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IDENTIFICAÇÃO

Autor: Hilda Morais do Paraízo Ribeiro 

Estabelecimento: Colégio Estadual Aldo Dallago/ NRE de Ibaiti

Ensino: Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio

Disciplina: Língua Portuguesa

Conteúdo Estruturante: O discurso enquanto prática social

Conteúdo Específico: coesão e coerência textual

O DISCURSO ENQUANTO PRÁTICA SOCIAL

Propriedades de coesão e coerência textual

1 RECURSO DE EXPRESSÃO

Problematização do conteúdo

Chamada para recurso de Expressão: Como agir no ensino da língua escrita? De 

onde devem partir as atividades para a aula de análise lingüística? 

 

Título: A Produção de textos e a prática da análise lingüística por meio da reescrita 

do texto do aluno: propriedades de coesão e coerência textual 

Texto
O professor da disciplina Língua Portuguesa enfrenta, no dia-a-dia de 

sala de aula, uma realidade bastante complexa. Ele sente-se inseguro diante das 

tantas discussões sobre o ensino da leitura e da escrita. De um lado, as críticas 

afirmam que a escola ensina apenas o aluno a ler e escrever orações e períodos. 

Acrescentando,  ainda,  que  a  aula  de  produção  de  textos  constitui  um  vazio 

argumentativo, sem conhecimentos prévios. De outro lado, está a grande atenção 

que se tem dado à teoria da enunciação, muitos teóricos discutindo a importância e 

os resultados positivos do trabalho com o texto na sala de aula. Contemporâneo 

desse  momento  transição,  o  professor,  por  sua  vez,  se  vê  como  o  primeiro 

responsável pela inovação e êxito no ensino e aprendizagem da língua escrita e/ou 

falada.  Diante  da  situação  explicitada,  surge  o  seguinte  questionamento:  Como 
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trabalhar para contemplar o uso da linguagem em diferentes situações discursivas e 

atender às diversas realidades presentes em uma sala de aula? Com o objetivo de 

contribuir  com a mudança de posicionamento pedagógico quanto ao trabalho em 

sala de aula,  esse texto abordará o ensino da Língua Portuguesa na concepção 

interacionista da linguagem, em especial, a prática de produção textual e de análise 

lingüística.

Segundo Bakhtin (2002, p.77), cada enunciação, cada ato de criação 

individual é único, porém, toda enunciação pertencente a um determinado grupo de 

locutores, possui traços lingüísticos idênticos. São esses mecanismos normativos, 

ou seja, os traços fonéticos, gramaticais e lexicais que garantem a compreensão de 

uma determinada língua falada por todos os locutores de uma mesma comunidade. 

Nessa perspectiva, os profissionais de Língua Portuguesa se angustiam devido à 

dificuldade e resistência que enfrentam para realizar, em sala de aula, um trabalho 

contextualizado que dê conta da individualidade do ato da fala e, por outro lado, da 

identidade  normativa  da  língua  escrita.  O  que  fazer  diante  dessa  situação  tão 

contraditória? Somente o trabalho com o texto garantirá o sucesso do ensino da 

Língua Materna em sala de aula.

Eis  a  importância  da  formação  continuada  para  os  profissionais  da 

educação.  É  a  partir  das  pesquisas,  das  leituras  e  das  reflexões  que  vem  a 

compreensão  dos  novos  conceitos,  das  novas  teorias.  O  professor  de  língua 

Portuguesa não pode se distanciar das discussões que se fundamentam na terceira 

concepção de linguagem que, segundo Geraldi (2001, p. 41), é lugar de interação 

humana,  permite  ao  falante  de  uma  determinada  língua  tornar-se  sujeito  do 

processo de interlocução. A internalização desses conceitos permite ao profissional 

maiores  condições  para  exercer  o  papel  de  mediador  do  processo  de  ensino  e 

aprendizagem, propondo o uso vivo da língua em seus aspectos lexicais, sintáticos, 

morfológicos, estilísticos e fonéticos.

É essa crença na inovação do ensino da língua que instiga o professor 

a pensar em um trabalho que tenha o texto como ponto de partida e de chegada. 

Para confirmar esse pensamento, pode-se recorrer à Bakhtin (2003, p.323), “onde 

não  há  palavra  não  há  linguagem e  não  pode  haver  relações  dialógicas”.  Sem 

dúvida,  é  no  texto  que  a  linguagem se  materializa.  Por  meio  do  texto,  o  aluno 

interage com seu interlocutor, constitui-se sujeito das suas idéias. Amparando em 

Bakhtin, citado nas Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do 

Estado do Paraná -  Língua Portuguesa (2006,  p.  20),  é  possível  afirmar  que “a 
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utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana”.  A 

língua não é estável, reconstrói-se a cada processo interlocutivo e concretiza-se na 

interação social e histórica dos sujeitos que a utilizam. 

Em se tratando do trabalho com o texto em sala de aula, Geraldi (1995, 

p. 36) apresenta uma distinção entre produção de textos e redação. Para o autor, 

“fazer  redação é produzir  textos para escola”,  ao passo que quando se fala  em 

produção  de  textos,  produz-se  “na  escola”  com finalidades  e  interlocutores  pré-

estabelecidos.  Ele  acrescenta  que  por  mais  simples  que  possa  parecer  uma 

proposta de produção de textos, é preciso que:

a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz 
para quem diz (ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no 
jogo);
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). (1995, 
p. 137)

Nessa  perspectiva,  trabalhar  com  produção  de  texto  exige  muito 

comprometimento do profissional de Língua Portuguesa, uma vez que tudo o que for 

solicitado ao aluno, precisa antes ser pensado sobre a legitimidade da mensagem 

em relação ao interlocutor a quem será dirigida. Ducrot, citado por Geraldi (1995, 

p.138) relatou: “... não se pode falar legitimamente a outrem senão daquilo que se 

considera possa interessar-lhe”. Assim, quando não há razão para dizer e nem a 

quem dizer, o que dizer inexiste. O aluno precisa assumir-se como interlocutor para 

que se produza uma relação interlocutiva coesa e coerente.

