
INTRODUÇÃO  

 

 
As ciências da linguagem vêm apresentando uma expansão considerável no 

Brasil. Proliferam os cursos de pós-graduação1, os grupos de pesquisas, os 

congressos e as revistas científicas. Esse aumento na produção de trabalhos só é 

relevante quando acompanhado de uma melhoria na qualidade. Para tanto se faz 

necessário um certo distanciamento por parte dos pesquisadores para avaliar os 

rumos tomados por uma determinada área da ciência e seus reflexos na sociedade. 

Tais observações prestam-se ao estágio atual dos estudos lingüísticos no Brasil. 

Essa tarefa está sendo realizada eficazmente em vários níveis e por vários 

pesquisadores, como comprovam os trabalhos de Altman (1998), Bentes (2001) e o 

número especial da revista D.E.L.T.A. (1999). 

 Nesses textos busca-se recuperar, organizar e apresentar as pesquisas 

feitas em Lingüística no país. Para tal empreitada, servem-se de artigos publicados 

em revistas específicas, obras de divulgação, principais grupos de pesquisas e 

instituições. A catalogação desses trabalhos orienta os acadêmicos e pesquisadores 

num balizamento de sua área de pesquisa em relação às outras da Lingüística 

numa relação diacrônica e sincrônica. Dentre essas áreas há uma, nascida nos 

anos 702, que tem no texto seu objeto de estudo. Trata-se da Lingüística Textual 

(LT). 

 

                                                 
1 Castilho (1999, vi) já afirmava “há hoje [no Brasil] 62 cursos de pós-graduação em Letras (=Literatura) 
e Lingüística, 45 dos quais ministram cursos também de Doutorado.” O site da Capes informa, no 
entanto, que de acordo com os dados de 2003, esse número subiu para 79. 
 

2 Na Alemanha, os estudos que viriam a se chamar de LT iniciaram-se nos anos 60. 
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 O trabalho que agora se apresenta ocupa-se em recuperar as pesquisas em 

Lingüística Textual realizadas no Brasil num período de onze anos. Para tanto utiliza 

como corpus os trabalhos publicados nos anais/revistas Estudos Lingüísticos, 

resultado dos Seminários do Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado de São 

Paulo (GEL), e os Boletins da Associação Brasileira de Lingüística (Abralin), entre 

os anos de 1991 e 20013. 

 A escolha para a seleção do corpus poderia recair sobre muitas outras 

fontes, entre as quais as revistas D.E.L.T.A., Cadernos de Estudos Lingüísticos, 

Alfa, Cadernos PUC, Letras de Hoje; mas acredita-se que os seminários do GEL e 

os Boletins da Abralin representam bem a dinâmica das pesquisas lingüísticas no 

Brasil, entre elas as que se enquadram na área da Lingüística Textual, realizadas 

tanto por graduandos, quanto por pós-graduandos e docentes das Instituições de 

Ensino Superior (IESs). Outros congressos também poderiam ter sido examinados, 

como o Celsul (Círculo de Estudos Lingüísticos do Sul), o Cellip (Centro de Estudos 

Lingüísticos e Literários do Paraná), o Gelne (Grupo de Estudos Lingüísticos do 

Nordeste), mas esses são mais recentes e foram criados depois do GEL e por 

influência deste. 

 O GEL foi fundado na Universidade de São Paulo, em 1968, por iniciativa do 

professor Ataliba Teixeira de Castilho, seu primeiro presidente. Tem diretoria 

itinerante e promove regularmente seminários no estado de São Paulo. Publica seus 

Anais (ou revistas) ininterruptamente, desde 1978 (Altman, 1998:270). A publicação 

dos trabalhos apresentados no Seminário sofreu algumas modificações: até o 

                                                 
3 A escolha desse período se deve à necessidade de delimitação de um intervalo de tempo, sem o qual 
a quantidade excessiva de dados comprometeria a interpretação dos mesmos. As datas limites desse 
intervalo devem-se ao início do aumento dos trabalhos de LT nos congressos coentifícos (início dos 
anos 90) e à proximidade do iníicio dessa pesquisa (2001).  
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volume XXIII era denominada Anais dos Seminários; a partir do volume XXIV, 

passou a ser uma revista, com corpo editorial e indexação em organismos 

internacionais. O volume XXX saiu em CD-ROM. 

  

Por ter nascido concomitante ao surgimento da LT,  a análise dos trabalhos 

publicados em suas revistas pode configurar-se num painel das pesquisas 

desenvolvidas nessa área. Por força de sua constituição, o GEL acolhe trabalhos 

inclusive de alunos de graduação (ultimamente em forma de painéis) e é 

considerado, por muitos, como regional. Para evitar um reducionismo do corpus a 

ser analisado, optou-se pela inclusão dos Boletins da Abralin, por ser essa uma 

associação científica de repercussão nacional e internacional e de prestígio 

indubitável entre os pesquisadores brasileiros em Lingüística.  

 A Abralin é considerada a primeira associação de Lingüística de caráter 

nacional e foi fundada em 09 de janeiro de 1969, em assembléia presidida pelo 

professor Joaquim Mattoso Câmara Jr., realizada no auditório do SESC, em São 

Paulo. Após breve interrupção, a partir de 1974 passou a desenvolver atividades 

específicas e a promover encontros regularmente. A Abralin realiza Encontros 

Integrados à reunião da SBPC e organiza Institutos Brasileiros de Lingüística. 

Nessas reuniões são discutidos temas tais como: descrição e documentação do 

português e das línguas indígenas, interdisciplinaridade, o ensino da gramática, o 

ensino da Lingüística na graduação e na pós-graduação, a questão do padrão 

lingüístico nas escolas, reformas curriculares etc.4 O Boletim Informativo da 

Associação Brasileira de Lingüística, criado em 1981, é o veículo de divulgação das 

                                                 
4 Conforme informações coletadas no site da associação (www.unb.br/abralin) 
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atividades dos seus sócios. A Abralin também foi responsável, durante certo tempo, 

pela distribuição da revista D.E.L.T.A. (Altman, 1998: 164) 

 

 Na seleção do corpus, optou-se pelo recorte de onze anos (1991-2001). Da 

reunião destes 20 volumes (11 Anais/ Revistas do GEL e 09 Boletins da Abralin) 

foram pinçados os artigos que constituíram os dados deste trabalho. Cada volume 

foi lido detalhadamente, os artigos que apresentaram temática pertinente às linhas 

de estudo da Lingüística Textual (a saber: textualidade, coerência, 

coesão/referenciação, tipologia/gêneros, numa terminologia abrangente) foram 

examinados com mais acuidade a fim de se elaborarem tabelas em que se 

encontram informações sobre títulos dos artigos, tema, autor(es), instituição; além 

do levantamento de todas as obras referidas nesses artigos. 

Esses quatro temas representam os grandes eixos de estudo da LT: a 

textualidade, responsável pela própria constituição desse desmembramento da 

Lingüística, a coesão/referenciação e a coerência, apontados repetidamente como 

os principais fatores de textualidade e a tipologia/gêneros que vem, nos últimos 

tempos, recebendo uma considerável atenção por parte dos estudiosos do texto.  

Essa categoria de tabulação ⎯ tema ⎯ pretendeu confirmar ou refutar 

hipóteses muito disseminadas em textos sobre a LT no Brasil, quanto à preferência 

dos estudiosos por um ou outro tema de pesquisa: ora os estudos da 

coesão/referenciação ora os de coerência, ora os de tipologia/gêneros.5

 A categoria autor procura identificar possíveis “líderes” na pesquisa 

Lingüística no campo da LT, a presença de grupos de pesquisas e co-autorias são 

                                                 
5 A validade dessa classificação (coesão/referenciação e tipologia/gêneros) para os artigos analisados 
nesse trabalho será discutida mais à frente. 
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índices também muito relevantes. Atrelada a essa categoria encontra-se a 

instituição a que os autores se filiam. Pretende-se observar se a produção difundida 

no período analisado revela um centro irradiador ou uma concentração maior dos 

estudos da LT em alguma(s) instituição(ões).  

 Através das informações da última categoria ⎯ Referencial teórico ⎯, 

esmiuçada na tabela IX, pretende-se observar a(as) linha(s) teórica(s) seguida(s) 

pelos pesquisadores na LT no Brasil. 

 

À parte o levantamento quantitativo realizado com os dados disponíveis, as 

categorias de análise possibilitam algumas interpretações; quanto aos artigos como 

um todo, além de espelharem a linha de pesquisa mais profícua, permitem ainda 

uma classificação em artigos programáticos, de pesquisa e de crítica (Altman, 

1998:48).  

 

Os artigos programáticos, como se pode depreender de sua denominação, 

referem-se àqueles trabalhos que buscam, de uma maneira ou de outra, discutir “o 

programa” de uma dada área do conhecimento. Essa discussão pode se realizar 

pela apresentação de novas perspectivas de estudo ou pela revisão de uma 

determinada teoria, ou seja, atêm-se a observações quanto à linha de pesquisa 

(“novas”, releituras). Um exemplo de artigo programático é o 17.16 (Questões de 

coesão e coerência textuais, Ingedore G. V. Koch, 1996), em que se lê: “Meu 

objetivo foi proceder a uma revisão dos conceitos de coesão e coerência, com o 

objetivo de mostrar a inter-relação que existe entre ambos.”, p.18,  (grifo nosso). 

                                                 
6 Temos aqui o primeiro trabalho publicado em 1996, na Abralin, no volume 16 da amostra. A 
sinalização numérica que identifica cada artigo da mostra está explicitada no tópico 2.2 (página 34).   
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Ou seja, a autora do artigo propõe-se a discutir os conceitos de coesão e de 

coerência, realizando, assim, uma reavaliação do programa dessa área do 

conhecimento; nesse caso específico não se apresenta uma nova perspectiva de 

estudo e sim uma complementação de uma perspectiva teórica já estabelecida. 

Ainda segundo Altman, o artigo programático, “visa a indicar a um 

determinado público-alvo o quê fazer e como fazer.”(1998, p. 48). 

 

Os artigos de pesquisa (ou de aplicação) são essencialmente “aplicativos”, 

aqueles em que se realiza a análise de dados ou problemas a partir de uma 

determinada teoria ou conjunto de procedimentos. Exemplo de artigo de pesquisa é 

o 11.7 (Alguns operadores argumentativos em Problemas de família, Paula Renata 

Bertho, 2001), em que a autora propõe no resumo  

“realizar a análise dos mecanismos responsáveis pela argumentatividade 

do texto, procedendo ao exame referente ao emprego dos conectivos, 

em um artigo da revista O Cruzeiro ─ Problemas de família ─, a fim de 

detectar traços ideológicos vigentes na década de 50, considerados 

característicos na projeção do discurso feminino.” (sem indicação de 

número de página) 

 

 Aqui temos o exame de um conjunto de dados (os conectivos presentes 

em um artigo da revista Cruzeiro) a partir de um conjunto de procedimentos ─ no 

caso os mecanismos responsáveis pela argumentatividade. 

 

Os artigos de crítica propõem-se a avaliar a propriedade e/ou validade de 

uma ou outra teoria. Ou seja, a partir de problemas já devidamente examinados, 
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pretende-se apresentar novas análises ou ainda propor novas possibilidades de 

leitura do mesmo problema a partir de outras perspectivas. 

Exemplo de artigo de crítica é o 6.1 (Discutindo a tipologia de texto, Arnaldo 

Cortina, 1996):  

“Para abordar a questão da tipologia textual inicialmente apresentamos, 

de uma forma bastante sintética, cinco propostas tipológicas de 

perspectivas teóricas distintas. Em seguida, discutiremos a viabilidade de 

uma outra proposta tipológica de texto para o ensino de leitura e 

produção de texto escrito.” (p. 432) 

 

Nesse artigo, o autor, após examinar algumas propostas de tipologia de 

textos ─ no caso cinco propostas tipológicas ─ discute uma sexta proposta; essa, na 

perspectiva do autor, mais completa. Segundo a análise de Altman (1999), os 

artigos de pesquisa indicam um grau maior de adesão a um determinado referencial 

teórico, enquanto os de crítica assinalam um grau menor de adesão. 

 

A leitura minuciosa dos artigos suscitou a elaboração de mais uma categoria 

de análise: aquela que considera o tipo de abordagem da teoria. A definição de 

cada uma dessas abordagens varia muito de acordo com o tema do artigo em 

análise, mesmo assim, a seguir apresentamos uma sucinta caracterização dessas 

abordagens. São elas abordagem tradicional, abordagem inovadora e outras 

abordagens. 

