa razão teria sido melhor utilizar uma 

forma remissiva gramatical presa, acompanhada de um substantivo, já que o 

pronome relativo utilizado, da forma como se apresenta, como forma remissiva 

gramatical livre, é  vazio de significado. 

 

Os pronomes demonstrativos podem, portanto, remeter-se tanto a um 

elemento quanto a fragmentos oracionais, a orações, a enunciados ou a todo o 

contexto anterior  (KOCH [1989] 2008, p. 41).  

 

No texto 2,  identificou-se problema de referência quanto ao uso do pronome 

relativo que, pois fica difícil retomar o referente para esse pronome por haver duas 

possibilidades: duplas e entrevistas:  

 

(5) Durante cinco meses 451 domicílios foram visitados, por duplas de 

coletadores supervisionados e realizadas as entrevistas, que avaliou 

hábitos diários de alimentação, atividades de lazer, saúde incluindo saúde 

bucal e uso de tratamentos alternativos, habitação, além de questões sobre 

saneamento básico e segurança. Para suporte das atividades esta etapa 
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contou com a participação de mestrandos do Programa de Pós-Graduação 

em enfermagem, um supervisor de campo da Enfermagem e um do Direito. 

Os questionários foram codificados pelos entrevistadores e os dados foram 

ingressados no programa software EPI-INFO. 

 

 Mesmo não sendo o foco deste trabalho, cabe ressaltar aqui o problema de 

concordância  dessa construção, Já que compromete o anafórico que avaliou e a 

clareza do texto. 

 

Foi identificada a forma remissiva com  uso de expressão adverbial do tipo 

nesse sentido, que segundo Koch ([1989] 2008, p. 47) constituem formas remissivas 

dêiticas que apontam para porções maiores do texto. No caso desse exemplo, essa 

forma remissiva dêitica atua anaforicamente, pois faz remissão a uma porção 

anterior à forma remissiva: 

 

(6) Uma importante estratégia de educação em saúde é a Visita 

Domiciliar (VD), visto que é um instrumento que facilita a abordagem e 

aproximação dos usuários e de sua família. 

 
(7) Através dela, podemos avaliar as condições ambientais e físicas em 

que vive o indivíduo e sua família, prestar assistência, levantar dados sobre 

condições de habitação e saneamento e aplicar medidas de controle e 

principalmente educar. 

 

(8) Nesse sentido, das 195 famílias, 120 famílias já foram revisitadas, 

onde os moradores que apresentam riscos de saúde, como por exemplo, 

pacientes acamados, idosos, crianças, portadores de doenças crônicas 

como diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, entre outros 

problemas evidenciados são revistados com mais freqüência para 

acompanhar se há efetividade das orientações e intervenções de 

enfermagem. 

 

Nesse sentido (6) apresenta problemas no texto, pois para se fazer a 

retomada do referente que é a visita domiciliar, é preciso voltar aos dois parágrafos 

anteriores que, na verdade, deveriam ser um só parágrafo.   
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No texto 3, verificou-se a utilização do pronome possessivo sua como forma 

referencial para  portadores de sofrimento psíquico: 

(9) O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira busca a substituição 

do modelo hospitalocêntrico de atenção, por uma rede de atenção integral 

à saúde mental, conferindo maior resolubilidade, evitando a necessidade 

de internação, promovendo a inclusão social dos portadores de 

sofrimento psíquico e qualificando a sua existência. 

 

A forma referencial no excerto 9 apresenta problemas de instruções de 

conexão (concordância de gênero e número), uma vez que sua não concorda em 

número com os portadores de sofrimento psíquico. 

O uso do pronome demonstrativo onde enquanto forma remissiva apresenta 

problemas no excerto abaixo, uma vez que o seu referente no texto é a reunião cuja 

indicação não é a de um lugar físico espacial. No seu lugar seria mais apropriado o 

uso de em que. Contudo, é possível inferir pelo contexto qual o referente que o 

pronome retoma: 

 

(10) A reunião do CAPS com a coordenação municipal de saúde mental 

ocorre uma vez por semana, onde são abordados assuntos referentes a 

toda rede do serviço de saúde mental. Há, também reuniões de equipe 

semanais, com a participação de todos os profissionais, de todos os níveis 

de conhecimento (sejam técnicos de nível superior ou não). Neste espaço 

são tratados assuntos inerentes aos usuários, há um repasse de 

informações percebidas nas visitas domiciliares, questões administrativas, 

preocupação com a educação permanente da equipe, com a inserção 

social do indivíduo, a organização das atividades internas do serviço, 

oficinas, articulação com outros segmentos sociais como a promotoria 

pública. 