À medida que os alunos conseguem produzir seus textos com objetivos 

previamente definidos e com clareza de quem será o seu leitor, o encontro do sujeito 

com a linguagem acontece. É a partir desse momento que se deve preocupar com 

os aspectos formais – correção ortográfica, gramatical, estrutural e apresentação do 

manuscrito.  Ainda  há  necessidade  de  respeitar  o  ritmo  de  cada  aluno  para  o 

desenvolvimento  dessa  atividade.  O processo  de  escrita  precisa  ser  visto  como 

trabalho, ou seja, o próprio texto produzido pelo aluno deve dar margens para outras 

produções, com possibilidades de serem reescritas, indicando, assim, os conteúdos 

que devem ser estudados nas aulas de análise lingüística. 
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Dessa maneira,  o  estudante  sente-se  como usuário  ativo  da  língua 

escrita,  pois  a  cada  momento  precisa  rever  a  própria  produção  e  fazer  novas 

versões. Essa tarefa o ajudará a entender o uso da norma culta da língua, pois a 

cada reescrita novos usos surgirão. Os alunos que já dominam a língua escrita se 

colocam como leitores de seus próprios textos, reescreve-os a partir do papel de 

escritor/leitor,  uma  vez  que  leitura  e  a  escrita  são  faces  interdependentes  e 

indissociáveis.

É interessante que o professor no seu dia-a-dia de sala de aula cultive 

o hábito da leitura, escrita e reescrita. Para o trabalho com a reescrita do texto, o 

professor pode lançar mão de mecanismos diversos, conforme as necessidades dos 

alunos. Há textos que serão reescritos a partir de um bilhete deixado pelo professor 

na própria produção do aluno.  Em outros casos,  o professor constrói  juntamente 

com os  alunos  os  códigos  de  correção  que serão  utilizados,  de  acordo  com os 

encaminhamentos dados a cada atividade, no caso específico desta proposta, os 

mecanismos de coesão e coerência textual. Não se pode esquecer que o ensino da 

língua deve ser a própria prática de linguagem internalizada pelos sujeitos. 

As análises da Lingüística sobre coerência e coesão textual auxiliam, 

em muito, o professor, pois o olhar para a língua em funcionamento, ou seja, para o 

texto, resolve o problema de integração dos usuários da língua escrita e liberta o 

professor da tradição metodológica que vê a gramática como única responsável pelo 

ato  de  falar  e  escrever  bem.  Para  trabalhar  conforme essa teoria,  não  se  deve 

abandonar nada, faz-se necessária apenas mudança de método de trabalho. Para 

Koch e Travaglia (2006, p. 102), “... um professor pode, por exemplo, fazer grandes 

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

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

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

Nesta perspectiva, um trabalho motivado e motivador que dê destino 

ao texto do aluno, um destino que não seja a pasta do professor, a maleta do próprio 

aluno ou até mesmo a “lata de lixo”,  mas sim um destino de leitura,  reescrita e 

circulação no ambiente escolar e/ou fora dele, contribuirá, em muito, para o êxito do 

ensino da língua, na concepção dialógica e interacionista da linguagem.
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2 RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO

2.1 Investigação Disciplinar

Título:  Propriedades de coesão e coerência no trabalho de reescrita do texto do 

aluno

Texto:

As  análises  da  Lingüística  por  meio  do  texto  do  aluno  auxiliam  o 

professor no ensino de Língua Portuguesa?

                     Diante da impossibilidade de abordar todos os recursos presentes nos 

textos  em uma única  análise  e/ou  em uma única  atividade  de  reescrita,  o  foco 

central  deste  texto  é  discutir  a  coerência  textual  e  os  recursos  coesivos,  que 

constituem aspectos indispensáveis para a produção e compreensão do texto, tanto 

no plano da expressão como no plano do conteúdo. Ressalta-se que são sete os 

padrões de textualidade, ou seja, os padrões que fazem com que uma seqüência 

lingüística  seja  um  texto.  São  eles: intencionalidade,  aceitabilidade, 

informatividade, situacionalidade, intertextualidade, coesão e coerência. É a 

textualidade, vale dizer, que diferencia um texto de um não-texto. 

Em se tratando de linguagem verbal, é preciso conceituar texto em seu 

sentido  estrito,  ou  seja,  qualquer  passagem  falada  ou  escrita  que  possua 
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significados. Assim, é viável dizer que, independente da extensão, o texto constitui 

unidade semântico-pragmática que se tece pelas relações da coesão e coerência 

textual.  O  discurso  só  se  constitui  quando  conta  com  elementos  implícitos  e 

explícitos  que  o  garanta  argumentatividade.   E,  não  se  pode  esquecer,  que  as 

propriedades de coesão e coerência textual são os fatores básicos da constituição 

dessa  ação  argumentativa.  Em  cada  texto  estabelece-se  uma  relação 

argumentativa.  Isso  se  dá  de  acordo  com  a  intencionalidade  do  locutor  e  das 

relações constituídas por meio da disposição dos recursos coesivos. 

Como já foi dito, coesão e coerência são dois padrões importantes da 

textualidade.  É  possível  distingui-los  ou  separá-los  no  processo  de  produção, 

reescrita  e  análise  de  textos?  No  campo  teórico,  há  autores  que  apresentam a 

coesão  e  coerência  como  propriedades  distintas;  outros  as  consideram 

interdependentes.

Halliday e Hasan, citados por Fávero (2006, p. 8), afirmam que são as 

relações coesivas que permitem que uma série de palavras constitua ou não um 

texto.  Entretanto,  esses  autores  reconhecem  que  a  noção  de  coesão  deve  ser 

complementada  por  configurações  semânticas,  associadas  ao  contexto  de 

produção, para definir a substância do texto.

Beaugrande  e  Dressler,  também  citados  por  Fávero  (2006,  p.  9), 

consideram a coesão e a coerência níveis diferentes de análise. Para eles, a coesão 

manifesta-se  no  nível  microtextual,  refere-se  à  ligação  das  palavras  dentro  uma 

seqüência.  Já,  a  coerência  manifesta-se  macrotextualmente,  é  o  resultado  das 

relações cognitivas entre interlocutores e não mero traço de textos. 

Para estes autores, a distinção entre coesão e coerência se dá devido 

aos seguintes fatores:

• Poder haver seqüenciamentos coesivos que não formam texto;

• Poder haver textos destituídos de coesão, mas com textualidade coerente, 

desde que se considere o contexto e a situação de produção.

Para reforçar esse pensamento, pode-se recorrer a Marcuschi (1983, 

p. 22) quando ressalta:  “o texto deve ser visto como uma seqüência de atos de 

linguagem (escritos ou falados) e não como seqüências de frases de algum modo 

coesas”.