 

Os artigos que estamos considerando aqui como de abordagem tradicional 

são aqueles que se filiam ao establisment, ou seja, às teorias mais recorrentes nos 

trabalhos da época, ou ainda as que se enquadram no padrão esperado pela 
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comunidade científica. O artigo 4.11 (Um estudo de coesão textual: tentativa de 

aplicação a textos de alunos, Regina Maria Pessôa, 1994) exemplifica esse tipo de 

abordagem. Nesse trabalho, a autora, expondo sua base teórica, apresenta: “(...) 

baseamo-nos fundamentalmente nas propostas de Beaugrande e Dressler (1981) e 

de Halliday e Hasan (1980) [1976]”.7, p. 1132. Estes autores ─ Beaugrande, 

Dressler, Halliday, Hasan ─ são os mais paradigmáticos nos estudos de coesão no 

período de análise, 19948; o encaminhamento do artigo também segue uma 

metodologia convencional: apresentação sucinta da base teórica, análise dos dados 

a partir da teoria e conclusão da análise com a corroboração dessa teoria. 

 

Os artigos que foram agrupados sob a rubrica abordagem inovadora são 

aqueles que procuram apresentar o objeto de pesquisa de uma forma nova ou 

adotando um referencial teórico não canônico. 

Um exemplo desse tipo de abordagem é o artigo 7.1 (Procedimentos de 

Referencialização do texto, Beth Brait, Maria Adélia F. Mauro, Edna Maria F. S. 

Nascimento, Maria do Rosário V. Gregolin, 1997). Nesse artigo, lê-se no resumo: 

“Este texto tem por objetivo oferecer um breve relato de alguns dados de pesquisa 

sobre estratégias de referencialização em diferentes tipos de textos ─ literários, 

jornalísticos e de propaganda.” (p. 60). Encontra-se, também, o referencial teórico 

adotado: 

 “Nossa pesquisa tem como objetivo viabilizar a aplicação dos 

desenvolvimentos recentes da Análise do Discurso à produção e 

interpretação de textos no ensino de língua portuguesa.” “(...) O 

                                                 
7  A obra de Halliday e Hasan a que nos referimos é Cohesion in English, editada pela primeira vez em 
1976; ocasionalmente os autores dos artigos do corpus podem ter se valido de edições de outros anos. 
8 A hegemonia desses autores ─ Beaugrande, Dressler, Halliday, Hasan ─ para os trabalhos de 
coesão será discutida no tópico 4.1.2. 



 9

investimento da ideologia nas formas do discurso é constituído através 

de procedimentos de referencialização no nível da sintaxe e no nível 

da semântica do discurso.”( p. 54 e 55) (grifo dos autores) 

 

Ou seja, há uma imbricação entre uma temática da LT (processos de 

referenciação) e o referencial teórico da Análise do Discurso (AD). 

 

Em outras abordagens reúnem-se os artigos vistos sob um olhar 

interdisciplinar ou sob as luzes de referências teóricas não restritas à LT. O artigo 

2.4 (Em busca do porquê dos porquês: da sintaxe à análise da conversação, Marli 

Quadros Leite, 1992) exemplifica essa abordagem. 

“Nosso objetivo neste GT é trazer para discussão parte da pesquisa que 

estamos fazendo, sobre o comportamento do porquê no texto oral-

dialogado, na qual procuramos descobrir o seu papel na construção da 

textualidade.” (p. 136) (grifo nosso) 

 

Nesse artigo, mesmo tratando-se da textualidade ─ tema da LT ─, há uma 

aproximação do formalismo (sintaxe) e do funcionalismo (Análise da Conversação); 

ocorrendo, então, um cruzamento de perspectivas teóricas. 

O objetivo geral deste trabalho é recuperar as pesquisas em Lingüística 

Textual realizadas no Brasil nos últimos onze anos e detectar os temas mais 

pesquisados por aqueles que se dedicam a essa área e que se utilizam do GEL e 

da Abralin como espaço de divulgação de suas pesquisas. Para a efetivação desse 

macro objetivo foi necessário levantar quantitativamente os trabalhos filiados 

teoricamente à Lingüística Textual publicados nos Anais/Revistas Estudos 

Lingüísticos e nos Boletins, elaborar um índice de autores mais representativos em 
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relação à produção científica desse campo de estudo, identificar, por meio das 

referências presentes na bibliografia desses artigos, as linhas teóricas seguidas 

pelos pesquisadores na Lingüística Textual no Brasil e reconhecer como foi feita a 

incorporação dessas teorias. 

 

A apresentação deste estudo se dará em cinco capítulos. No primeiro capítulo 

é exposto um breve panorama da História da Lingüística Textual na Europa, 

partindo de seus primórdios nos anos 60/70 ─ quando da análise transfrástica e dos 

estudos de coesão ─  e chegando aos estudos cognitivistas e de interação; nesse 

percurso percorrem-se três grandes momentos: o da análise transfrástica, o das 

gramáticas de texto e o da teoria do texto. Na seqüência é apresentada a LT no 

Brasil que, coincidentemente, também pode ser examinada em três grandes 

intervalos, considerando-se, naturalmente, essa divisão apenas como função 

metodológica. Ainda do capítulo 1, faz parte uma sucinta exposição sobre como 

refletir sobre o fazer-história, no caso, como fazer-história da Lingüística. Teríamos, 

assim, a possibilidade de uma história monumental, uma história tradicionalista e 

uma história crítica. 

O segundo capítulo é todo dedicado à apresentação dos dados. É feita uma 

exposição da forma como os dados foram coletados e organizados. Ou seja, após a 

seleção dos artigos ─ que foi feita a partir da leitura dos anais/revistas do GEL e dos 

boletins da Abralin ─, esses foram organizados em cinco tabelas, cada uma delas 

objetivando explicitar os dados por um prisma específico. Temos, então, a 

identificação dos anais/revistas ou boletins e a quantificação dos artigos, a 

identificação dos artigos, os autores mais citados, os autores com maior 

produtividade e as instituições com maior representatividade. 
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O capítulo três discute os dados levantados nas tabelas e inicia as 

interpretações possíveis a partir desses dados. Temos então um tópico sobre a 

quantificação dos artigos, e outros que visam a esmiuçar cada um dos temas ─ 

texto, coesão/referenciação, coerência, tipologia/gêneros ─ bem como os autores 

mais produtivos, as instituições de origem dos articulistas e o aporte teórico citado 

por esses autores. 

Das primeiras interpretações dos dados, presentes no capítulo três, 

despontaram duas grandes questões: a coesão/referenciação e a tipologia/gêneros. 

Portanto o capítulo quatro será dedicado a um escrutínio mais detalhado desses 

dois grandes temas, bem como o aporte teórico que sustenta a elaboração dos 

artigos dessas temáticas. 

No capítulo cinco, busca-se justificar o porquê da hegemonia dos estudos de 

tipologia/gêneros verificada na amostra, por meio de uma orientação curricular; haja 

vista a aproximação estreita da Lingüística Textual e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, publicados em 1997 e 1998. 

Finalmente, na conclusão, são organizadas as reflexões advindas de cada um 

dos tópicos, objetivando uma compreensão global do objeto deste estudo: o 

desenvolvimento da Lingüística Textual no Brasil, num intervalo de onze anos, por 

meio do exame de duas revistas científicas. 

Neste encaminhamento, não se deve esquecer que muitas das escolhas feitas 

poderiam ser outras (como, por exemplo, a opção pelo GEL e pela Abralin, e não 

por outros congressos); na verdade, procurou-se recortar um objeto num universo 

extenso e fugidio, aceitando-se as precariedades desse recorte. Tal delimitação, no 

entanto, não invalida o estudo; a tarefa de interpretação do objeto sobrepõe-se a 

limitações desse recorte.  
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CAPÍTULO 1. HISTÓRIA, HISTÓRIAS E HISTORIOGRAFIA DA LINGÜÍSTICA 

TEXTUAL 

 

Para concretizar os objetivos elencados no início deste trabalho, pretendem-

se trilhar dois caminhos: um breve histórico da Lingüística Textual e o que, 

contemporaneamente, vem-se denominando de Historiografia da Lingüística. 

Tratando especificamente da história da Lingüística Textual, esse percurso será 

percorrido, primeiramente, examinando o desenvolvimento da LT num contexto 

mundial; em seguida será feita uma breve trajetória da LT no Brasil. 

 

1.1 Breve histórico da Lingüística Textual num contexto mundial 

 

 Desconhecida de muitos que se graduaram até o final dos anos 60, a 

Lingüística Textual é apresentada por Marcuschi (1998) como “uma disciplina de 

caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e processual, considerando a língua 

como não-autônoma nem sob seu aspecto formal” (p. 07). Destaca-se, desse 

conceito elaborado por Marcuschi, o fato de a língua ser não-autônoma quanto aos 

seus aspectos formais. Sobre a imbricação desses dois pontos (não-autonomia a 

aspectos formais)  pode-se dizer que a língua é considerada não somente em seu 

aspecto interno, e sim considerando-se todo o contorno situacional, além de ser 

enfocada em uso, em sua funcionalidade. 

 Bentes situa o início dessa nova área da Lingüística no começo da década 

de 70, como  
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(...) parte de um amplo esforço teórico, com perspectivas e métodos 

diferenciados, de constituição de um outro campo (em oposição ao 

campo construído pela Lingüística Estrutural), que procura ir além dos 

limites da frase, que procura reintroduzir, em seu escopo teórico, o 

sujeito e a situação da comunicação, excluídos das pesquisas sobre a 

linguagem pelos postulados dessa mesma Lingüística Estrutural ⎯ que 

compreendia a língua como sistema e como código, com função 

puramente informativa. (2001:245) 

 

 Ou seja, a LT surge, contemporaneamente ao surgimento da 

Sociolingüística, da Análise do Discurso, da Pragmática, entre outras, num momento 

de mudança de paradigma nos estudos da linguagem, quando são considerados, na 

cena lingüística, outros fatores, tais como a subjetividade, a dimensão espaço-

temporal e as interações de fala. 

 Bentes (2001) considera a Lingüística Textual como um ramo autônomo da 

Lingüística. A nomeação dessa nova área é atribuída a H. Weinrich, 1964, que 

primeiro empregou o termo lingüística de texto. O surgimento dos estudos sobre o 

texto faz parte de um amplo esforço teórico que procura tanto ir além dos limites da 

frase quanto reintroduzir o sujeito e a situação da comunicação. Nessa nova 

perspectiva de estudos sobre o texto, a primeira geração de autores que propunham 

o texto como unidade de estudo era formada por Weinrich, Herweg, Hartmam, van 

Dijk, Halliday e Hasan, todos esses já nomeados por Fávero e Koch [1983] (1994). 

 Para Bentes, para efeito de estudo histórico, podem-se distinguir três 

momentos na constituição da LT como ramo da Lingüística: o da análise 

transfrástica, o das gramáticas textuais e o da teoria de texto. 
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 A primeira fase, nomeada análise transfrástica, deveu-se à impossibilidade 

das teorias sintático-semânticas daquele momento explicarem o fenômeno da co-

referenciação, ocorrendo, então, a ampliação do segmento de análise da frase para 

o texto, daí o termo transfrástico. Outros fenômenos estudados eram a 

pronominalização, a seleção de artigos, a concordância dos tempos verbais e a 

relação tópico-comentário. 

 Nesse período, o texto era visto como “uma seqüência pronominal interrupta” 

(Harweg, 1968, apud Bentes, 2001). Predominam, ainda, os estudos dos recursos 

de coesão que, para a maioria dos autores, abarcam os de coerência. 

 A percepção das limitações do modelo ⎯ como o conhecimento intuitivo do 

falante e o fato de nem todo texto apresentar co-referenciação ⎯ levou os 

estudiosos a reformulá-lo. Daí o surgimento de um segundo momento9, quando os 

pesquisadores propuseram-se a elaborar as gramáticas textuais. 