 

No texto 4 identifica-se a presença de coesão referencial com a forma 

remissiva lexical hiperônimo. O referente adolescência é retomado pela forma 

remissiva  etapa:  



21 

 

 

(11) A adolescência é uma fase de metamorfose do ser humano. 

Acrescentar a essa etapa a paternidade é vivenciar um processo de 

transformações, construções e reconstruções, e uma busca de identidade 

para este homem ainda adolescente, bem como para sua família. 

 

A retomada pode ser feita com a utilização de hiperônimos, que são palavras 

pertencentes ao mesmo campo semântico, mas em que uma delas tem significado 

mais abrangente do que a outra, como é o caso de etapa em relação à 

adolescência. 

O uso de hiperônimos é um procedimento desejável no texto, uma vez que 

evita a repetição de um mesmo léxico e denota que o autor conhece outras formas 

de fazer a retomada. Também, como se trata de uma forma remissiva lexical, 

fornece instrução de sentido, pois faz referência ao mundo extralinguístico, 

classificando a adolescência como uma etapa da vida. 

 

Nos exemplos 12 e 13  observa-se que os sintagmas um estudo quantitativo e 

o subprojeto quantitativo não são idênticos, pois seus núcleos são diferentes. 

Contudo, como não há no texto outro referente possível,  infere-se por meio do 

contexto que a forma remissiva introduzida por artigo indefinido (um estudo 

quantitativo) esteja retomando o referente introduzido por artigo definido (o 

subprojeto quantitativo): 

(12) A pesquisa RAPAD foi efetivada em dois subprojetos: um estudo 

quantitativo para conhecer o perfil da população de puérperas 

adolescentes, o qual também incluiu dados do pai adolescente, e um 

estudo qualitativo para uma investigação mais aprofundada das redes de 

apoio à paternidade na adolescência. 

 

(13) O subprojeto quantitativo foi desenvolvido através de um estudo 

descritivo prospectivo para identificar a maternidade na adolescência, com 

a finalidade de evidenciar a paternidade na adolescência. A amostra do 

estudo quantitativo se compôs de 559 puérperas adolescentes que tiverem 
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seus partos nos hospitais participantes, durante o período de dezembro de 

2008 a dezembro de 2009, e que preencheram os critérios de inclusão: 

estar internada na maternidade do hospital participante do estudo; ser 

puérpera, com idade inferior a 20 anos; ter seu parto acompanhado no 

hospital participante do estudo; residir no perímetro urbano da cidade, 

desejar participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. E os critérios de exclusão foram: presença de patologias 

maternas graves que interferissem na comunicação e óbito fetal. 

 

Esse procedimento está de acordo com as regras para o emprego dos artigos 

como formas remissivas em que, um referente introduzido por um artigo indefinido 

só pode ser retomado por uma forma remissiva introduzida por um artigo definido. E  

que sendo a referência anafórica, o referente pode estar em outro período, o que 

não acontece quando a referência for catafórica. 

  

 

4.2 Coesão sequencial parafrástica 

 

 

Como já explicitado no referencial teórico, segundo Koch ([1989] 2008) a 

sequenciação parafrástica ocorre quando se dá a progressão textual com 

“procedimentos de recorrência” tais como: recorrência de termos, recorrência de 

estruturas, recorrência de conteúdos semânticos, recorrência de recursos 

fonológicos segmentais e/ou suprasegmentais e recorrência de tempo e aspecto 

verbal.  