Já, para Antunes (2005, p. 177), “não há uma coesão que exista por si 

mesma e  para  si  mesma.  A coesão  é  uma decorrência  da  própria  continuidade 
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exigida pelo texto, a qual, por sua vez, é exigência da unidade que dá coerência ao 

texto”. Costa Val (2006, p. 7) acrescenta que “a coerência diz respeito ao nexo entre 

os conceitos e a coesão, à expressão desse nexo no plano lingüístico”.

Com base na perspectiva teórica abordada anteriormente, é possível 

conceituar a coerência como um fenômeno subjacente, que se refere ao sentido do 

texto e à sua interpretabilidade. Já, a coesão é um fenômeno de ligação, promove a 

relação entre os elementos que constituem a superfície textual. É revelada por meio 

das marcas lingüísticas e estruturais do texto.  

De acordo com Koch e Travaglia (2006, p. 47, 48,) há duas grandes 

modalidades de coesão: a coesão referencial e a coesão seqüencial. 

Para  os  autores,  a  coesão  referencial  se  compõe  entre  os 

componentes  da  superfície  textual  quando  se  quer  retomar  um  referente  já 

enunciado. Ela é obtida por meio de dois mecanismos básicos: a substituição e a 

reiteração.

A substituição se dá quando um componente da superfície textual é 

retomado  (anáfora)  ou  precedido  (catáfora)  por  um  elemento  gramatical 

correspondente, esse elemento pode ser pronominal, verbal, adverbial ou numeral. A 

coesão  por  substituição  se  constitui  pela  retomada  e/ou  sucessão  de  um 

componente textual  por meio de um elemento gramatical  que traz as marcas da 

categoria que o substitui. Veja alguns exemplos: 1- “A cada ano que se inicia, novos 

grupos  de  profissionais  se  formam.  Como  aproveitar  no  mercado  de  trabalho  o 

potencial dessas pessoas”? Tem-se aqui um caso de anáfora, ou seja, a expressão 

novos grupos de profissionais foi retomada pela expressão  dessas pessoas.  2- “O 

professor falou isto: a diversidade precisa ser respeitada na sala de aula”. Observa-

se  nesta  frase  um  caso  de  catáfora,  a  expressão  a  diversidade  precisa  ser 

respeitada na sala de aula torna-se coesa porque se constrói por meio da ligação 

com o pronome demonstrativo isto  que a precede. Outro caso é a substituição por 

elipse. Exemplo: O menino gosta de jogar bola; a menina, de brincar de boneca. 

Percebe-se, nesse enunciado, a elipse do verbo gostar.

Já, a reiteração acontece quando há substituição de uma palavra por 

outra.  Isso pode ocorrer  por  meio de sinônimos (embora não existam sinônimos 

absolutos),  hiperônimos,  hipônimos,  repetição do mesmo item lexical,  expressões 

nominais  definidas,  nomes  genéricos.  Observe  exemplos  de  enunciados  que 

contemplam a coesão referencial por reiteração: 
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• Sinônimo: Devemos cuidar bem das  crianças, pois  meninos não conhecem 

perigos;

• Hiperônimo: Gosto muito de frutas. Como pêra todos os dias.

• Hipônimo:  Na  maioria  das  casas  existem  cachorros.  Os  animais passam 

confiança para os homens;

• Repetição  do  mesmo item lexical:  Pesquisar  é  preciso:  se  você  não  tem 

biblioteca, vá à biblioteca municipal;

• Expressões nominais definidas: O professor atualizado deixa de ser um mero 

executor de planos de aula elaborados por terceiros. A atualização oferece ao 

profissional da educação condições para planejar um ensino coerente com as 

necessidades de seus alunos. Educadores com esse perfil alcançam sucesso 

no trabalho.

• Nomes genéricos: O ser humano possui idéia estranha que é reprovada pelo 

próprio homem: tirar a vida de seu semelhante.

                       Segundo Fávero (2006, p. 33, 34), a coesão seqüencial, por sua vez, 

tem a função de garantir progressão ao texto, é responsável pelo desenrolar das 

informações.  Também  se  faz  por  meio  de  dois  procedimentos:  seqüenciação 

temporal e seqüenciação por conexão.

A seqüenciação temporal pode ser obtida por: 

• Ordenação linear dos elementos: Levantou, escovou os dentes, tomou o café 

e foi trabalhar;

• Expressões  que  assinalam  a  ordenação  ou  continuação  das  seqüências 

temporais:  Nas décadas anteriores, o trabalho com o texto em sala de aula 

era bastante restrito, na atualidade, o texto é o ponto de partida e de chegada 

para o ensino de Língua Portuguesa;

• Partículas temporais: Irei ao teatro à noite;

• Correlação dos tempos verbais: Peço que venham logo.

                     A seqüenciação por conexão constrói-se pelo uso dos conectores entre 

termos, orações e períodos do texto. A conexão efetua-se por meio de conjunções, 

preposições, locuções conjuntivas e preposicionais, bem como por meio de alguns 

advérbios e locuções adverbiais. 

Em um texto tudo precisa estar relacionado e esta interdependência 

semântica e/ou pragmática acontece a partir da utilização dos operadores lógicos, 
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discursivos e de pausa.  Esses operadores também podem ser entendidos como 

elementos indicadores de relações de sentido e de orientações argumentativas para 

o texto.  Os Operadores do tipo lógico podem estabelecer as seguintes relações;

• Disjunção: liga proposições por meio do conector ou, que pode ser inclusivo 

ou  exclusivo  –  Há  vagas  para  moças  e/ou  rapazes  (disjunção  inclusiva); 

Antônio ou Carlos será eleito presidente do bairro (disjunção exclusiva);

• Condicionalidade:  estabelece  relação  de  dependência  entre  a  proposição 

antecedente e a conseqüente. Pode se apresentar de três formas: factual ou 

real (está inserida na relação de causalidade); não factual ou hipotética – Se 

fizer sol, iremos à festa; contrafactual ou irreal – Se tivesse asas, voaria para 

outro planeta;

• Causalidade: há relação de causalidade sempre que se verifica entre duas 

situações  uma  relação  de  causa  e  conseqüência.  É  expressa  pelas 

construções que a gramática chama de causais, conclusivas e consecutivas. 

Exemplos: 1- Se você é homem então é mortal. 2- A professora falou tanto 

durante a aula que ficou rouca;

• Mediação:  As relações de mediação se constroem através de proposições 

que exprime o meio para chegar a um fim. Exemplo: Fugi para não despedir 

do meu amor;

• Complementação: Ocorre sempre que um termo é usado para complementar 

o outro. Observe o enunciado: Desejo uma coisa a todo ser humano: que seja 

feliz.