 

As gramáticas de texto foram influenciadas pelos modelos de gramáticas 

gerativas propostos por Chomsky e representaram um projeto de reconstrução do 

texto como um sistema uniforme, estável e abstrato. Alguns dos postulados comuns 

a autores dessas gramáticas eram a crença no fato de haver uma continuidade 

entre frase e texto, o conceito de que o texto é a unidade mais elevada e a 

possibilidade de todo falante nativo possuir um conhecimento acerca do que seja 

um texto e, portanto, apresentar três capacidades textuais básicas (formação, 

transformação e qualificação10), também chamadas de competências textuais. 

                                                 
9 Koch, 2004a, apresenta uma outra segmentação no desenvolvimento da LT. Para a autora, a 
elaboração de gramáticas textuais ainda comporia o primeiro momento. 
10 Formação: a capacidade formativa está relacionada à possibilidade de o falante produzir (e 
compreender) um número ilimitado de textos, bem como distinguir um texto coerente de um incoerente. 
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 A partir dessas capacidades textuais básicas formularam-se as tarefas de 

uma gramática textual: verificar o que faz com que um texto seja um texto; levantar 

os critérios para a delimitação de textos e, finalmente, diferenciar várias espécies de 

textos. Weinrich (1964, 1971, 1976), Petöfi (1973) e van Dijk (1972), apud Koch, 

2004a, são alguns autores que se propuseram a elaborar gramáticas textuais.  

 Nesse mesmo período da história, paralelamente às gramáticas textuais, 

desenvolveram-se estudos de natureza semântica, tanto inseridos nas gramáticas 

textuais quanto em estudos independentes. São significativos nesses estudos os 

trabalhos de Charolles (1978),  com a apresentação das macrorregras de coerência 

textual. 

Essas tarefas não conseguiram ser executadas a contento, abrindo caminho 

para uma terceira fase no desenvolvimento da LT: a da teoria do texto. 

 

 No terceiro momento ─ dominado pela elaboração de teorias do texto ─, 

Koch (2004a) apresenta que a virada pragmática levou os estudiosos a irem além 

da abordagem sintático-semântica. Nesse novo modelo é comum “a busca de 

conexões determinadas por regras, entre textos e seu contexto comunicativo-

situacional, mas tendo sempre o texto como ponto de partida dessa representação.” 

(Koch, 2004a, p.13) Esse modelo propõe-se investigar a constituição, o 

funcionamento, a produção e a compreensão dos textos em uso, ou seja, ganha 

importância o contexto pragmático; o aspecto mais relevante para os pesquisadores 

passa a ser a noção de textualidade.  

                                                                                                                                           
Transformação: é a capacidade relacionada à propriedade de resumir e parafrasear um texto dado; 
avaliando, também, a qualidade desses procedimentos. 
Qualificação: a capacidade de qualificação relaciona-se à tipificação textual (narração, descrição, 
argumentação etc). (Bentes, 2001- 250) 
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Vem desse período uma das conceituações que vai acompanhar a LT até 

nossos dias: seu caráter não-autônomo. Ou seja, ela é percebida “nos processos 

comunicativos de uma sociedade concreta”, p. 14, idem. Trabalharam nessa 

perspectiva Schmidt (1973) e van Dijk (1980), apud Koch, 2004a. 

Por essa época, aproximadamente o início dos anos 80, detectam-se 

algumas alterações em conceitos importantes no estudo da linguagem, 

principalmente em relação à concepção de língua, de texto e dos objetivos a serem 

alcançados, como se vê a seguir:  

concepção de 
língua 

 

 

 

sistema virtual 
 

 

sistema real, em uso efetivo 

em contextos 

comunicativos 

concepção de 
texto 

de  

produto 
Para  

processo 

Objetivos a 
serem 

alcançados 

 análise e explicação 

da unidade texto 

formal, abstrata 

 análise e explicação da 

unidade texto em 

funcionamento 

 

Koch, 2004a, apresenta ainda um outro momento, nominado por ela de 

“virada cognitivista”. Essa “nova orientação”, desenvolvida na década de 80, 

considera os processos de ordem cognitiva, ou seja, “o texto passa a ser 

considerado resultado de processos mentais.” 

“(...) caberia à Lingüística Textual desenvolver modelos procedurais de 

descrição textual, capazes de dar conta dos processos cognitivos que 

permitem a integração dos diversos sistemas de conhecimento dos 

parceiros da comunicação, na descrição e na descoberta de 

procedimentos para sua atualização e tratamento no quadro das 

motivações e estratégias da produção e compreensão de textos.” Koch, 

2004a, p.22.   



 17

 

São fruto desse período as noções de conhecimento lingüístico, 

enciclopédico, interacional e o referente a modelos textuais globais, modelos 

cognitivos (frames, scripts, cenários, esquemas), entre outros. É relevante neste 

contexto o trabalho de Beaugrande e Dressler (1981), em que os autores 

apresentam os “critérios de textualidade”, responsáveis pelo “ que faz com que um 

texto seja um texto”.  

Costa Val (1991, 2000) organiza um painel dos trabalhos teóricos sobre 

textualidade. Já em 1976, Halliday e Hasan criam o termo textura (equivalente à 

textualidade) que pode ser definida como “o fato de que o texto funciona como uma 

unidade em relação a seu contexto” (p. 2). Nessa perspectiva, a coesão seria a 

responsável pela textualidade11. Estudos complementares, no entanto, apontam ser 

a coerência a responsável por esse fenômeno (Costa Val, 2000, p. 37). 

Vista como “o conjunto de características que fazem com que um texto seja 

um texto, e não apenas uma seqüência de frases” (Costa Val, 1991, p. 5), a 

textualidade se manifesta por meio da ocorrência de sete fatores (Beaugrande e 

Dressler, 1981): a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a 

situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Os dois primeiros 

relacionados ao material conceitual e lingüístico do texto e os cinco outros 

envolvidos no processo sociocomunicativo. Beaugrande e Dressler (1981, apud 

Costa Val, 2000, p. 41) alertam para o fato de a textualidade dever ser vista como o 

“modo de processamento e não como conjunto de propriedades inerentes ao texto 

enquanto produto.”  

                                                 
11 A coesão é fundamental para Halliday e Hasan, mas é complementada pelos elementos de ligação 
do texto ao contexto: campo, modalidade e teor. 
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Em obra de 1997, Beaugrande revê seu conceito de textualidade 

 

“A textualidade é a qualidade essencial de todos os textos, mas é 

também uma realização humana sempre que um texto é textualizado, 

isto é, sempre que um “artefato”  de marcas sonoras ou escritas é 

produzido ou que recebe o nome de texto. Contudo, o ato de textualizar 

corre tão rápida e habilmente que nós não acreditamos que estamos 

realizando algo e assumimos o artefato em si mesmo como sendo um 

“texto completo”. Essa crença “reifica”  o texto numa entidade autônoma 

que “diz apenas o que significa”  e “contém”  sua própria verdade ou 

autoridade, testemunha alguns dizeres consensuais como “isto é o que 

se diz aqui”, “está bem aqui na página”, ou “essas são as palavras 

exatas”. Essa reificação prematura e restritiva é o que a Análise Crítica 

do Discurso procura desvendar ao tomar insistentemente o texto como 

um evento comunicativo. Nosso motivo programático deveria ser: um 

texto não existe, como texto, a não ser que alguém o esteja 

processando.”  p. 13, apud Costa Val, 2000, p. 47) 

 

Os estudos cognitivistas clássicos começaram a ser questionados pela 

necessidade de incorporação de aspectos culturais e sociais. 

“Uma visão que incorpore aspectos sociais, culturais e interacionais à 

compreensão do processamento cognitivo baseia-se no fato de que 

existem muitos processos cognitivos que acontecem na sociedade e não 

exclusivamente nos indivíduos. Essa visão, efetivamente, tem se 

mostrado necessária para explicar tanto fenômenos cognitivos quanto 

culturais.” Koch, 2004a, p.30 

 

“Dentro dessa concepção, amplia-se, mais uma vez, a noção de 

contexto, tão cara à Lingüística Textual. Se, inicialmente, quando das 

análises transfrásticas, o contexto era visto apenas como co-texto 

(segmentos textuais precedentes e subseqüentes ao fenômeno em 
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estudo), tendo, quando da introdução da pragmática, passado a abranger 

primeiramente a situação comunicativa e, posteriormente, o entorno 

sócio-histórico-cultural, representado na memória por meio de modelos 

cognitivos, ele passa a constituir agora a própria interação e seus 

sujeitos: o contexto constrói-se, em grande parte, na própria interação”. 

Koch, 2004a, p.32 

 

Essas mudanças convergiram para o reconhecimento da Lingüística Textual 

como “uma disciplina essencialmente interdisciplinar, em função das diferentes 

perspectivas que abrange e dos interesses que a movem” (Bentes, 2001:252). 

A LT pode ser considerada uma disciplina essencialmente interdisciplinar por 

dialogar com postulados da Análise do Discurso, da Lingüística Aplicada, da 

Pragmática, da Sociolingüística, entre outras,  e por ter em comum com essas áreas 

uma aproximação dos princípios funcionalistas em oposição àqueles postulados 

pelo Formalismo.  

 

Concluída essa breve incursão pelo desenvolvimento da LT num contexto 

mundial, passaremos à observação de como esse desenvolvimento foi reproduzido, 

adaptado ou incorporado pelos estudiosos de texto no Brasil. 

 

1.2 Breve histórico da Lingüística Textual no Brasil 

 

 Após um breve levantamento da LT num contexto mundial, passaremos a 

examinar sua constituição e desenvolvimento no Brasil. Aqui os primeiros trabalhos 

que têm o texto como objeto datam do final dos anos 70, aproximadamente dez 

anos após o surgimento dos primeiros trabalhos na área. Koch (1999b) acredita que 
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a gênese desses trabalhos encontre-se em dois pontos: por um lado, na divulgação 

de três obras, Semiótica Narrativa e Textual, Lingüística e Teoria do Texto e 

Pragmática Lingüística e o Ensino do Português 12; por outro, nas pesquisas 

desenvolvidas na Unicamp na área do discurso e da Semântica Argumentativa. Mas 

é na década de oitenta que os estudos da então nomeada Lingüística Textual se 

expandem, principalmente depois da publicação do artigo Por uma Gramática 

Textual, de Ignácio Antônio Neis (1981)13. 

 Koch (1999b) apresenta a Lingüística Textual, no Brasil, em três momentos. 

A primeira fase vai até a metade da década de 80, quando são publicadas as obras 

introdutórias desse novo ramo da Lingüística. Dentre essas, destacam-se  

Lingüística de texto: O que é e como se faz (1983, Luiz Antônio Marcuschi) e 

Lingüística Textual: introdução [1983] (1994), Leonor L. Fávero e Ingedore G. V. 

Koch). Nesse, as autoras, Fávero e Koch, apresentam na contracapa o objetivo do 

livro:  

“apresentar ao leitor brasileiro uma visão panorâmica da lingüística 

textual, ramo da ciência da linguagem que vem tendo grande impulso, 

nas últimas décadas, especialmente na Europa, e cuja divulgação em 

nosso país é ainda incipiente, em razão de existirem poucas obras 

traduzidas para o português”. 

 

  Esse primeiro momento culmina na 1ª mesa-redonda da área, Coerência e 

coesão na Teoria do Texto (1984), no encontro anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), da qual participaram Marcuschi, Neis e Koch. Já 

                                                 
12 Chabrol, C. et alii. 1977. Semiótica Narrativa e Textual. São Paulo: Cultrix. 
Schmidt, S. J. Lingüística e Teoria do Texto. 1978. São Paulo: Pioneira. 
Fonseca, J. e Fonseca, F.I.1977. Pragmática Lingüística e o Ensino do Português. Coimbra: Almedina. 
13 Neis, Ignácio A. 1981. Por uma Gramática Textual. Letras de Hoje, 44:35-52. 
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neste momento inicial, o tema que mais recebeu atenção dos pesquisadores foi a 

coesão; e a fundamentação teórica firma-se em Halliday e Hasan (1976) e 

Beaugrande e Dressler (1981). Com o passar da década, ocorre uma mudança na 

preferência dos pesquisadores por temas da LT: da coesão para a coerência. 

Paulatinamente, os estudiosos brasileiros passaram a fazer uma leitura crítica dessa 

fundamentação teórica, acrescentando contribuições: como a que alça a coerência 

da posição de um entre vários fatores de textualidade para a condição de “macro-

fator da textualidade” (Koch, 1999b-169) 

 Essa mudança no objeto de estudo intensifica-se no final dos anos 80 ⎯ 

segundo momento da Lingüística Textual no Brasil. A segunda fase nos estudos 

de LT no Brasil caracteriza-se pela, ainda, ênfase nos trabalhos de coesão com 

base em Halliday e Hasan (1976), mas com a incorporação de contribuições de 

outros autores. Desse período são as obras de divulgação A coesão Textual, Texto 

e Coerência e a Coerência Textual14.  