 

No texto 1,  “avaliação da demanda de saúde bucal através do uso de 

sistemas de informação em saúde”, aparece recorrência dos termos saúde, saúde 

bucal, exodontias e odontológicos ao longo de todo texto:  

 

(1) Apesar disso, a capacidade de resposta dos serviços odontológicos 

públicos parece ainda limitada. Barros4 ao avaliar as desigualdades nos 
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serviços odontológicos no Brasil, verificou que o SUS é responsável por 

apenas 24% dos atendimentos odontológicos. 

 

(2) A Figura 3 sugere uma relação inversa entre o aumento de 1ª Consulta 

Odontológica e a redução da Proporção de Exodontias. Entretanto, é 

preciso considerar que, além do aumento da 1ª Consulta, a diversificação 

dos tipos de procedimentos registrados implica necessariamente na 

redução da representatividade das exodontias na demanda avaliada. 

Portanto, a redução da proporção de exodontias não se deveu à redução 

no número deste procedimento, mas ao aumento de outras ações de 

saúde. 

 

Embora a recorrência indique a presença de coesão parafrástica, em alguns 

excertos essa repetição demonstrou falta de habilidade do escritor em utilizar outras 

estratégias na construção do texto para que não ficasse tão repetitivo. Esse é o caso 

do excerto 1 com o termo odontológicos, e do excerto 2 com o termo exodontias: 

 

Quanto à recorrência de estruturas sintáticas, no excerto 3 foi detectada a 

quebra do paralelismo sintático, pois os itens lexicais que preenchem as estruturas 

não são as mesmas:  

 

(3) Para avaliação do sistema de saúde, a utilização de sistemas de 

informação de saúde é uma forma de aproveitamento de dados 

secundários de coleta continuada, oportunidade de fazer a comparação 

em diferentes âmbitos, identificação de problemas e melhoria de sua 

qualidade, facilitar a tomada de decisão dos profissionais da saúde e 

gestores. 

 

Não há paralelismo entre é uma forma de aproveitamento e oportunidade de 

fazer, pois aproveitamento é um substantivo e fazer é um verbo. Ainda, trocar a 

expressão é uma forma de aproveitamento de dados por é uma forma de aproveitar 

os dados não seria o suficiente para solucionar os problemas  do parágrafo que 

seque sem paralelismo nos demais elementos. 
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Quanto à recorrência de estruturas semânticas – paráfrase – nesse texto foi 

encontrado somente um exemplo desse procedimento, o qual é introduzido pela 

expressão linguística introdutora de paráfrase ou seja, cujo significado  apresentado  

é uma reformulação do sentido primeiro: 

 

(4) A 1ª Consulta Odontológica Programática normalmente depende da 

iniciativa individual, ou seja, parte de uma demanda espontânea, podendo 

interferir na estimativa do denominador para o cálculo dos indicadores de 

saúde. 

 

O texto 2, “a relação da universidade com a comunidade: ações de 

enfermagem no Programa Vizinhança”, apresenta recorrência dos termos projeto 

vizinhança, enfermagem, educação, educação em saúde, comunidade, universidade 

e unidade básica de saúde. Nesse texto a repetição de termos não apresentou 

nenhum problema, pois não foram apresentados de forma repetitiva nos parágrafos. 

Além disso, no que se refere à recorrência de estruturas sintáticas, não houve casos 

de quebra de paralelismo, como pode ser observado no exemplo abaixo: 

 

 (5) Entre os moradores entrevistados, 25% já sofreram furtos na residência e 

3% relataram roubo. Observou- se um total de 30% entre as famílias que 

realizam atividade de geração de renda, sendo que 6% sobrevivem, 

basicamente, da pesca. Essas e outras informações disponíveis no 

questionário, foram relevantes para identificar o perfil dos moradores e 

pontuar ações que beneficie individual e coletivamente esta população. 

 

No excerto 5 detectou-se a presença de paralelismo entre os sintagmas 

identificar o perfil e pontuar ações.  

 

A recorrência de estruturas semânticas – paráfrase – também presente neste 

texto, foi encontrada em dois exemplos. Ambas foram introduzidas pela expressão 

linguística introdutora de paráfrase ou seja, cujo significado é uma previsão maior do 

sentido primeiro: 
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(6) O cadastramento concentrou-se na área posterior a unidade de saúde, 

visto que durante os dois semestres de 2009 foram mapeadas duas 

microáreas, ou seja, 195 famílias, totalizando 560 moradores. 