• Restrição ou delimitação: acontece quando uma oração restringe ou delimita 

o conteúdo de outra. Exemplo: A escola que compromete com o ensino obtém 

êxito.

Os operadores dos discursos,  também se manifestam por meio das 

relações de: 

• Conjunção:  acontece  quando há  adição  de conteúdos.  Exemplo:  Chove e 

venta;

• Disjunção:  trata-se  da  disjunção  de  enunciados  que  têm  orientações 

discursivas  diferentes.  Veja:  Faça  corretamente  a  dieta.  Ou  você  já  se 

esqueceu do que aconteceu na dieta passada?

• Contrajunção: nessa relação há oposição entre os conteúdos explicitados ou 

implicitados.  Aqui  se  pode  colocar  as  adversativas  e  as  concessivas.  A 
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diferença  está  no  fato  que  a  adversativa  nega  a  primeira  proposição  e  a 

concessiva nega a segunda proposição Exemplos: 1- Júnior é um excelente 

funcionário,  mas chega atrasado todos os dias.  2-  Júnior  é um excelente 

funcionário, embora chegue atrasado todos os dias.

• Explicação ou justificação: ocorre quando o segundo segmento introduz uma 

explicação do primeiro.  Observe:  É necessário recontextualizar  o papel  do 

professor  e  revalorizá-lo,  pois  ele  é  a  peça-chave  do  processo  ensino  e 

aprendizagem.

Há também as pausas que são indicadas, na escrita, pelos sinais de 

pontuação. Os sinais de pontuação substituem os conectores frásicos, assinalando 

relações  diversas,  facilmente  identificadas.  Exemplo:  Não  saia  na  chuva.  Ficará 

doente.

Fávero (2006, 16) apresenta uma proposta de reclassificação dos tipos 

de  coesão,  acrescentando,  assim,  a  coesão  recorrencial.  Para  a  autora,  esse 

mecanismo  tem a  função  de  articular  informações  novas  às  velhas.  Constituem 

casos  de  coesão  recorrencial:  recorrência  de  termos,  paralelismo,  paráfrase, 

recursos fonológicos segmentais e supra-segmentais.

No caso de recorrência de termos, o que se tem é a repetição de um 

mesmo vocábulo com a função de dar ênfase, intensificação ao texto. Fávero (2006, 

p. 27) cita como exemplo um fragmento do poeta Manuel Bandeira: 

                                                        Irene preta
                                                        Irene boa
                                                        Irene sempre de bom humor [...]

Já, o paralelismo ocorre quando há repetição de estrutura gramatical 

para  dar  ao enunciado certa  harmonia,  ou  seja,  uma simetria  sintática.  Pode-se 

exemplificar por meio da estrofe do poema de Luís Vaz de Camões (1975, p. 129):

                                                       Amor é fogo que arde sem se ver;
                                                       É ferida que dói e não se sente;
                                                       É um contentamento descontente;
                                                       É dor que desatina sem doer.                      

A paráfrase, por sua vez, acontece quando há necessidade de se dizer 

o que já foi dito, sem prejudicar, no entanto, a originalidade do texto primitivo. Isso 

acontece bastante com as fábulas, os poemas e também quando se faz pesquisa 

científica. 

Quanto  aos  recursos  fonológicos,  segmentais  e  supra-segmentais, 

pode-se afirmar que são fundamentais no estabelecimento da coesão. Fávero (2006, 
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p.  29,  30)  apresenta  os  seguintes  casos  de  coesão  obtidos  por  meio  desses 

recursos:

• Ritmo: Sucessão de movimentos num jogo de tensão e distensão, mecanismo 

importante para a rede de significantes que compõem o texto;

• Recursos  de  motivação  sonora:  Expressividade  construída  através  do  uso 

das vogais e consoantes, ou seja, dos conhecidos recursos das aliterações e 

assonâncias que muito contribuem para a percepção e visualização do texto. 

Pode-se afirmar,  assim,  que  a  coesão é a propriedade responsável 

pela  conexão  da  superfície  lingüística  do  texto,  enquanto  a  coerência  permite  a 

conexão  conceitual,  dá  conta  do  processamento  cognitivo  do  texto,  estabelece 

sentido para o texto. Para Koch e Travaglia (2006, p. 36), “a coerência tem a ver 

com a boa formação em termos da interlocução comunicativa”. Assim, a situação 

comunicativa,  a  situação  de  produção,  conhecimento  compartilhado  e  o 

conhecimento de mundo constituem fatores essenciais para o estabelecimento da 

coerência. A coesão auxilia no estabelecimento da coerência, porém, sozinha, não é 

suficiente para garanti-la.

Nesse sentido,  é necessário  viabilizar  um trabalho com o texto que 

seja dinâmico, que entenda a avaliação da produção do aluno como uma fase do 

processo  que  poderá  ser  refeito,  nunca  como seu  produto  final.  O  texto  não  é 

incoerente por si só, o que, muitas vezes acontece é a falta de clareza na situação 

de produção ou  mau uso  dos  elementos  lingüísticos  de  coesão.  Enfim,  para  os 

autores Koch e Travaglia (2006, p. 100), “a coerência se constrói na interação entre 

o texto e seus usuários, numa situação comunicativa concreta”. 

Referências

ANTUNES, Irandé Costa.  Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2005.

CAMÕES,  Luís  Vaz  de.  Camões:  sonetos.  Pref.  e  notas  de  Maria  de  Lurdes 
Saraiva. Portugal: Publ. Europa-América, 1975.

COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade.  3ª ed. São Paulo: Martins 
Fonte, 2006.

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2006.
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KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça & TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 
São Paulo: Contexto, 2006.

MARCUSCHI, Luiz Antonio.  Lingüística Textual, o que é e como se faz. Recife: 
Universidade Federal de Pernambuco, 1983.

2.2 Perspectiva interdisciplinar

Título: Propriedades da coesão e coerência textual e as disciplinas escolares

Texto: 

É possível compreender um texto se lhe faltar coesão e/ou coerência? 

É possível compreender um texto de Geografia, coeso e coerente, se não houver 

referência geográfica?  Refletindo sobre esses questionamentos dá para afirmar a 

impossibilidade de uma disciplina escolar caminhar sozinha. Em primeiro lugar, é 

necessário considerar que a Língua Materna é o código utilizado pelos professores 

de todas as áreas, assim, todo professor é professor de linguagem. Em segundo 

lugar,  para  que  o  aluno  tenha condições  de  produzir,  de  compreender,  de  fazer 

inferências  e  relacionar  os  elementos  do  texto,  é  preciso  antes  conhecer  as 

referências históricas, geográficas, mitológicas, socias, filosóficas, literárias, culturais 

e outras, de acordo com a situação de produção e recepção do texto. 