 Atualmente ─ terceiro momento ─ a LT promove um intercâmbio com 

outras áreas das Ciências Humanas (Psicologia Cognitiva, Antropologia, 

Sociologia), adotando uma perspectiva sócio-interacional no estudo da linguagem e, 

portanto, do texto. Nesse período, o processo de referenciação e o estudo dos 

diferentes recursos anafóricos encontrados nos textos voltam a receber atenção dos 

estudos da Lingüística Textual. Ganham ênfase especial também os estudos sobre 

tipologia textual associados aos estudos mais abrangentes sobre os gêneros, como 

se verá em 4.2. 

                                                 
14 Koch, I. G. V. A coesão Textual. São Paulo: Contexto, 1989 
Koch, I. G. V.; Travaglia, L.C. Texto e Coerência. São Paulo: Cortez, 1989. 
Koch, I. G. V.; Travaglia, L.C. Coerência Textual. São Paulo: Contexto, 1990. 
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Percebe-se, portanto, que mesmo a LT no Brasil tendo “iniciado” apenas 10 

anos depois de seu início na Europa, seu desenvolvimento acompanhou as fases 

também lá observadas, o que nos leva a concluir que ainda não se pode falar em 

uma LT brasileira, mas sim de apropriações e adaptações. Mesmo se considerando 

as constribuições realizadas pelos pesquisadores brasileiros. Essa influência 

externa pode ser comprovada por meio dos dados coletados a partir do tópico 3.5 , 

em que é discutido o aporte teórico empregado. 

 

 

 Paralelo ao desenvolvimento da Lingüística Textual observa-se, na 

comunidade científica brasileira, o aumento de interesse por uma historiografia das 

ciências e, em particular, das ciências da Linguagem. Tal interesse historiográfico 

deve-se ao desejo dos lingüistas de legitimar o trabalho realizado pela Lingüística à 

condição de Ciência. Porém, 

 

“a literatura crítica sobre os estudos lingüísticos no Brasil é uma literatura 

extremamente dispersa. Não há obras de referência que possibilitem 

recuperar de forma segura e sistemática, a produção lingüística brasileira 

como um todo” (Altman, 1998, p.25). 

 

 Tentando preencher essa lacuna encontra-se o trabalho de Altman (1998), 

que busca trilhar o caminho percorrido pela Lingüística brasileira de 1968 a 1988. 

Nesse levantamento a autora desenvolveu sua pesquisa a partir de alguns eixos 

principais: a detecção das várias formas sob as quais se apresentou o 

conhecimento lingüístico no Brasil no seu processo histórico; os principais meios de 

difusão e propagação deste conhecimento; as possíveis razões para seu sucesso 
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ou fracasso; os critérios de seleção e solução de problemas e a dinâmica dos 

agentes envolvidos nesses processos. 

A partir das considerações levantadas por Altman (1998), este trabalho 

busca abordar um dos ramos da Lingüística que a autora só tange superficialmente, 

talvez pela incipiência da Lingüística Textual no momento (1968-1988) 

considerando-se o seu “surgimento” no Brasil no começo dos anos 80, talvez pela 

visão mais generalista adotada pela autora. 

 

 Não se pode esquecer também a condição de “prima pobre” da Lingüística 

Textual dentre as principais áreas da Lingüística, bem como sua rápida aplicação 

didática. A Lingüística Textual desenvolveu-se tão ou mais rapidamente quanto à 

assimilação de seus conceitos básicos ao ensino de língua materna e língua 

estrangeira. As idéias de que o ensino de Língua Portuguesa deveria ser feito a 

partir do “texto”, de que uma boa redação apresentaria coesão e coerência e de  

que o aluno deveria ser exposto a uma gama variada de textos (leia-se tipologia) 

podem ter contribuído tanto para sua maior divulgação entre os docentes do ensino 

fundamental e médio quanto para um pré-conceito por parte de estudiosos de outros 

ramos da Lingüística  quanto à sua cientificidade. 

 Não se pretende, no entanto, esgotar as possibilidades de investigação 

quanto à Lingüística Textual. Muitos outros aspectos poderiam ser ainda 

explorados, tais como as obras de divulgação, o rol de trabalhos de pós-graduação 

dos pesquisadores brasileiros, o escrutíneo de outras publicações e/ou eventos 

científicos ou ainda o discurso das reformulações de programas de ensino de língua 

materna e/ou estrangeira que se apossam de conceitos dessa área. Essas outras 

possibilidades podem sinalizar para desdobramentos do que aqui se propõe.    
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1.3 História e historiografia da Lingüística  

  

 Depois de um breve olhar exploratório sob a trajetória de surgimento e 

consolidação da LT como uma nova área da Lingüística e seus reflexos no Brasil, se 

faz necessária uma base teórica para iluminar a historização do fazer lingüístico 

visto que este trabalho nada mais é que um levantamento histórico ─ por meio da 

análise de dados ─ de um recorte temporal da LT no Brasil, bem como sua análise 

qualitativa.  

Para subsidiar a coleta de dados feita ─ e o escrutínio a ela dedicado ─ faz-

se necessário refletir sobre o fazer-história da Lingüística. Neste percurso pode-se 

recorrer a dois métodos complementares que tratam da historização da Ciência de 

maneira geral. Um deles foi elaborado por F. Nietzsche em seu texto Da utilidade e 

dos inconvenientes da história para a vida [1873-1876] (1980), o outro foi formulado 

por Konrad Koerner, apud Altman, 1996. 

 

Nietzsche15 [1873-1876](1980) trata de uma história monumental, uma 

história tradicionalista e uma história crítica. Esses três tipos do fazer histórico 

corresponderiam às três respostas possíveis para a pergunta “Por que se faz 

história?” A história monumental responderia a essa pergunta pela ação e ambição 

do homem. Essa história monumental “seleciona aspectos do passado, atribui-lhes 

uma grandeza perene e os usa como alavanca para um futuro também de 

grandeza.” Busca, portanto, no passado,  justificativa(s) para suas ações no 

presente. 

                                                 
15 Essa reflexão foi feita por José Borges Neto, 2005. 
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Se a resposta à pergunta inicial (Por que se faz história?) corresponder ao 

“prazer em conservar e venerar”, chega-se à história tradicional. Nesse fazer história 

há uma “recuperação” do passado sem, na medida do possível, corrompê-lo ou 

alterá-lo. A intenção é organizar esse passado e preservá-lo. 

A história crítica responderia à pergunta de Nietzsche como necessidade de 

libertação de um sofrimento. As causas para esse sofrimento e a forma de 

libertação estariam no passado; a compreensão dessas fases anteriores seria 

necessária para o prosseguimento das novas fases. A superação de fases 

anteriores seria a “solução”  para os problemas atuais. 

Nietzsche, a partir do entendimento de Borges Neto (2004), não hierarquiza 

esses três tipos de história. Não haveria uma melhor ou pior, cada situação pediria 

um ou outro exame histórico, ou seja, é o tipo de história que se impõe ao indivíduo.  

Os três tipos de história são mais ou menos pertinentes de acordo com o 

objetivo do historiador-pesquisador e com a fase da história de um determinado 

campo do conhecimento. Ou seja, é possível a partir de uma história tradicional ─ 

que buscou organizar e manter o passado ─ pinçar fatos, eventos, personalidades 

para a manutenção dessa área de conhecimento; como se o presente fosse uma 

sucessão do passado a partir de seus pontos centrais. Tendo ainda como base a 

história tradicional, pode-se negá-la, para, a partir dessa negação, construir-se o 

presente, fazendo-se história crítica. 

 

O segundo método que trata do fazer história é postulado por Cristina Altman 

(1996) quando apresenta uma tipologia das histórias da lingüística proposta por 

Konrad Koerner (apud Altman, 1996). Koerner fala de uma história-resumo, história-
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superação e história-establisment16. Ao contrário de Niezstche, que não estabelece 

valoração entre os três tipos de história, Koerner privilegia o último tipo delas ─ a 

história-establisment. 

A história-resumo, para Koener, é vista  como o resultado das reflexões de 

um pesquisador acerca de uma determinada área do conhecimento, selecionando 

os fatos mais marcantes e seus expoentes mais representativos. Os exemplos da 

história-resumo podem ser encontrados em manuais de introdução como Introdução 

à Lingüística (Fernanda Mussalin e Anna Christina Bentes, 2001) e Introdução à 

Lingüística Textual (Ingedore G. V. Koch, 2004a) que, por se destinarem a ser 

introduções a um determinado ramo da Lingüística, se constituem, portanto, em 

exemplos dessa história-resumo.  

Borges Neto (2004) afirma que “os trabalhos de historiografia da lingüística 

feitos no Brasil são, majoritariamente, monumentais.” Ou, ainda segundo Koerner, 

história-resumo. 

O segundo tipo ─ aqui nomeado como história superação ─ busca “superar” 

o passado, “condenando” o que foi feito e propondo abordagens novas. Um 

exemplo de história-superação pode ser encontrado no primeiro capítulo do livro O 

diário de Narciso (Maria Irma Hadler Coudry, 1988), em que a autora faz um 

levantamento dos estudos de afasia até então desenvolvidos, negando-os, para, em 

seguida, apresentar sua proposta que se opõe a tudo anteriormente feito17. 

Finalmente, a história-establisment não supervaloriza o passado nem o 

demoniza, apenas ─ se é que se pode dizer apenas ─ procura organizá-lo de 

maneira coerente e sem pré-julgamentos. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de 

                                                 
16 As expressões história-superação e história-establisment são da responsabilidade da autora dessa 
tese. 
17 Esse exemplo foi apontado por Borges Neto em comunicação pessoal. 
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historiografia da Lingüística brasileira, sediado na USP e dirigido por Cristina 

Altman, configuram-se, ainda segundo Borges Neto (2004), como exemplo de 

história-establisment. 

É muito clara a correspondência entre a divisão proposta por Nietzsche e a 

proposta por Koener. Enquanto Nietzsche fala em história monumental, história 

crítica e história tradicional; Koener trata de história-resumo, história-superação e 

história-establisment, respectivamente. 

 E é na perspectiva da história-establisment que se enquadra a proposta de 

análise apresentada neste trabalho. Ou ainda, segundo Nietzsche, como história 

tradicional. Altman, 1998, fundamenta teoricamente seu fazer historiográfico 

afirmando:  

“A atividade historiográfica que ambiciona compreender os movimentos 

em história da ciência, presume, inevitavelmente, uma atividade de 

seleção, ordenação, reconstrução e interpretação dos fatos relevantes 

(...) para o quadro de reflexão que constrói o historiógrafo.” (p. 24) 

 Compartilhando da opinião de Altman, este trabalho vê a historiografia da 

Lingüística “como uma disciplina à vocação científica que tem como principais 

objetivos descrever e explicar como se produziu e desenvolveu o conhecimento 

lingüístico em um determinado contexto social e cultural, através do tempo.” (p. 25) 

 É exatamente a partir dessa compreensão do que é a historiografia da 

Lingüística que procuraremos desenvolver o estudo a que nos propomos. Para 

tanto, nos capítulos seguintes, será apresentada a metodologia de coleta de dados 

realizada, a análise feita desse conjunto de dados (nos capítulos 2 e 3, 

respectivamente) e, no capítulo 4, a análise de dois grandes temas em particular: 

coesão/ referenciação e tipologia/gêneros. 
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CAPÍTULO 2. CONSTITUIÇÃO DA LINGÜÍSTICA TEXTUAL NO BRASIL: 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

 

Para detectar como se configura a LT no Brasil ─ num intervalo de onze 

anos ─, adotando-se a perspectiva da história tradicional (ou história-establisment), 

optou-se por traçar este mapeamento por meio do exame de artigos científicos 

publicados em veículos de divulgação que refletissem a pesquisa lingüística 

brasileira; ou seja, optou-se por dois congressos científicos de abrangência 

nacional: o GEL e a Abralin. 