 

(7) Ao analisarmos os cadastros foi constatado que 25% das pessoas que 

moram na comunidade são crianças. Em relação às doenças referidas 

pelos entrevistados, a Hipertensão Arterial Sistêmica corresponde à 

maioria, acometendo duas vezes mais mulheres que homens, ou seja, 8% 

mulheres sendo, 4% com idade igual ou superior a 60 anos e 4% homens 

sendo 2% com 60 anos ou mais. 

 

O texto 3  sob o título: “aspectos relacionados à plasticidade de um centro de 

atenção psicossocial da região sul do Brasil” apresenta coesão sequencial 

parafrástica com recorrência dos termos: saúde mental, reforma psiquiátrica, 

psiquiatria, manicômios, serviços de saúde mental e assistência em saúde mental 

cuja repetição não apresentou problemas. 

 

No que se refere à recorrência de estruturas sintáticas, o texto 3 apresentou 

parágrafos em que se manteve o paralelismo e outros em que isso não aconteceu.  

No excerto abaixo se observa um exemplo de quebra de paralelismo sintático:  

 

(8) Trata-se de um recorte da pesquisa de avaliação dos Centros de 

Atenção Psicossocial realizada na região sul do Brasil – CAPSUL, 

realizada pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de 

Pelotas, a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul e a Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná. Foi financiada pelo Ministério da Saúde através do 

Edital MCT-CNPq 07/2005. 

 

Identificou-se quebra no paralelismo entre os sintagmas pela Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas, a Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Curso de Enfermagem da 
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Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pois nos dois últimos está faltando a 

preposição por. 

 

Nesse texto também foi encontrado recorrência de conteúdos semânticos - 

paráfrase - e em todos os casos a expressão introdutória de paráfrase ou seja foi 

utilizada: 

  

(9) Este trabalho exige que o serviço adapte técnicas e combine atividades 

de modo a melhor adequar-se ao modo de cuidado diferenciado, levando-

se em consideração os escassos recursos e aspectos sociais, culturais e 

econômicos, presentes na vida diária, ou seja, que o serviço apresente 

plasticidade. 

 

(10) Neste artigo será abordado a plasticidade, um dos marcadores internos 

do processo de trabalho, considerando como a capacidade que o serviço 

tem ou não de acolher as demandas para além das questões relacionadas 

a doença, estendendo-se para vida do usuário, ou seja, o cuidado 

diversificado que o CAPS presta a sua clientela envolvendo medicação, 

acolhimento, a alimentação, o quanto o atendimento neste serviço propicia 

transformações concretas relacionadas as questões familiares, sociais, 

econômicas e relacionais. 

 

(11) A plasticidade do serviço em relação ao acolhimento das demandas do 

usuário inclui a escuta, ajuda e investimento na autonomia do usuário. Em 

estudo realizado sobre acolhimento, este foi considerado como um espaço 

de encontro entre usuários/trabalhadores da saúde, e sendo uma 

tecnologia de relação possibilita a interação entre esses sujeitos e o 

usuário/família, sendo objeto do trabalho em saúde, ou seja, percebendo o 

usuário como cidadão que porta necessidades, carências e sofrimentos. 

 

(12) A continuidade da assistência também é uma forma de estabelecer o 

vínculo e desenvolver o autocuidado do usuário, ela pode ser alcançada 

através do acompanhamento do usuário nos diferentes espaços, ou seja, a 
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continuidade vai do cuidado mais simples ao mais complexo e nos 

diferentes campos onde o indivíduo circula. 

 

Oberva-se que, com relação ao sentido primeiro, no excerto 9 há uma 

síntese, no excerto 10 há uma previsão maior, no excerto 11 e 12 há uma 

reformulação. 

 

O texto 4: “redes sociais de apoio à paternidade na adolescência: um estudo 

multicêntrico” apresenta coesão sequencial parafrástica com recorrência dos termos: 

paternidade, pai, adolescente, adolescente, família, apoio social, redes de apoio e 

atenção à saúde cuja recorrência não apresentou problemas. 