Compete ao professor trabalhar de forma que viabilize a compreensão 

e o conhecimento do aluno numa perspectiva globalizada. A coerência é exigida em 

todas as situações: desde produção de uma pequena narrativa, da elaboração de 

projetos até a elaboração de teses de doutorado, sejam elas de quaisquer áreas. 

Sem coesão e coerência não há argumentação. Costa Val (2006, p. 7) afirma: “A 

coerência e a coesão têm em comum a característica de promover a inter-relação 

semântica entre os elementos do discurso, respondendo pelo que se pode chamar 

de conectividade textual”.

   Nota-se, assim, que as diferentes áreas do conhecimento precisam ser 

interligadas para que a aprendizagem aconteça com êxito. É por meio do trabalho e 

diálogo com textos das outras disciplinas do currículo que o professor de Língua 

portuguesa  tem  oportunidade  de  discutir  as  variedades  argumentativas, 

comunicativas e culturais que predominam no decorrer do tempo. E, é por meio da 
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coesão e coerência presentes nos textos didáticos que os professores de diferentes 

disciplinas conseguem desenvolver sua prática pedagógica. 

Referência:

COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade.  3ª ed. São Paulo: Martins 
Fonte, 2006.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça & TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 

São Paulo: Contexto, 2006.

2.3 Contextualização

Título: Coerência e sentido

Texto: 
O conhecimento de mundo desempenha um papel importantíssimo no 

estabelecimento  da  coerência.  Esse  conhecimento  é  adquirido  à  medida  que  o 

cidadão  participa  dos  fatos  que  ocorrem no ambiente  que  o  cerca.  Esses  fatos 

podem se relacionar com a cultura, com a ciência, com a arte entre outros fatores 

presentes no dia-a-dia de cada sociedade. É o conhecimento adquirido formal ou 

informalmente que permite ao educando detectar contradições e/ou estabelecer a 

coerência  em  um  determinado  texto.  Segundo  Koch  Travaglia  (2006,  p.  77),  é 

preciso que haja correspondência entre  o texto e os conhecimentos  prévios dos 

interlocutores para que se construa o universo textual. 

Outro  fator  importante  está  na  consideração  dos  elementos 

contextualizadores  que  contribuem  para  a  interpretação  do  texto.  Não  se  pode 

deixar de observar, até mesmo, a disposição das palavras na página, o título da 

produção, o autor, a data, o gênero textual, a situação comunicativa. Essas medidas 

desempenham papel decisivo no estabelecimento da coerência.

Os  textos  elaborados  em uma  mesma  época,  pertencentes  a  uma 

mesma cultura, a uma mesma filosofia, a uma mesma ideologia, etc., circulam em 

constantes  diálogos  explícitos  ou,  até  mesmo,  implícitos.  Isso  é  de  grande 

importância para a construção de sentidos do texto. Para tanto,  os interlocutores 

utilizam os fatores de textualidade de acordo com a perspectiva e com o objetivo do 

seu trabalho. 

17



Concebendo a sala de aula como lugar de interação, o professor deve 

estar  atento  aos  diferentes  saberes  historicamente  sistematizados  que  dialogam 

com os saberes do cotidiano dos alunos, para não correr o risco de valorizar aqueles 

em detrimentos destes. No processo de produção, reescrita e análise de textos é 

preciso levar em conta os conhecimentos presentes na vida dos participantes de 

cada  comunidade  escolar.  Se  isso  não  acontecer,  a  vivência  escolar  torna-se 

incoerente para os seus sujeitos, visto que o entendimento do que acontece no texto 

é  conseqüência  do  entendimento  que  cada  indivíduo  tem  do  que  acontece  no 

mundo.

O mais importante nesta reflexão é ter claro que toda a produção, seja 

a do instrumento de trabalho, seja a própria linguagem, nasceu de uma necessidade 

social  e  histórica.  É  acreditando  nessa  natureza  social  da  linguagem,  enquanto 

produto de uma necessidade histórica do homem que leva o cidadão à compreensão 

do caráter dialógico, interacional que está presente no cotidiano e no mundo textual 

de quem processa e recebe o discurso. 

Referência:

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça & TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 

São Paulo: Contexto, 2006.

3 RECURSOS DIDÁTICOS

3.1 Sítio

Título: Por trás das Letras

Disponível em: http://www.portrasdasletras.com.br 

Comentários: Por trás das letras é um site no qual o professor e estudantes podem 

encontrar  artigos,  curiosidades,  exercícios  e  muitas  outras  orientações  para  o 

entendimento  da  Língua  Materna.  É  resultado  dos  esforços  e  parceria  entre  o 

provedor Folhanet (Araçatuba – SP – Brasil) e o professor, escritor e jornalista Hélio 

Consolaro que coordena o seu conteúdo. Acesso em 26/09/07.
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3.2.1 Som

Título: Marinheiro Só – Caetano Veloso

Disponível em: www.buscaletras.com.br/listagem/mpb.htm - Acesso em 06/02/2008

...

Ô, marinheiro, marinheiro 
Marinheiro só 
Ô, quem te ensinou a nadar 
Marinheiro só 
Ou foi o tombo do navio 
Marinheiro só 
Ou foi o balanço do mar 
Marinheiro só.

Comentários:  Pode-se constatar que a letra da Música Popular Brasileira possui 

grande  relevância  como  manifestação  estética  tradutora  de  nossas  múltiplas 

identidades  culturais,  apresenta-se  como  uma  das  mais  poderosas  formas  de 

preservação da memória  coletiva  e como um espaço social  privilegiado  para  as 

leituras e interpretações do Brasil. A MPB é um importante recurso para o trabalho 

com  os  elementos  coesivos,  principalmente  a  coesão  referencial,  e  com  a 

propriedade de coerência textual, uma vez que a coerência exige conhecimento de 

mundo para ser estabelecida.

3.2.2 Vídeo

Título: Deu a louca na Chapeuzinho

Direção: Cory Edwards.

Elenco (Vozes, versão original): Anne Hathaway, Glenn Close, Jim Belushi, Patrick 

Warburton, Anthony Anderson, David Ogden Stiers, Xzibit, Chazz Palminteri, Andy 

Dick, Cory Edwards, Benjy Gaither. 