Após a seleção e análise dos artigos publicados nos anais/revistas e nos 

boletins desses dois congressos foram organizadas cinco tabelas: Identificação e 

quantificação de artigos, Identificação dos trabalhos, Autores mais citados, Autores 

com maior produtividade, Instituições mais representativas. 

 

2.1 Identificação dos congressos e quantificação de artigos 

 

Na primeira destas tabelas ─ Identificação e quantificação de artigos ─ 

encontra-se a identificação dos exemplares em que foram coletadas as 

informações. Nos itens de 01 a 11 estão discriminados os anais (ou as revistas) do 

GEL. Nessa apresentação, a primeira coluna é a identificação, com título, local e 

data; a segunda coluna ─ identificada como eventos de abertura ─ engloba 

discursos de abertura, conferências inaugurais, mesas-redondas, debates, fóruns de 

debates, conferências e painéis. Estes eventos têm como característica comum 

serem propostos pelos organizadores do Congresso, estarem alocados no início da 

programação e serem desenvolvidos por lingüistas altamente reconhecidos pela 
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comunidade científica. Como a cada ano esses eventos eram renomeados, optou-

se por reuni-los, aqui, sob a mesma rubrica. A terceira coluna é dedicada aos 

grupos de trabalho. As comunicações ─ quarta coluna ─ de 1991 a 1994 não 

apresentavam divisão (comunicações coordenadas e/ou individuais), o que passou 

a ocorrer a partir de 1995. A quinta e sexta colunas, respectivamente, dispõem o 

total de trabalhos publicados naquele congresso e o número de trabalhos 

específicos da Lingüística Textual.  

O volume 11 (2001) foi distribuído em CD-Rom, não havendo especificação 

da natureza dos trabalhos, a justificativa para esse procedimento é que, de acordo 

com informações presentes na Apresentação, “(...) configura-se, de fato, como uma 

revista e não mais como anais dos seminários, deixando de separar-se por seções.”  

É interessante lembrar, ainda, que os trabalhos publicados não 

correspondem aos trabalhos apresentados efetivamente. Por exemplo: no volume 3 

(1993) deste levantamento (Estudos Lingüísticos XXII), foram incluídas na 

programação 161 comunicações, mas só foram publicadas 108. Essa redução pode 

ser resultado ou da não-apresentação do trabalho no congresso ou, ainda, da não-

entrega do texto para publicação. 

Nos Estudos Lingüísticos XXIV (1995), 

a comissão organizadora  “(...) aprovou a instituição de uma Comissão 

de Publicação, assessorada por um Comitê de Pareceristas para julgar o 

mérito ou não da publicação de trabalhos apresentados no GEL. Os 

anais, que agora publicamos materializam a decisão tomada na 

Assembléia.”(página ii da Apresentação).  

 

A partir dessa decisão, observamos uma redução no número de trabalhos 

publicados, em relação ao número de trabalhos encaminhados ao Congresso, como 
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nos Estudos Lingüísticos XXVI (1997), em que foram publicados um terço dos 

trabalhos incluídos no Caderno de Resumos. Os Estudos Lingüísticos XXVIII (1999) 

apresentam as seguintes informações na contra-capa: 

“(...) até o volume 23, 1994, publicavam-se todos os trabalhos 

apresentados nos seminários do GEL. A partir do volume 24, 1995, só se 

publicam os trabalhos selecionados pelo Conselho Editorial. Em função 

disso, eliminou-se, a partir deste volume, o subtítulo Anais de Seminários 

do GEL, que caracterizava a revista até 1998.”   

 

Apesar do trabalho desse Conselho Editorial, não se confirmou uma redução 

expressiva no número total de artigos publicados, como se pode depreender a partir 

do exame mais detalhado de dois volumes do Congresso. Em 1998, quando ainda 

não havia Conselho Editorial, foram incluídos na programação 418 trabalhos 

(incluindo eventos de abertura, grupos de trabalho e comunicações); destes, 

somente foram publicados 122; houve portanto uma publicação de 29.19%. 

Observe-se a seguir. 

 Identificação EA18 G T Comunicações Total LT 
 

Propostas de 
trabalhos 

 
XLVI- Seminário 
Programação e resumos 
São José do Rio Preto, 25  a 27 de 
junho de 1998  

 
 

10 

 
 

13 

 
34 C. 

coordenadas/ 
361 C. 

individuais 

 
 

418 

 
 

23 

 
Trabalhos 

efetivamente 
publicados 

 

 
Estudos Lingüísticos XXVIII 
Anais de Seminários do GEL 
Bauru, 1999 (Trabalhos 
apresentados no XLVI Seminário, 
São José do Rio Preto, 1998) 

 
 

08 

 
 

07 

 
32 C. 

coordenadas/ 
75 C. 

individuais  

 
 

122 

 
09 

 

Em 2000, quando foram publicados os trabalhos apresentados em 1999 ─ já 

sob a implantação do Conselho Editorial ─, de um total de 343 trabalhos propostos 

no Caderno de Resumos, somente 130 foram publicados, 37.9%. 

 
                                                 
18 Eventos de Abertura 
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 Identificação E A G T Comunicações Total LT 
 

Propostas de 
trabalhos 

 
XLVII- Seminário 
Programação e resumos 
Bauru, 27  a 29 de junho de 1999 

 
10 

 
19 

24 C. 
coordenadas/ 

290 C. 
individuais 

 
343 

 
15 

 
Trabalhos 

efetivamente  
publicados 

 
Estudos Lingüísticos XXIX 
Assis, 2000 (Trabalhos 
apresentados no XLVII Seminário, 
Bauru, 1999) 

 
 

13 

 
 

07 

 
40 C. 

coordenadas/ 
70 C. 

individuais 

 
 

130 

 
 

05 

 

Como se verifica, não houve uma redução absoluta e sim porcentual, o que 

pode ser explicado pelo fato de muitos estudantes de graduação não se 

inscreverem no evento (ou se inscreverem na modalidade Painéis), talvez com 

receio do crivo do Conselho Editorial, ou pela melhora quantitativa e qualitativa dos 

trabalhos em Lingüística no Brasil. Ou seja, mesmo uma seleção por mérito não 

conseguiu reduzir significativamente o número de trabalhos publicados, haja vista a 

qualidade dos mesmos.  A edição digital, a partir de 2001, possibilitou, novamente, a 

publicação de uma quantidade maior de trabalhos, mesmo sob a supervisão dos 

pareceristas.  

 

Nos itens de 12 a 20, ainda da Tabela VII, encontram-se os Boletins da 

Abralin. Nesses Boletins não havia categorização dos artigos; portanto, estão 

presentes a primeira e as duas últimas colunas: identificação, total de trabalhos do 

Boletim e número de trabalhos em Lingüística Textual. 

Nos Boletins 11 (ago.89), 12 (jul./91), 13 (dez./92), 17 (jul./95), 19 (jul.96), 20 

(jan./97), 22 (jun./98), 24 (dez./ 99) e no do I Congresso Internacional (set.94) não 

constam trabalhos de Lingüística Textual; esses Boletins são identificados na tabela 

VII com o símbolo asterisco (*)19.  

                                                 
19 O Boletim n° 21 não foi encontrado. A Abralin foi contactada via fax mas não respondeu ao contato. 
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 Nessa primeira tabela ─Identificação e quantificação de artigos─  encontram-

se, também, o número total de trabalhos publicados nos números dos Anais (ou das 

Revistas) e dos Boletins em questão e a quantidade de trabalhos de Lingüística 

Textual. 

TabelaI - Identificação dos congressos e quantificação de artigos 

  
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
 

eventos de 
abertura 20

 
 

grupos de 
trabalho 

 
comunicações 

 
coordenadas 

e/ou 
individuais 

 
 

total 

 
 

LT 

 
1 

Estudos Lingüísticos XXXIX 
Anais de Seminários do GEL 
Franca, 1991  
(Trabalhos apresentados no 
Seminário de Bauru, 1990)                     

 
02 

 
09 

 
8821

 
99 

 
03 

 
 
2 

Estudos Lingüísticos XXI 
Anais de Seminários do GEL 
Jaú, 1992 (Trabalhos apresentados 
no Seminário de Franca, 1991)              
                                             2 volumes

 
01 

16 
 (num total de 

54 artigos) 

 
125 

 

 
180 

 
20 

 
3 

Estudos Lingüísticos XXII 
Anais de Seminários do GEL 
Ribeirão Preto, 1993 (Trabalhos 
apresentados no XL  Seminário de 
Jaú, 1992) 

 
04 

19  
(62 artigos) 

 
108 

 
131 

 
17 

 
 
4 

Estudos Lingüísticos XXIII 
Anais de Seminários do GEL 
São Paulo, 1994 (Trabalhos 
apresentados no XLI Seminário, 
Ribeirão Preto, 1993)         
                                             2 volumes  

 
04 

 
17  

(54 artigos) 

 
145 

 

 
203 

 
14 

 
 

 

 
5 

Estudos Lingüísticos XXIV 
Anais de Seminários do GEL 
Campinas, 1995 (Trabalhos 
apresentados no XLII Seminário, São 
Paulo, 1994) 

 
04 

 
07 

27 C. 22 
coordenadas/ 

71 C. 
individuais 

 
109 

 

 
04 

 
6 

Estudos Lingüísticos XXV 
Anais de Seminários do GEL 
Taubaté, 1996 (Trabalhos 
apresentados no XLIII 
Seminário/1995, UNAERP-Ribeirão 
Preto) 

08 06 33 C. 
coordenadas/ 

79 C. 
individuais 

126 03 

 
 
7 

Estudos Lingüísticos XXVI 
Anais de Seminários do GEL-  
Campinas, 1997 (Trabalhos 
apresentados no XLIV Seminário, 
Taubaté, 1996) 

05 05 47 C. 
coordenadas/ 

68 C. 
individuais  

125 03 

                                                                                                                                           
 
20 Sob essa denominação reúnem-se diversos tipos de eventos (discurso de abertura, conferência 
inaugural, mesa-redonda, debate, fórum de debates, conferência, painel); essas denominações são 
alteradas de ano para ano. 
21 Nestes anos não houve distinção entre Comunicação Individual e Comunicação Coordenada. 
22 A partir desse ano passou a haver distinção entre Comunicação Individual e Comunicação 
Coordenada. 
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8 

Estudos Lingüísticos XXVII 
Anais de Seminário do GEL 
UNESP IBILCE/São José do Rio 
Preto/ 1998 (Trabalhos apresentados 
no XLV Seminário/1997 Campinas) 

11 12 51 C. 
coordenadas/ 

83 C. 
individuais  

157 06 

 
9 

Estudos Lingüísticos XXVIII 
Anais de Seminários do GEL 
Bauru, 1999 (Trabalhos apresentados 
no XLVI Seminário, São José do Rio 
Preto, 1998) 

08 07 32 C. 
coordenadas/ 

75 C. 
individuais  

122 09 

 
10 

Estudos Lingüísticos XXIX 
Assis, 2000 (Trabalhos apresentados 
no XLVII Seminário, Bauru, 1999) 

 
13 

 
07 

40 C. 
coordenadas/ 

70 C. 
individuais 

 
130 

 
04 

 
11 

Estudos Lingüísticos XXX 
Marília, 2001 (Trabalhos 
apresentados no XLVIII Seminário, 
Assis, 2000) 

  
210 

 
16 

     
 
12 

Boletim 10/ Abralin (10) 1990/ 
jan./1991 
Trabalhos apresentados durante a 40ª 
Reunião Anual da SBPC, 10 a 16 de 
julho de 1988/USP, São Paulo 

  
17 

 
02 

 
13 

Boletim 11/ Abralin (11) 1991 
Trabalhos apresentados durante a 
Reunião Anual da SBPC, agosto de 
1989/UFRJ, Rio de Janeiro 

  
16 

 
00 

 
* 

Boletim 12/ Abralin (12) 1991 
Trabalhos apresentados durante a 42ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1990/UFRGS, Porto Alegre 

 18 00 

 
* 

Boletim 13/ Abralin (13) 1992 
Trabalhos apresentados durante a 43ª 
Reunião Anual da SBPC, 14 a 19 de 
julho de 1991/UFRJ, Rio de Janeiro 

 13 00 

 
14 

Boletim 14/ ago./1993/  
Trabalhos apresentados durante a 44ª 
Reunião Anual da SBPC, 12 a 19 de 
julho de 1992/USP, São Paulo 
 