 

Esse texto, ainda,  exibe recorrência de estruturas sintáticas. No excerto 13 

verificam-se problemas quanto ao paralelismo dessas estruturas, pois há uma 

quebra no encadeamento delas: de transformações, construções e reconstruções: 

 

(13) A adolescência é uma fase de metamorfose do ser humano. 

Acrescentar a essa etapa a paternidade é vivenciar um processo de 

transformações, construções e reconstruções, e uma busca de identidade 

para este homem ainda adolescente, bem como para sua família. 

 
Para que se mantivesse o paralelismo no encadeamento dessas estruturas, o 

ideal seria: de transformações, de construções e de reconstruções. 

 

A recorrência de conteúdos semânticos – paráfrase – não foi detectada neste 

texto, nem com o uso de expressão linguística introdutória de paráfrase, como: isto 

é, ou seja, ou melhor, em resumo, etc. nem sem o uso dessas expressões. 

 

O texto 5, “ações de busca de sintomáticos respiratórios de tuberculose na 

visão dos profissionais de uma unidade de saúde da família”,  apresenta coesão 

sequencial parafrástica com recorrência dos termos tuberculose, atenção básica à 

saúde, sintomático respiratório, estratégia saúde da família, agente comunitário de 

saúde, tratamento da TB, TB, doenças crônicas e comunidade ao longo de todo 

texto.  Em algumas partes do texto essa repetição apresentou problemas. Nos  
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excertos 14 e 15, a expressão TB aparece duas vezes no mesmo enunciado; e no 

excerto 16, é a palavra comunidade que apresenta problemas de repetição:  

  

(14) O processo de atenção à pessoa com suspeita de TB perpassa por 

vários espaços com oferta de ações singulares de acordo às necessidades 

do diagnóstico da TB e com a forma de organização dos serviços de saúde 

no contexto local. Diante da suspeita da doença a pessoa após a consulta 

na USF é encaminhada para o Laboratório Regional do município para a 

entrega do material biológico (escarro) para sua análise. 

 

(15) A TB, por ser uma doença cercada de estigma, gera receio de contágio 

nos próprios profissionais de saúde ao lidarem com o enfermo, a falta de 

preparo da equipe os torna inseguros, fato que leva ao desconhecimento 

da forma de contágio da TB, gerando um bloqueio entre o usuário e o 

profissional de saúde, fato que pode comprometer significativamente a 

interação e a construção do vínculo entre ambos. 

 

(16) Na ESF espera-se que o ACS assuma uma posição central, pois além 

de residir na comunidade em que atua, mostra-se capaz de identificar na 

comunidade, por meio de visitas domiciliares, valores, costumes e 

linguagens, podendo assim produzir uma união entre o uso de 

tecnologia/conhecimento em saúde e as crenças locais. 

 

 Esses problemas de repetição poderiam ser facilmente solucionados se o 

autor tivesse usado uma palavra sinônima ou um hiperônimo.  

 

Também foi detectada a presença de coesão sequencial parafrástica com 

recorrência de estruturas sintáticas. No excerto 17 verificou-se quebra de 

paralelismo: 

 

(17) Contudo, a falta de recursos humanos treinados para o diagnóstico, 

falhas na distribuição de drogas antituberculosas, notificação e 
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acompanhamento do paciente com TB, ainda se configuram como 

dificuldades para o controle da doença. 

 

No exemplo acima, percebe-se a quebra de paralelismo sintático porque os 

itens que vão preenchendo a  sentença não possuem a mesma estrutura, falta o 

artigo no início de cada um deles. Para ter paralelismo, a sentença teria que ter sido 

construída, por exemplo, desta forma: as falhas na distribuição de drogas 

antituberculosas, a notificação e o acompanhamento do paciente com TB [...]. 

Neste texto não foi encontrada coesão sequencial parafrástica com 

recorrência de conteúdos semânticos. 

 

Outro tipo de recorrência, a recorrência de tempo verbal, mostrou-se presente 

em todos os escritos analisados, pois os tempos verbais que estão presentes na 

construção desses textos  assinalam para uma atitude comunicativa relacionada 

com o mundo comentado, que são: o presente do indicativo, o pretérito perfeito 

(simples e composto), o futuro do presente. 