Infantil, EUA, 2006, 80 m; colorido.

Sinopse: A tranquilidade da vida na floresta é alterada quando um livro de receitas é 

roubado.  Os  suspeitos  do  crime  são  Chapeuzinho  Vermelho,  o  Lobo  Mau,  o 

Lenhador  e  a  Vovó.  Cabe  então  ao  inspetor  Nick  Pirueta  investigar  o  caso  e 

descobrir a verdade. Para que se faça justiça, os policiais precisam interrogar todos 

os envolvidos na cena do crime: o Lenhador, a Vovozinha, Chapeuzinho Vermelho e 

o Lobo Mau, que têm versões bastante diferentes para o mesmo fato. 

19

http://www.buscaletras.com.br/listagem/mpb.htm


Comentários:  O discurso do filme fornece condições para um excelente trabalho 

com  os  fatores  da  textualidade,  em  especial,  com  a  intencionalidade  e  com  a 

situacionalidade.  Isso deve ao fato de que os personagens contam a versão da 

história coerente e coesa, capaz de satisfazer os objetivos da situação comunicativa 

que lhes compete naquele contexto.

Referência:  

http://filmes.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=144

3.3 Propostas de Atividades

Título: 1 - Produção Textual

Descrição  da  Atividade:  propor  aos  alunos  que  construam  textos  narrativos, 

considerando  que  já  lhes  foram  garantidos  os  conhecimentos  prévios  e  a 

familiaridade com a estrutura do gênero.

Após a construção dos textos, o professor fará a correção por meio da 

técnica que julgar mais adequada. Em seguida, desencadeará uma reflexão em sala 

de aula sobre os aspectos fundamentais da produção. É bom ressaltar em primeiro 

lugar os pontos positivos da atividade. Seguindo, a partir das anotações feitas no 

momento da correção, trabalhar, por meio da reescrita dos trechos, os mecanismos 

de  coesão  e  coerência.  Nesse  processo  de  interação/interlocução,  professor  e 

alunos se instituem como autores dos textos que estão sendo analisados.

Os  textos  reescritos  poderão  circular  dentro  ou  fora  da  escola, 

conforme a finalidade e receptores a que se destinam. Assim, os textos dos alunos 

acabam dando indicações de quais serão os novos pontos de partida,  as novas 

propostas  de  escrita.  O  professor  tornar-se-á  um  mediador  e  as  atividades  de 

produção desenvolver-se-ão continuamente

Título: 2- Análise de textos

Descrição da Atividade: Selecionar textos dos mais variados gêneros e que sejam 

de interesses dos alunos. Após o trabalho de interpretação, analisá-los quanto às 

ocorrências  de  elementos  coesivos  e  marcas  de  coerência.  Não  é  necessário 

abordar todos os tipos de coesão em um mesmo texto. O professor pode delimitar 
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aquilo que for  viável  para cada turma/série letiva.  Não se esquecendo de que o 

importante não é a nomenclatura, os conceitos, mas a função que cada elemento 

exerce no texto.

Referência

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2006.

3.4 Imagem

Literatura com humor
Autora e proprietária: Ana Cláudia Bastian Machado
Fonte: Banco de Imagem do Portal Educacional do Estado do Paraná.

Comentário: A imagem reporta ao gosto pela leitura. É imprescindível a importância 

da leitura, em especial de textos literários, para a produção de um texto coeso e 

coerente. Toda atividade de produção deve ser precedida de uma atividade prévia, e 

as atividades prévias partem da leitura, por isso é necessário despertar no aluno o 

prazer de ler.
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4 RECURSOS DE INFORMAÇÃO

4.1 Sugestões de Leituras

Revista Científica

Título: Revista Língua Portuguesa

Referência: Revista Língua Portuguesa. Editora Segmento: São Paulo, SP.

Comentários: A revista Língua Portuguesa se lança ao compromisso de abordar os 

momentos do cotidiano de uso mais relevante no idioma português, na fala brasileira 

e suas variantes.  Permite ao leitor um mergulho nas muitas histórias do idioma e na 

sua permanência entre culturas variadas para além do estudo da gramática ou de 

seus padrões. Traz importantes conteúdos sobre a literatura Brasileira. 

Livros

Título do Livro: O texto na Sala de Aula

Referência:  GERALDI,  João  Wanderley.  O  texto  na  Sala  de  Aula.  Cascavel: 
Assoeste, 2001.

Comentários:  Coletânea que propõe uma reflexão e um redimensionamento das 

atividades de sala de aula. Traz um conjunto de textos autônomos que constituem 

subsídios  teórico-práticos  para  aqueles  que  são  os  sujeitos  mediadores  do 

conhecimento no cotidiano da sala de aula.  Os textos sugerem que o ensino da 

Língua Materna seja como forma de interação. A leitura dessa obra é o ponto central 

para a inovação do trabalho com a Língua Portuguesa.

Título do Livro: Portos de Passagem

Referência: GERALDI, João Wanderley. Portos de Passagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995.

Comentários: Este livro constitui leitura obrigatória para os interessados no trabalho 

com textos. O autor apresenta com muita clareza a importância do trabalho dinâmico 

sobre as práticas de leitura, produção e compreensão de textos e análise lingüística. 

Trabalha a linguagem em sua dimensão discursiva, ressaltando a construção e a 

reconstrução do saber.
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Título do Livro: Aprender e Ensinar com Textos de Alunos

Referência:  CHIAPPINI,  Lígia.  Aprender  e  ensinar  com  textos  de  alunos. 
GERALDI, João Wanderley e CITELLI, Beatriz (Orgs). São Paulo: Cortez, 2004.

Comentários:  Leitura indispensável  para todos os educadores que acreditam no 

trabalho com o texto do aluno. Os textos que constituem esse livro trabalham com a 

pesquisa teórica e com os resultados obtidos por meio da inovação da prática de 

ensino da Língua Materna. O objetivo principal é compreender o que está ocorrendo 

em sala de aula, considerando todos os esforços realizados desde a década de 80.

Título do Livro: A Coerência Textual

Referência: KOCH,  Ingedore  Grunfeld  Villaça &  TRAVAGLIA,  Luiz  Carlos.  A 

coerência textual. São Paulo: Contexto, 2006.

Comentários: A obra expõe claramente sobre todos os fatores que contribuem para 

a  constituição  dos  sentidos  nos  textos.  Felizes  nas  escolhas  dos  exemplos,  os 

autores exploram com muita precisão essa complexa propriedade da textualidade 

que se chama coerência textual.