  
50 

 
03 

 
15 

Boletim 15/ jul./94 
Trabalhos apresentados durante a 45ª 
Reunião Anual da SBPC, 11 a 16 de 
julho de 1993/UFPE, Recife 

  
36 

 
4 

 
16 

I Congresso Internacional  da Abralin 
11 a 16 de set. 1994- UFBA, Salvador  
2 volumes 

  
76 

 
00 

 
* 

Boletim 17/ Abralin (17) 1995 
Trabalhos apresentados durante a 46ª 
Reunião Anual da SBPC, 17 a 22 de 
julho de 1994/UFES, Vitória 

 18 00 

 
17 

Boletim 18/ Abralin (18 ) 1996/ 
ago./1996 
Trabalhos apresentados durante a 47ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1995, UFMA, São Luís 

  
13 

 
01 

 
18 

Boletim 19/ Abralin (19 )/ dez./1996 
Trabalhos apresentados durante a 48ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1996, PUC-SP, São Paulo 

  
23 

 
00 

 
* 

Boletim 20/ Abralin (20) 1997 
Número especial, Maceió 

 09  00 

* Boletim 21/ Abralin (21)  
 

  ____ _____ 
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* 

Boletim 22/ Abralin (22) 1998 
Trabalhos apresentados durante a 49ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1997/UFMG, Belo Horizonte 

 06 00 

 
19 

Boletim 23/maio/99 
Trabalhos apresentados durante a 50ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1998/UFRN, Natal 

  
09 

 
02 

 
* 

Boletim 24/ Abralin (24) 1999 
Trabalhos apresentados durante a 51ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1999/UFRGS, Porto Alegre 

 05 00 

 
20 

Boletim 25/ dez./00 
Trabalhos apresentados durante a 52ª 
Reunião Anual da SBPC, 9 a 14 de 
julho de 2000, UnB, Brasília 

  
16 

 
01 

   1917 112 
 

2.2 Identificação dos trabalhos  

 

Da tabela VIII constam as seguintes informações: a identificação numérica, 

as páginas, o título, o tema, o autor e a instituição. 

A primeira coluna faz a identificação numérica do trabalho: 1.1 é o primeiro 

artigo apresentado no primeiro ano da amostragem (1991). Essa identificação 

numérica será empregada durante todo o trabalho como meio de identificar 

rapidamente o artigo de que se está tratando. 

A segunda coluna apresenta as páginas em que o trabalho se encontra; no 

volume 11(2001) não há indicação de número de páginas, por se tratar de uma 

publicação em CD-Rom. Na terceira coluna consta o título do artigo.  

O tema ─ quarta coluna─ merece atenção especial. Os trabalhos foram 

agrupados em 4 grandes blocos: textualidade, coesão/referenciação, coerência e 

tipologia/gêneros, por considerarem-se esses os grandes temas de estudo da 

Lingüística Textual no Brasil. Essa eleição dos grandes temas foi possível por meio 

do exame de manuais de LT e obras de cunho introdutório dessa área da 

Lingüística que apresentavam esses como seus temas mais relevantes. Nesse 
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“encaixamento”  de artigos aos temas, foram consideradas, como índices iniciais 

para a seleção dos artigos, as lexias presentes nos títulos e  ─ nos trabalhos que as 

apresentavam ─ nas Key-words e palavras-chaves. No entanto, foi a leitura integral 

dos artigos que possibilitou, sobremaneira, a distribuição dos trabalhos em 

categorias. 

 A quinta coluna apresenta os autores dos artigos, a partir dessa coluna foi 

elaborada a Tabela X – Autores com maior produtividade, ordem alfabética (Anexo, 

página 175). Os autores têm entrada pelo primeiro nome com o sobrenome em 

letras maiúsculas. 

Na sexta coluna é indicada a instituição a que os autores se filiam, seja como 

docentes ou discentes. Essa coluna foi a matéria-prima para a Tabela XI- 

Instituições com maior representatividade (anexo, páginas 178). Os nomes das 

instituições são citados por siglas ─ recuperáveis na Lista de Siglas, página X. 

Quando há parceria entre instituições, as várias parceiras são também citadas. No 

caso de instituições com campi, esses são mencionados com caracteres 

minúsculos, em oposição à sigla das instituições que é apresentada em maiúscula. 

 A quarta, quinta e sexta colunas foram objeto de nova tabulação pois se 

pretendeu, por meio delas, delinear os caminhos da LT no Brasil, identificando os 

principais temas de estudo dessa área da Lingüística, os pesquisadores mais 

atuantes e representativos (autor/es) e as instituições mais produtivas na área, no 

período considerado, da LT brasileira. 

A seguir, uma amostra da tabela VIII, exemplificada pelos trabalhos 

apresentados em 1996: 
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 páginas título Tema autor(es) instituição 

6.1 432-438 Discutindo a tipologia de texto Tipologia Arnaldo 
CORTINA 

UNESP 
S. J. Rio Preto 

6.2 526-532 Relações de referência no texto 
escrito: como a criança as estabelece 

e as compreende 

Coesão Rosângela 
FRANCISCHINI 

UNICAMP 

6.3 784-789 As pistas contextuais e a inferência 
lexical 

coerência 
 

Maria H. G. M. de 
SOUZA 

UNESP 

 

Da leitura dessa amostra da tabela VIII depreende-se que em 1996 (sexto 

ano da coleta), nos Anais do GEL distribuídos em Taubaté, foram publicados 03 

trabalhos de LT (num universo de 126 artigos, de acordo com a tabela VII). Desses 

três trabalhos, um trata da tipologia/gêneros, outro de coesão/referenciação e o 

último de coerência; cada um deles foi produzido por autores distintos, oriundos de 

instituições também distintas (UNESP, dois trabalhos, e Unicamp). 

 

2.3  Autores mais citados, por ordem alfabética 

 

Uma outra tabela (IX), anexa nas páginas 161, trata dos autores e obras 

referenciadas. Para a elaboração dessa terceira tabela, foram compiladas todas as 

referências bibliográficas constantes nos artigos publicados. A coleta de dados das 

obras referenciadas observou o texto/obra citado, seu autor, local, data e editora de 

publicação. Foi anotado também o artigo em que essa obra foi citada e o número 

total de citações durante o trabalho de análise dos dados. São essas referências 

que formam essa última tabela. Só foram computados os autores que receberam no 

mínimo 02 citações (da mesma obra ou de obras diferentes). 

A seguir, encontra-se um excerto da tabela IX (Autores mais citados); tabela 

que foi organizada por ordem alfabética do sobrenome dos autores. 
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Autor citado 

 
Obra citada 

 
Local e data de 

 publicação 

Trabalho em 
que a obra 
foi citada 

Número  
total de 
citações 

AQUINO, Z. G. O. 
de 

auto-citação 

A mudança de tópico no discurso oral 
dialogado. 

 Dissertação de Mestrado 

PUC/SP, 1991 2.3, 3.2,  2 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da Linguagem São Paulo: Hucitec, 
1979 

4.1, 7.2, 11.13, 
11.16, 13.1 

5 

 Estética da criação verbal São Paulo, Martins 
Fontes, 1992 

7.1, 8.1, 8.2, 
9.1, 9.2, 9.3, 
11.10 11.11, 

13.1, 19.1 

10 

 

Nesse fragmento, temos duas citações a AQUINO, uma no artigo 2.3 e outra 

no trabalho 3.2. BAKHTIN, por sua vez, obteve 15 citações: cinco ao texto Marxismo 

e filosofia da linguagem e 10 à obra Estética da criação verbal. 

 

Pretende-se, com essa catalogação, identificar que autores influenciam os 

pesquisadores brasileiros de LT.  

 

2.4  Autores com maior produtividade, em ordem alfabética 

 

 Na tabela X, páginas 175-177, encontram-se os autores que tiveram uma 

boa produtividade (numa perspectiva quantitativa). Estes dados são apresentados 

pelo sobrenome do autor, a identificação numérica de seu artigo, as páginas da 

publicação, título, temática e instituição. Vejamos o primeiro autor citado nessa 

tabela: 

Maria Lúcia C. V. O. 
ANDRADE 

2.2 120-127 Digressão: um fenômeno 
construindo a textualidade 

coerência USP 

Maria  Lúcia C. V. de 
O. ANDRADE 

Zilda Gaspar O. de 
AQUINO 

3.2 213-220 Tópico como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência USP 

 

 Maria Lúcia C.V.O. Andrade teve 02 trabalhos computados (um deles em 

parceria). O primeiro (2.2) no GEL de 1992 e o segundo (3.2) no GEL de 1993, nos 
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dois artigos a temática era a coerência (um deles falava sobre digressão e outro 

sobre tópico); a autora está filiada institucionalmente à USP. Para a inclusão nessa 

tabela X, são necessários no mínimo 02 trabalhos. 

 

2.5  Instituições com maior representatividade 

Finalmente, na tabela XI ─ página 178 ─ encontram-se todos os trabalhos da 

amostra, mas agora com entrada na tabela pela instituição a que o seu autor (ou 

autores) está(ão) ligado(s). São apresentadas primeiro as instituições com maior 

número de trabalhos, individuais ou em parceria. 

 

Após essa explicitação da coleta de dados e da sua organização em tabelas, 

passemos, no capítulo três, a um escrutínio dos artigos da mostra. 
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CAPÍTULO 3. UM OLHAR EXPLORATÓRIO SOBRE A LT VEICULADA PELO 

GEL E PELA ABRALIN  

 

Os dados coletados e organizados nas tabelas I, VIII, IX, X e XI permitiram 

uma série de depreensões. A seguir serão discutidas as que se configuram mais 

relevantes. No primeiro tópico (3.1 Quantificação de artigos) será apresentado um 

levantamento quantitativo e no tópico 3.2 será feita a identificação dos trabalhos 

quanto à sua temática. Nos tópicos 3.3, 3.4 e 3.5, respectivamente, os dados serão 

escrutinados tendo em vista os autores mais produtivos, as instituições de ensino 

superior mais atuantes e o aporte teórico adotado.  Essas considerações serão 

expostas da seguinte maneira: uma breve quantificação mesclada a observações 

avaliativas. 

 

3.1 Quantificação de artigos 

Tratando especificamente da Tabela I ─ Identificação dos congressos e 

quantificação de artigos ─ num período de onze anos (1991-2001) e 20 volumes, 

foram publicados 112 trabalhos de LT, num universo de 1917 artigos. Destes, 1.592 

(99 em LT) no GEL e 325 (13 em LT) na Abralin. Os Anais e Revistas do GEL 

consistiram, de longe, um veículo muito mais profícuo (quantitativamente) que os 

Boletins da Abralin: numa proporção de 1 para 4.9. Em relação aos artigos de LT, 

essa proporção é de 1 para 7.6, aproximadamente. Não se deve esquecer, porém, 

que o GEL é um congresso aberto, inclusive, para acadêmicos de graduação, ao 

contrário da Abralin que aceita somente professores universitários. Óbvio, portanto, 

que congregue um número maior de participantes e, naturalmente, de trabalhos. 
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3.2 Identificação dos trabalhos 

 

Já quanto à tabela VIII ─ Identificação dos trabalhos─, especificamente 

quanto ao tema, temos: 06 sobre textualidade, 23 sobre coesão/referenciação, 24 

sobre coerência, 07 que tratam simultaneamente de coesão e coerência e 50 sobre 

tipologia/gêneros. 

 

Tabela II - Distribuição dos trabalhos quanto aos temas 

tema  
volume textualidade coesão/ 

referenciação 
coerência coesão 

coerência
tipologia/
gêneros 

 
total 

1 --- --- 01 --- 01 02 
2 03 03 06 02 06 20 
3 01 03 07 --- 06 17 
4 --- 03 04 02 05 14 
5 --- 01 --- --- 03 04 
6 --- 01 01 --- 01 03 
7 --- 01 --- --- 02 03 
8 --- 01 01 --- 04 06 
9 01 02 --- --- 06 09 

10 --- 01 --- 01 02 04 
11 01 03 02 01 08 15 
12 --- --- --- --- 02 02 
13 --- --- --- --- --- 00 
14 --- --- 02 --- 01 03 
15 --- 04 --- --- --- 04 
16 --- --- --- --- --- 00 
17 --- --- --- 01 --- 01 
18 --- --- --- --- --- 00 
19 --- --- --- --- 02 02 
20 --- --- --- --- 01 01 

Total 06 23 24 07 50 110 
 

Há ainda dois trabalhos sobre ensino de produção de textos, esses 

encontram-se na fronteira entre LT e Lingüística Aplicada.        
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 páginas Título tema autor(es) Instituição 
 

1.1 
 

709-716 
Valorizando a produção de 

texto: uma experiência 
com cursos de redação 

LT e  produção 
de texto 

Regina Maria PESSÔA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
11.16 Sem  

número 
de 

páginas 

Leitura : uma teoria 
possível para produção 

textual 

L T e produção 
de  texto 

Joyce E. de ALMEIDA 
Luciana P. da SILVA 
Maria Beatriz PACCA 

Martha A. C. e C. 
GONÇALVEZ 

 
 

UEL 

 

 Os dois trabalhos reunidos nesse segmento ─ LT e produção de texto ─ 

foram publicados no GEL um em cada ponta da amostra (1.1, 1991; 11.16, 2001). 