 

Ainda, não foi encontrado nenhum exemplo de recorrência de recursos 

fonológicos em nenhum dos textos analisados.  De fato, esse procedimento não é 

desejável no gênero a que os esses escritos pertencem. A coesão sequencial 

parafrástica com recorrência de recursos fonológicos aparece, geralmente, em 

textos literários nas rimas, ritmo, metro, etc. 

 

 

4.3 Coesão sequencial frástica 

 

 

Os principais mecanismos da sequenciação frástica são os procedimentos de 

manutenção e progressão temática e o encadeamento, sendo, somente neste 

último, possível encontrar marcas linguísticas que estabelecem relações semânticas 

e/ou discursivas entre as partes maiores ou menores da superfície textual. Como os 

procedimentos de manutenção e progressão temática têm a ver com o uso de 

termos pertencentes ao mesmo campo semântico, e de como esse conteúdo 



30 

 

semântico é organizado no parágrafo respectivamente, neste trabalho optou-se por, 

em se tratando de coesão sequencial frástica, analisar nos textos o encadeamento 

marcado por justaposição e conexão. 

 

Os elementos sequenciadores na justaposição operam no nível 

metacomunicativo, no nível intersequencial e no nível conversasional.  Os sinais de 

articulação responsáveis pela conexão de tipo lógico expressam relações de 

condicionalidade, de causalidade, de mediação, de disjunção, de temporalidade, de 

conformidade, de modo. Já os sinais de articulação responsáveis pela conexão de 

tipo discursivo expressam relações de conjunção, disjunção argumentativa, 

contrajunção, explicação ou justificativa, comprovação, conclusão, comparação, 

generalização/extensão,especificação/exemplificação,contraste,correção/redefiniçã.  

 

Os textos analisados apresentaram coesão sequencial frástica por meio de 

encadeamento. Observou-se a presença de encadeamento por conexão mediante 

operadores que expressam relação de conjunção, de contrajunção, de conclusão e 

de explicação ou justificativa; sendo que, como conectores interfrásticos, 

apareceram encadeando orações, enunciados ou partes do texto, como parágrafos. 

 

Um único exemplo de encadeamento por conexão do tipo lógico-semântica, 

com relação de temporalidade, foi encontrado no texto 1:  

 

(1) O número anual de procedimentos de exodontia mostrou estabilidade 

no período, oscilando em torno de 600. A exceção foi o ano de 2004, 

quando houve uma redução mais pronunciada nas exodontias, que 

voltaram a aumentar a partir deste ano. 

 

Essa relação de temporalidade indica tempo simultâneo.  O operador quando 

está ligando um mesmo ato de fala, uma vez que a relação de temporalidade é 

estabelecida entre o conteúdo da oração e não entre o conteúdo de dois ou mais 

enunciados, como é o caso do encadeamento por conexão do tipo 

discursiva/argumentativa. 
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Neste mesmo texto foi encontrado um exemplo de encadeamento por 

justaposição, cujo sinal de articulação primeiramente opera no nível intersequencial, 

que neste caso funciona como um marcador de ordenação no tempo-espaço: 

 

(2) O indicador de Cobertura de 1ª Consulta Odontológica, apresentou 

aumento gradual na série histórica, com leve redução em 2005 e 2006. 

Primeiramente, o aumento de cobertura não resultou em maior número de 

exodontias, o que aumentou foi o número de procedimentos totais, 

reduzindo a proporção de exodontias de cerca da metade para 

aproximadamente 10% dos procedimentos registrados. 

 

Esse tipo de operador não raro apresenta problemas em textos pelo fato de 

ficar solto, sem uma continuação lógica que aconteceria com o uso de um a seguir e 

um finalmente, caso do parágrafo em questão. 

 

No texto 2,  detectou-se a presença de encadeamento por conexão mediante 

o operador mas, que é do tipo discursivo e expressa relação de contrajunção. 