Título do Livro: Coesão e Coerência Textuais

Referência:  FÁVERO, Leonor  Lopes.  Coesão e coerência textuais.  São Paulo: 
Ática, 2006.

Comentários:  Obra  de  considerável  importância  para  todos  os  que  desejam 

aprofundar seus conhecimentos nas propriedades de coesão e coerência textual. A 

autora,  apoiada em outros teóricos,  apresenta  reflexões sobre a relação entre  a 

coesão e a coerência textual. Faz uma minuciosa descrição dos recursos coesivos, 

analisando-os nos vários textos que apresenta como exemplo.

Título do Livro: redação e textualidade

Referência:  COSTA VAL,  Maria da Graça.  Redação e textualidade.  3ª ed.  São 
Paulo: Martins Fonte, 2006.

Comentários: Obra recomendada para todos os que desejam fazer do texto o ponto 

chave do seu trabalho em sala de aula. O livro traz análise qualitativa de textos, 

além de ampla fundamentação teórica sobre os fatores da textualidade.

23



4.2 Notícia

Título da Notícia: Dicas para fazer uma boa redação no Enem.

Referência: Jornal Piracicaba Online – 25/08/2007 – Acesso em 05/10/2007 

Texto: 1 – A redação do Enem avalia, sobretudo, a competência que o aluno tem em 

selecionar,  relacionar,  organizar  e  interpretar  informações,  fatos,  opiniões  e 

argumentos em defesa de um ponto de vista;

2  –  O Enem avaliará  também se o  aluno  domina  o  padrão  culto  da  língua,  se 

consegue  delimitar  o  tema  proposto  e  desenvolvê-lo  em  um  texto  dissertativo-

argumentativo;

3 – Não se esqueça de produzir um rascunho. É mais seguro!

4  –  Faça  a  prova  não  pensando  somente  no  controle  do  tempo,  mas  em 

compreender o que está preparando. Sinta-se confiante e o relógio seguramente 

ficará a seu favor;

5 – Você será avaliado nos quesitos coesão e coerência textual, interpretação dos 

fatos e na possibilidade de elaborar uma solução para o problema proposto dentro 

dos limites dos direitos humanos; (Grifo meu);

6 – O ponto positivo da redação do Enem está na possibilidade de o aluno elaborar 

uma  proposta  de  solução  para  o  problema  abordado,  mostrando  respeito  aos 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural;

FONTE: Klauber José Marcelli, professor da E.E. Prof. Elias de Mello Ayres; E.T. E 

Cel.  Fernando Febeliano da Costa;  Liceu Albert  Einstein  – Terras do Engenho e 

Sistema Pitágoras de Ensino.

Comentário: Considerando os itens desta notícia, percebe-se que as propriedades 

da coesão e coerência textual constituem pré-requisitos para a produção textual em 

quaisquer situações, quer sejam cotidianas e/ou avaliativas.
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4.3 Destaque

Título: Coesão e coerência no texto conversacional

Referências:  FÁVERO, Leonor Lopes.  Coesão e coerência textuais. São Paulo: 

Ática, 2006, p. 89 – 99.

Texto:

Os estudos realizados sobre a conversação mostram que ela possui 

estrutura adequada e é passível de uma análise formal. Assim, embora seja uma 

questão polêmica, é possível identificar elementos de coesão e coerência no texto 

oral, seja o texto mais formal ou menos formal.

A  coerência  se  dá  pelo  fato  de  os  enunciados  produzidos  na 

conversação  se  apresentarem  mutuamente  ligados  de  maneira  ordenada  e 

significativa pelo menos entre dois falantes que se caracterizam como interlocutores. 

A coesão,  por  sua  vez,  apresenta-se  por  meio  das  repetições,  das 

conexões, das paráfrases realizadas pelos usuários. Ressalta-se que a análise da 

coesão na conversação deve ser feita de maneira diferente da análise da coesão no 

texto escrito, uma vez que o texto conversacional se produz dialogicamente por meio 

da ação coletiva dos interlocutores. 

De um modo geral, o texto conversacional é coerente: o problema é 

que,  como ele  obedece  a  processos  de  ordem cognitiva,  torna-se,  assim,  difícil 

detectar as marcas lingüísticas e discursivas dessa coerência. Daí a importância da 

noção de tópico, ou seja, daquilo que se está falando, e de desenvolvimento dos 

tópicos para analisar a coerência na conversação.

O tópico tem como propriedades:

• A centração –  isto  é,  o  falar-se  acerca  de  alguma  coisa,  implicando  a 

utilização de referenciais explícitos ou inferidos. O tópico é, portanto, antes de 

tudo uma questão de conteúdo,  estando na dependência de um processo 

colaborativo que envolve os participantes do ato interacional;

• A organicidade  – isto é, a relação de interdependência que se estabelece, 

simultaneamente  em  dois  planos:  seqüencial –  distribuição  na  seqüência 

horizontal – e hierárquica – distribuição na seqüência vertical. 

• A delimitação local  –  isto é, o tópico é potencialmente marcado por início, 

desenvolvimento e fecho, embora isso nem sempre se evidencie. 

As marcas dessa delimitação podem ser:
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• Lingüísticas:  marcadores  conversacionais,  elementos  prosódicos  (pausas, 

hesitações),  perguntas  anacolutos,  mecanismos  de  contrajunção,  de 

conclusão, repetições, etc.

• Discursivas: implicatividade entre os turnos, perguntas feitas pelo interlocutor, 

etc.

Encontram-se, às vezes, no texto conversacional, porções que não se 

acham topicamente relacionadas nem com o que veio imediatamente antes, nem 

com o que está depois, que, por sua vez, se acha relacionado com o primeiro. Esse 

acontecimento é o que Marcuschi  (1988) chama de  digressão.  O professor deve 

atender  a  esse  fato  quando  se  trabalha  a  prática  da  oralidade.  Não  se  pode 

esquecer que é o contexto que define o sentido do discurso entre os intercolutores. A 

significação só se efetiva quando se estabelece o jogo comunicativo entre o produtor 

e o recebedor do discurso.

Comentário: O estudo do texto conversacional ganha, neste momento, um enfoque 

cada vez maior, uma vez que a oralidade constitui uma prática de muita relevância 

para o processo educativo. 

4.4 Paraná

Título: Do Currículo Básico às Diretrizes Curriculares Estaduais.