No primeiro deles ─ Valorizando a produção de texto:uma experiência com cursos 

de redação ─ Regina M. Pessôa apresenta um trabalho desenvolvido com 

estagiários do curso de Letras voltado para o ensino de redação para alunos do 

ensino fundamental e médio. Esse artigo foi escolhido para compor a mostra 

principalmente pela fundamentação empregada nessa experiência. Nas palavras da 

autora: “A metodologia de trabalho está fundamentada em estudos realizados no 

âmbito da Lingüística Textual, principalmente no que diz respeito a questões de 

coesão e coerência.” (1.1, p. 709) 

  

Ou ainda 

“Para que os estagiários possam corrigir os textos e não as frases do 

texto ou, pior ainda, apenas os problemas gramaticais das frases do 

texto, discutimos com eles algumas questões relacionadas a coesão e 

coerência baseando-nos, fundamentalmente, nos estudos de Halliday e 

Hasan (1980) [1976], de Beaugrande e Dressler (1981) e de Charolles 

(1978).” (1.1, p. 711, grifo da autora) 

 

No segundo trabalho, 11.16, ─ Leitura: uma teoria possível para produção 

textual ─ as autoras realizam uma atividade semelhante à descrita em 1.1 ─ 
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produção de textos de alunos do ensino fundamental e médio orientada por 

estagiários do curso de Letras ─ também com o estofo teórico da LT. 

“O processo de leitura é, sem dúvida, fundamental para o trabalho com a 

produção textual. Ao ler um texto, o aluno é levado a perceber sua 

textura, a verificar os mecanismos de coesão utilizados pelo produtor do 

texto e tenderá a utilizar tais procedimentos ao redigir, além dos fatores 

de textualidade.” (11.16, sem indicação de página) 

 

Os dois artigos, apesar de terem como tema de discussão a produção 

textual, procedem a este trabalho tendo como base teórica a LT (como se 

depreende das citações acima). Exemplificam, portanto, uma apropriação muito 

comum da LT: sua leitura voltada para o trabalho pedagógico. Esse 

encaminhamento já podia ser percebido em um dos primeiros manuais brasileiros 

de LT (Lingüística de texto: o que é e como se faz?, Marcuschi, 1983)23, em que se 

lê: 

 

“Justamente devido ao fato de o texto ativar estratégias, expectativas e 

conhecimentos lingüísticos e não-lingüísticos, a LT assume importância 

decisiva no ensino de língua e na montagem de manuais que buscam 

estudar textos. Ela deve prestar um serviço fundamental na elaboração 

de exercícios e na formação da capacidade hermenêutica do leitor, ao 

lhe dar o instrumental que o capacita para a compreensão de textos.” (p. 

13) 

 

Nos próximos tópicos, encontra-se o exame detalhado de cada um dos 

temas: textualidade, coesão/referenciação, coerência, tipologia/gêneros. Os artigos 

foram segmentados pelo tipo de artigo ─ de crítica, programático ou de pesquisa ─ 

e pela abordagem teórica (tradicional, inovadora ou outras abordagens), conforme já 

discutido na Introdução, páginas 05 a 09.  
                                                 
23 Outro manual publicado no mesmo ano é o de autoria de Koch e Fávero, Lingüística 
Textual: Introdução. 
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3.2.1 Textualidade 

 

A textualidade, um dos primeiros temas de interesse dos estudiosos do texto, 

não foi muito pesquisada no intervalo da amostra (1991-2001). 

O conceito de textualidade que persiste nos trabalhos de LT no Brasil, 

principalmente naqueles presentes nesta mostra, restringe-se aos desdobramentos 

decorrentes dos postulados elaborados por Beaugrande e Dressler, 1981, não 

incorporando os avanços presentes no trabalho de 1997 desses autores. 

Nos artigos da mostra sob a rubrica textualidade não se encontram textos 

que tratam especificamente dos fatores de textualidade24 (tais como postulados por 

Beaugrande e Dressler, 1981) e sim aqueles que consideram a conceituação de 

texto através de outros mecanismos ─ conforme se verá a seguir.  

Os artigos são, em sua maioria, de aplicação ─ ou pesquisa ─ (2.4, 2.14, 

3.15, 9.8, 11.4) e enquadram-se no que estamos chamando aqui de outras 

abordagens (2.4, 2.11, 2.14, 9.8). No total foram encontrados 06 artigos que tratam 

da textualidade, todos eles publicados nos Anais/ Revista do GEL. Passemos agora 

à descrição desses trabalhos. 

Tabela III - Artigos cujo tema é a textualidade 
2.4 136-143 Em busca do porque dos 

porquês: da sintaxe à 
análise da conversação 

textualidade Marli Quadros LEITE USP 

2.11 792-799 O ensino da leitura e uma 
visão de texto como lugar 

de informações 

textualidade Marisa GRIGOLETTO USP 

2.14 970-977 Repensando a questão da 
textualidade na cartilha 

textualidade Lélia Erbolato MELO USP 

3.15 1029-1034 O conceito de texto na 
escola 

textualidade Márcia Teixeira 
NOGUEIRA 

UFC 

9.8 618-623 Breve estudo sobre a 
produção textual no livro 
didático: análise de um 
decálogo para redação 

textualidade Karin A. H. P. RAMOS UNESP 
Assis 

11.4 Sem nº de 
páginas 

A produção textual no livro 
didático de português 

textualidade Karin A. H. P. RAMOS UNESP 
Assis 

                                                 
24 Esses fatores serão abordados na rubrica coerência. 
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Em 1992, tivemos três trabalhos com essa temática: 2.4, 2.11 e 2.14. O 

artigo 2.4 não apresenta um conceito de textualidade e sim um “elemento” 

importante para sua constituição, no caso o porquê. Trata-se, na realidade, de um 

estudo de língua ─ haja vista as referências bibliográficas ─ com objetivos textuais. 

Observemos a transcrição a seguir: “(...) podemos dizer que no texto oral-dialogado 

o porquê exerce um papel discursivo-interativo importante para a construção da 

textualidade (...)” (grifo nosso). O autor, no entanto, não explicita seu conceito de 

textualidade.  

O artigo 2.11 tem como pano de fundo o ensino de leitura em língua 

estrangeira (LE). A autora comenta que as mudanças no ensino de leitura em LE, 

não foram acompanhadas por uma nova visão de texto; ou seja, ele ainda é visto 

“(...) como produto pré-construído (...)”  “(...) produto acabado(...)”.  “função 

referencial do texto”   “texto como veículo de informações”. A autora, no entanto, 

não apresenta uma outra concepção de texto. É o único artigo, desse grupo, que 

pode ser considerado como de crítica. 

O trabalho 2.14 discute a questão da textualidade em três cartilhas (artigo de 

aplicação). Na realidade, a autora não discute critérios e/ou padrões de 

textualidade, e sim apresenta 04 sugestões de atividades a serem desenvolvidas 

nas séries iniciais. A autora acredita que essas atividades apresentariam ao alunado 

verdadeiros textos e não os estereótipos encontrados nas cartilhas tradicionais, 

exemplares de uma corrente que acredita que o texto não passa de um pretexto 

para a discriminação e identificação das letras e/ou dos grafemas e/ou das sílabas. 

O texto 9.8 (1999) discute orientações para produção de textos. Dentre 

essas orientações há uma que trata dos critérios da textualidade ─ no caso, 

começo, meio e fim ─ o que não vai ao encontro do que a LT considera como 
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critérios de textualidade. Toca, portanto, apenas tangencialmente, a questão. Nesse 

artigo, temos o emprego de critérios do senso comum (começo, meio e fim) para 

nomear características da textualidade. 

Os artigos 3.15 e 11.4 pertencem a uma abordagem tradicional. O 3.15 

(1993) discute que conceito de texto norteia as atividades de produção 

desenvolvidas na escola. Inicialmente a autora discorre sobre o conceito de texto a 

partir da formulação teórica de alguns autores, como Marcuschi (1983) e Fávero e 

Koch (1983). A conclusão da autora é que a  escola 

 “(...) desenvolve o conceito de texto como uma estrutura delimitada, 

embora o faça mais no nível da coerência, da seqüência de sentido do 

que no da explicitação das expressões lingüísticas que exercem 

importantes funções como marcadores das fronteiras de um texto.”(p. 

1033)     

 

Já o artigo 11.4 (2001) exemplifica uma das “aplicações” da LT: sua 

contribuição para o ensino. Após discorrer sobre textualidade ─ apresentando as 

noções de Halliday e Hasan (1976) e Koch e Travaglia (1990) ─ a autora escrutina 

04 livros didáticos observando o conceito de texto neles presente. Vale lembrar que 

a autora analisa o material produzido para os professores (manuais do professor, 

encartes) e confronta o conceito aí apresentado com o conceito implícito nas 

atividades propostas aos alunos. A autora conclui que os livros didáticos não 

demonstram preocupar-se com a explicitação desse conceito. 

 

Como se pode perceber, o questionamento do que é o texto não repercutiu 

nos trabalhos de LT do corpus. Ou porque essa questão já estava dada quando do 

início dos dados (1991) ou por conta do seu caráter extremamente conceitual que 
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não permite muitas investigações. A origem da produção desses artigos encontra-

se, majoritariamente, na USP e na UNESP de Assis. Fica clara, também, a 

preocupação didática quanto ao conceito de textualidade: cinco, dos seis trabalhos 

do agrupamento, têm caráter pedagógico. 

 

3.2.2 Coesão/referenciação25

 

 Os vinte e três trabalhos sobre coesão/referenciação, presentes neste 

levantamento, representam uma fotografia dessa área da LT num período de onze 

anos. São 19 trabalhos publicados no GEL e 04 nos Boletins da Abralin. Quanto ao 

tipo de trabalho, temos quatro do tipo programático (11.4, 15.1, 15.3 e 15.4), 

dezenove de pesquisa ─ ou aplicação ─ (2.10, 2.13, 2.20, 3.3, 3.11, 3.12, 4.5, 4.9, 

4.11, 5.2, 6.2, 7.1, 8.4, 9.4, 9.7, 10.1, 11.2, 11.15, 15.2) e nenhum de crítica. 

Já quanto à abordagem teórica, quatro se enquadram como outras 

abordagens (3.3, 4.9, 9.4, 9.7), dez como abordagem inovadora (2.10, 5.2, 7.1, 11.4, 

11.15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4) e os outros dez identificam-se numa perspectiva 

tradicional (2.13, 2.20, 3.11, 3.12, 4.5, 4.11, 6.2, 8.4, 10.1, 11.2). 