Porém, o operador mostra-se inadequado, já que, no texto, não estabelece o tipo de 

relação a que esse tipo de conector se propõe:  

  

(3) Visto que a interdisciplinaridade contempla exigência interna de um 

olhar plural; a possibilidade de trabalho conjunto, que respeita as bases 

disciplinares específicas, mas busca soluções compartilhadas para os 

problemas das pessoas e das instituições. 

 

A relação de contrajunção se estabelece quando enunciados de orientações 

argumentativas diferentes se contrapõe. Não é possível detectar essa relação no 

excerto acima, de forma que uma das maneiras de solucionar o problema seria 

reescrever o parágrafo dessa forma: 

 

(4) Visto que a interdisciplinaridade contempla exigência interna de um 

olhar plural; a possibilidade de trabalho conjunto, que respeita as bases 

disciplinares específicas; a busca de soluções compartilhadas para os 

problemas das pessoas e das instituições. 
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Nesse texto, também, foi encontrado um exemplo de encadeamento por 

justaposição cujo sinal de articulação a seguir opera no nível intersequencial, que 

neste caso funciona como um marcador de tempo-espaço: 

 

(5) A Enfermagem enquanto disciplina atuante no Programa Vizinhança 

coordenou diversas atividades desenvolvidas na comunidade entorno da 

Universidade, como realização do diagnóstico populacional, cadastramento 

da população atendida na Unidade Básica de Saúde da Balsa e atividades 

de educação em saúde através de visitas domiciliares, palestras, oficinas, 

etc. A seguir teremos a apresentação mais detalhada deste envolvimento 

da Enfermagem com a comunidade vizinha ao Campus Porto/UFPel. 

 

O elemento sequenciador a seguir funciona como  demarcador de um 

episódio na narrativa, e prepara o leitor para o que virá no texto. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Os textos deste trabalho foram analisados quanto à coesão textual nas suas 

duas modalidades: coesão referencial e coesão sequencial. Alguns problemas 

referentes à coesão foram detectados. No que diz respeito à coesão referencial, 

percebeu-se que em alguns casos houve ambiguidade quanto ao referente textual, 

ficando difícil retomá-lo. Em outros casos não foi possível retomar o referente 

textual. Cabe ainda mencionar, que houve uma grande incidência de casos bem 

sucedidos. 

Na coesão sequencial parafrástica, em que a progressão se faz com o uso de 

recorrências, o tipo de recorrência que apresentou maiores problemas foi a de 

estruturas – paralelismo sintático – que em vários casos apresentaram quebra desse 

paralelismo. Entretanto houve também casos em que o paralelismo não apresentou 

problemas. 

Quanto à coesão sequencial frástica, observou-se somente dois casos de  

encadeamento por justaposição cujos sinais de articulação mostraram-se 

adequados. Já os encadeamentos por conexão foram bem frequentes e 

estabeleceram as relação corretas, com exceção de um operador mas, que não 

estabelecia a relação de contrajunção no texto. Contudo esse foi um caso isolado. 

Esses resultados vão de encontro aos resultados obtidos no trabalho de 

Junkes (1998), os quais foram apresentados como fundamento para a construção 

das hipóteses deste trabalho.  

Os resultados obtidos confirmam em parte a hipótese de que haveria 

problemas na recuperação dos referentes, ou por não serem encontrados ou por 

apresentarem ambiguidade, já que na maioria dos casos foi possível essa 

recuperação. Quanto às hipóteses de que, no que se refere à coesão sequencial,  

houvesse problemas nas relações entre orações, enunciados e partes maiores do 

texto, essa hipótese também se confirmou em parte, porque embora tenha havido 

problemas em alguns casos, em outros houve sucesso. 

É importante ressaltar que o corpus da pesquisa feita por Junkes (1998) foi 

composto de redações de vestibular, enquanto que o corpus dessa pesquisa foi 

composto por artigos produzidos por alunos de graduação que, acredita-se, têm o 

hábito de ler. Pode-se atribuir ao ato da leitura o fato de que houve casos bem 
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sucedidos no uso da coesão referencial e sequencial, Já que o processo de escrita e 

o de leitura, em que este é resultado daquele, estão interligados  (CARVALHAL, 

2001). 
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