Texto:

                     Os anos 80 representam um marco decisivo no ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil,  haja vista  a publicação do livro “O texto na sala de aula”, 

organizado pelo professor João Wanderley Geraldi, publicado em 1984. Com essa 

obra, não somente o ensinar é o centro dos estudos, mas o aprender torna-se o foco 

das discussões. É nessa década que a Lingüística chega à escola desdobrada em 

Psicolingüística,  Sociolingüística,  Lingüística  Teórica,  Pragmática,  Análise  do 

Discurso,  todas  direcionadas  ao  ensino  da  Língua  Materna.  Instaura-se  uma 

concepção que vê a língua como enunciação, discurso, interação, inclui as relações 

da língua com aqueles que a utilizam e com o contexto em que é utilizada, tornando-

a viva e dinâmica originando, assim, uma nova concepção de gramática, de seu 

papel  e função no ensino de português.  Interação tornou-se a palavra chave da 
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época. O aluno passou a ser considerado sujeito ativo que constrói conhecimentos 

por meio da interação com os outros e com a própria língua, objeto de estudo e 

conhecimento. 

          É nesse contexto que, na década de 1990, o Estado do Paraná 

elaborou  o  Currículo  Básico.  Esse  documento  centralizou  o  ensino  no  uso  da 

linguagem, na produção de textos e na reflexão sobre a linguagem, conforme as 

idéias defendidas pelos teóricos que discutiam a concepção dialógica e social da 

linguagem.  No  entanto,  o  conteúdo  gramatical  ainda  continuou  com  vestígios 

tradicionais. 

Muitos professores sentiram-se inseguros diante de tantas mudanças 

aparentemente  “teóricas”,  ficando  à  espera  do  como  fazer.  Alguns  puseram 

literalmente “a mão na massa”, outros permaneceram conscientemente  alheios  às 

mudanças.  A verdade  é  que,  por  mais  que  se  tenham  inovados  os  métodos  e 

técnicas, pressupostos e concepções no ensino da língua, o trabalho com a leitura e 

a escrita  em sala  de aula  não se efetivou como foco central  de articulação dos 

conteúdos das aulas de Língua Portuguesa.

O  Currículo  Básico  do  Estado  do  Paraná  (1997),  na  disciplina  de 

Língua Portuguesa, embora relacionasse os aspectos da lingüística textual  como 

conteúdos  de  gramática  tradicional,  já  apresentava  a  linha  teórica  interacionista, 

defendendo que o aprendizado efetivo da escrita e, conseqüentemente, da leitura só 

seria  possível  por  meio  da  inserção  do  sujeito  no  mundo,  da  interação  que 

estabelece entre o que aprende e seu universo cotidiano. 

                 De acordo com o documento acima citado, a aula de português deveria 

ser sempre espaço de interlocução, e de contato com a diversidade de discursos 

verbais  e não-verbais que os alunos convivem no dia-a-dia de uso da língua.  O 

usuário da língua não é leitor apenas de livros indicados pela escola, mas de tudo 

que o cerca. Nesse sentido, o texto trabalhado na sala de aula é o lugar de entrada 

para o diálogo do aluno com a infinidade de outros textos que circulam no ambiente 

escolar e fora dele, como também, com os textos que ele próprio produz. 

A produção de textos, a partir  da década de 1990, deveria ser uma 

atividade  decorrente  de  discussões  ou  de  leituras  de  outros  textos,  leituras 

preferencialmente  contrastivas,  isto  é,  aquelas  que  apresentam  pontos  de  vista 

diferentes sobre o mesmo tema. Pois, a partir do debate, do levantamento de idéias, 

dos objetivos bem claros, é possível dar sentido à escrita. 
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A análise lingüística,  a clareza, a coerência e o nível  argumentativo 

poderiam ser  trabalhados  a  partir  de  textos  publicados  e/ou  textos  dos  próprios 

alunos. Nesta perspectiva de trabalho, o professor terá condições de  desmontar  o 

texto, mostrando as estratégias utilizadas na sua elaboração, julgando o nível de 

clareza,  a  partir  da  coerência  e  argumentação  das  idéias.  Por  meio  da  análise 

lingüística, o professor poderá discutir com seu aluno como o texto se organiza no 

plano do conteúdo.  Nesta  atividade,  é  importante  dissecar  o  texto,  identificar  os 

recursos coesivos, compreender a sua função no texto, perceber a flexibilidade da 

língua.  As questões relativas ao domínio da norma padrão serão trabalhadas no 

próprio texto. Discutiu-se, no ensino de língua materna que o Importante é trabalhar 

com a língua viva, construída e modificada diariamente pelos sujeitos que a utilizam. 

Essa visão de ensino esteve exposta no Currículo Básico do Estado do Paraná, já 

na década de 1990.

          No ano de 2003, na Gestão do Governador Roberto Requião, os 

técnicos pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação do Paraná mediaram o 

processo de construção coletiva das Diretrizes Curriculares da Educação Básica da 

Rede Pública do Estado do Paraná, que contou com a participação dos professores, 

pedagogos  e  equipes  pedagógicas  dos  Núcleos  Regionais  de  Educação,  num 

Nesse processo dialógico de produção.

          É importante salientar que, no documento das Diretrizes Curriculares de 

Língua  Portuguesa,  a  dimensão  lingüístico-discursiva  tornou-se  o  fundamento 

teórico  da  proposta,  destacando  a  relevância  de  Bakhtin,  em seu  estudo  sobre 

enunciados, enunciação e gênero discursivo. A função interacionista da linguagem 

constitui o foco central que norteia o trabalho com a Língua Portuguesa nas salas de 

aulas das escolas estaduais do Paraná. 

E, na perspectiva deste material didático, pode-se citar:

A prática  da  escrita  requer  terem  mente  que  tanto  o  professor 
quanto  o  aluno  necessitam,  primeiramente,  planejar  o  que  será 
produzido; em seguida escrever a primeira versão sobre a proposta 
apresentada e, então, revisar, reestruturar e reescrever o texto. Se 
for  preciso,  tais  atividades  devem  ser  retomadas,  analisadas  e 
avaliadas durante esse trabalho. É bom lembrar que essas etapas 
são interdependentes e intercomplementares. (PARANÁ, 2006, 34)

Agora,  tendo  como  objeto  de  estudo  a  “Língua”  e  como  conteúdo 

estruturante  o  discurso  enquanto  prática  social,  acredita-se  que  o  ensino  da 
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gramática deixará de ser visto como atividades esvaziadas de significados e passará 

a caminhar de mãos dadas com as práticas da oralidade, leitura e escrita.  
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