 

Tabela IV - Trabalhos cujo tema predominante é a coesão/referenciação 
2.10 751-757 A anáfora temática ou 

contextual em textos 
conversacionais 

coesão Paulo de Tarso 
GALEMBECK 

UNESP 
Araraquara 

2.13 853-860 A coesão textual em 
Decerto ela tinha muito 

pecado- uma das Histórias 
populares de Jaraguá - 

Tereza Bicuda 

coesão Marta Maria LAZARIN UNICAMP 

2.20 1314-1321 A coesão revisada coesão Marco Antõnio 
Rodrigues VIEIRA 

UFV 

3.3 321-333 Gramática de usos do coesão Maria H. M. NEVES UNESP 

                                                 
25 Como se verá nesse tópico, os estudos sobre coesão (de natureza mais formalista) encaminharam-
se para um enfoque mais funcionalista e cognitivo, daí serem nomeados de referenciação. Graças a 
esse percurso teórico, optou-se, na maioria das ocorrências, por denominá-los coesão/referenciação. 
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português: análise do uso 
de algumas palavras de 

relação 

Beatriz N.O. LONGO 
Maria S. C. de SOUZA 

Marize M. D. HATTNER 
Sebastião E. IGNACIO 

3.11 879-885 A coesão em textos 
proverbiais bíblicos 

coesão Carlos Alberto 
Gonçalves LOPES 

UNEB  

3.12 886-893 Elementos dados e novos 
em textos de crianças 

normais e excepcionais 

coesão Geraldo Antonio da LUZ UFV/ 
UNICAMP 

4.5 630-635 Nível socioeconômico influi 
na produção de textos? 

coesão Daniela dos S. COSTA 
Eni R. e SILVA 

UFV 

4.9 848-855 Grupos  nominais do 
português: um mecanismo 

de coesão textual 

coesão Marta Maria LAZARIN UNICAMP 

4.11 1131-1137 Um estudo de coesão 
textual: tentativa de 

aplicação a textos de 
alunos 

coesão Regina Mª PÊSSOA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 

5.2 299-304 Referência e anáfora 
pronominal exofórica 

coesão Sílvia H. B. CARDOSO UFU 

6.2 526-532 Relações de referência no 
texto escrito: como a 

criança as estabelece e as 
compreende 

coesão Rosângela 
FRANCISCHINI 

UNICAMP 

7.1 54-61 Procedimentos de 
referencialização do texto 

coesão Beth BRAIT 
Mª Adélia F. MAURO 

Edna Mª 
F.S.NASCIMENTO 

Mª do R. V. GREGOLIN 

USP/ 
UNESP 

Araraquara 

8.4 441-444 Discurso feminino na 
imprensa escrita: 

elementos e mecanismos 
de coesão 

coesão Inez SAUTCHUK USP 

9.4 145-150 Observações a respeito 
das atividades de reflexão 

lingüística: o uso de 
marcadores polivalentes 

coesão Liliane M. SANTOS USP 

9.7 489-494 A reescrita de texto: um 
trabalho interativo de 

análise lingüística 

coesão Nohad Mouhanna 
FERNANDES 

UEM 

10.1 276-279 Coesão referencial em 
histórias em quadrinhos 

coesão Inez SAUTCHUK Universidade 
Mackenzie  

11.2 Sem nº de 
páginas 

A coesão textual no texto 
acadêmico 

coesão Cristina Valéria Bulhões 
SIMON 

UEL 

11.14 Sem nº de 
páginas 

Quando a referência é 
uma inferência 

coesão Luiz Antônio 
MARCUSCHI 

UFPE 

11.15 Sem nº de 
páginas 

Referenciação e a escrita 
de C. 

coesão Edilaine BUIN-
BARBOSA 

UNICAMP 

15.1 131-138 O papel da repetição na 
construção textual 

coesão Irandé Costa ANTUNES UFPE 

15.2 139-147 Repetição e saliência na 
construção do texto oral: 
questões e aplicações 

coesão Cláudia RONCARATI UFF 

15.3 148-152 Conexão: uma 
sobrefunção da repetição 

lexical em narrativas 

coesão Regina Stela BESSA 
NETO 

UFMG 

15.4 153-158 Funções retóricas e 
interativas da repetição 

coesão Ingedore G. V. KOCH UNICAMP 

Observa-se, claramente, que tanto os artigos de cunho programático quanto 

os de abordagem inovadora localizam-se nos Boletins da Abralin. Essa distribuição, 

no entanto, é apenas estatística.  O primeiro artigo, 2.10, por exemplo, apesar de 



 48

publicado em 1992, já apresentava uma nomenclatura que viria a ser empregada 

mais contemporaneamente. É claro que não se trata apenas de uma alteração de 

nomenclatura, e sim de discutir uma questão que ganhou importância em um 

momento posterior da LT no Brasil. O artigo trata de anáforas, especificamente de 

anáforas temáticas ou contextuais; essas anáforas são examinadas num corpus de 

língua falada. Paulo de Tarso Galembeck, autor do artigo, conceitua anáfora 

temática como aquela que não possui um antecedente claro, diretamente localizável 

no texto.  

Outro aspecto revelador é o fato da obra Cohesion in English, 1976, de 

Halliday e Hasan, ser citada diretamente doze vezes (2.10, 2.13, 2.20, 3.3, 3.12, 4.9, 

4.11, 5.2, 9.4, 11.2, 15.1, 15.3), sem quantificar as citações feitas às leituras 

brasileiras dessa obra, como os textos de Koch (A coesão textual, 1989), Fávero 

(Coesão e coerência textuais, [1991] (1993)) e Marcuschi (Lingüística de texto: o 

que é e como se faz, 1983), principalmente. O artigo 2.13, (1992) de Marta Maria 

Lazarin, emprega a nomenclatura comum ao início dos estudos sobre coesão: 

coesão textual. O primeiro parágrafo do artigo sintetiza a concepção de coesão e 

sua função para o texto: 

“O propósito deste trabalho é fazer um levantamento analítico de alguns  

elementos coesivos a fim de evidenciar a sua função na construção da 

textualidade do nosso objeto de análise. Observaremos de que modo o 

fenômeno que se denomina coesão textual contribui na construção do 

sentido e nas suas relações no interior do texto.”(p. 853)  

 

Na análise realizada pela autora, estão presentes as expressões laço 

coesivo, elemento catafórico, exoforicamente, forma remissiva anafórica, funções 

ideacional e interpessoal. Nomenclatura adotada a partir das referências 
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bibliográficas (Halliday e Hasan, 1976; Koch, 1989; Marcuschi, 1983) que se 

constituem nos textos mais citados tanto naquele período quanto na amostra toda. 

O artigo seguinte, 2.20, ainda de 1992, também tem como suporte teórico 

Cohesion in English, 1976. Mas, reconhecendo a insuficiência dessa taxionomia de 

análise, utiliza-se também de Hasan, 198426; essa obra apresenta os conceitos de 

coesão lexical instancial e de inferência27. Marco Antônio Rodrigues Vieira, autor 

desse artigo, acredita que esses novos conceitos dão conta do texto como um todo, 

podendo ser compreendidos não pelo sistema (orações)  mas sim pelo texto. 

 

Sob a rubrica outras abordagens reuniram-se os trabalhos em que o foco 

principal não seja a coesão, e sim estudos de outros matizes que permeiam (ou 

podem ser permeados por) a coesão. O artigo 3.3 (1993) é um exemplo desse tipo 

de trabalho. Trata-se do relato de um projeto maior: a elaboração de uma Gramática 

de Usos. Os autores citam “palavras de relação” nomeando preposições, 

conjunções subordinadas adverbiais, pronomes relativos e coordenadores. Esse 

artigo é o resultado do cruzamento de estudos gramaticais e textuais. Os elementos 

são vistos como de “recuperação anafórica”.   

São ainda exemplares desse tipo de abordagem (outras abordagens) os 

artigos 4.9, 9.4 e 9.7, explicitados a seguir. O texto 4.9 (1994) analisa a função 

coesiva de grupos nominais do português. Mais uma vez utiliza-se o texto Cohesion 

in English, 1976, de Halliday e Hasan, ─ aqui caracterizado como “obra clássica”, 

mas também suas “leituras brasileiras” como o texto de Koch, de 1989. Por não se 

tratar apenas de uma análise de coesão textual, há outras referências na 

                                                 
26 As obras que não constam das Referências Bibliográficas podem ser encontradas na Tabela IX- 
Autores mais citados. 
27 Apesar de estar claro que o conceito de inferência ser muito mais antigo. 
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bibliografia. O artigo 9.4 (1999) apresenta uma aplicação explicitamente didática da 

coesão textual. Ao tratar de atividades de reflexão lingüística, considera alguns 

marcadores textuais/discursivos com essa função coesiva. O artigo propõe a 

explicitação desses mecanismos em aulas de língua portuguesa. A referência 

diretamente relacionada à coesão é, novamente, Halliday e Hasan, 1976.  O 

segundo artigo de 1999, 9.7, trabalha na mesma direção. 

 

Os artigos de pesquisa (ou de aplicação) são os mais abundantes. Esses 

não discutem a teoria a fim de apresentar uma nova perspectiva de estudo e sim 

fazem uma “aplicação” de uma determinada teoria a um corpus. Os trabalhos 2.10 e 

2.13 (1992), já comentados anteriormente, são exemplos desse tipo de artigo. 

Comentaremos mais alguns desses trabalhos. O artigo 3.11 (1993) se propõe a 

examinar um determinado tipo de texto (o livro Provérbios, da Bíblia) a partir de uma 

taxionomia de análise, no caso a proposta por Fávero (1989). A noção de coesão 

aqui é a de condição de “importância incontestável” para a formação de textos 

coerentes.  

O artigo 4.5 (Daniela dos S. Costa e Eni R. e Silva, 1994) utiliza-se da 

coesão para analisar (e valorizar) textos produzidos por alunos de quarta série. O 

conceito de coesão nesse trabalho foi pinçado em Koch e Travaglia, 1989: “(...) 

revelada explicitamente através de marcas lingüísticas, índices formais na estrutura 

superficial do texto (...)”. (página 631). A autora ─ Daniela dos S. Costa ─ acreditava 

que um emprego maior de elementos coesivos representaria um texto “melhor”. Ao 

final do artigo, no entanto, Costa reconhece a insuficiência dessa abordagem para a 

identificação qualitativa de um texto. 
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O texto 4.11 (Regina M. Pessôa, 1994) apresenta como suporte teórico as 

obras clássicas de LT: Discourse Analysis, Brown e Yule (1983); Lingüística textual: 

introdução, Fávero e Koch [1983] (1994); A coesão textual, Koch (1989); Texto e 

coerência, Koch e Travaglia (1989); Cohesion in English, Halliday e Hasan (1976) e 

Lingüística de texto: o que é e como se faz, Marcuschi (1983). Esse artigo apresenta 

o conceito clássico de coesão, e tem um caráter aplicativo pedagógico, ou seja, o 

domínio de mecanismos de coesão como facilitadores para a produção de textos 

melhores. 

Em 1995, o trabalho 5.2, mesmo tendo como base o texto de 1976 de 

Halliday e Hasan, se opõe a ele: “a concepção tradicional de anáfora (...) não 

funciona. E não funciona porque ele privilegia o nível sintático e o semântico.” 

(página 302).  Silvia H. B. Cardoso analisa a coesão textual a partir das lentes da 

Análise do Discurso. Na realidade, a autora não fala de coesão e sim de referência 

e anáfora, nomenclaturas que, apesar de sempre existirem, passaram a substituir ⎯ 

em parte ⎯ os termos predominantes nos trabalhos divulgados no início dos anos 

90. É claro que essa substituição de nomes não é simplesmente um modismo, 

representa uma nova visão nos estudos de coesão. 

Essa nova visão pode ser exemplificada por trabalhos mais recentes que se 

dedicam ao estudo das relações anafóricas no texto, de um ponto de vista mais 

amplo que o adotado por Halliday e Hasan, 1976. É o caso dos trabalhos de Ilari 

(2001) e Marcuschi (2001). Nesse trabalho, Ilari afirma “A concepção referencial da 

anáfora textual (...), ao mesmo tempo que dá a devida importância a um mecanismo 

de coesão textual bem conhecido, leva a negligenciar outros mecanismos coesivos 

igualmente importantes.” Para Ilari, esses fenômenos seriam alguns tipos de 
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anáfora que não respeitam os esquemas derivados da concepção referencial (como 

aqueles em que há omissão do termo anafórico, aqueles em que há retomada de 

um conteúdo proposicional e aqueles que remetem a um segmento do texto 

anterior, reformulando seu conteúdo). Finalmente, Ilari conclui que esses elementos  

 

“por sua vez, obriga(m) o lingüista que estuda a coesão textual a 

mobilizar constantemente seus conhecimentos de semântica 

lexical, determinação nominal e funcionamento dos esquemas 

cognitivos associados à linguagem.”, p. 214.   

 

Já Marcuschi (2001), em seu trabalho, analisa anáforas que 

 

 “diferem das anáforas clássicas por se darem de forma indireta, ou 

seja, ancoradas em condições cognitivas, pragmáticas e se 

resolverem em atividades inferenciais de natureza variada e em 

processos de ativação e não de reativação de referentes.” p.254 

 

O texto 6.2, de 1996, tem como suporte teórico três textos de Koch: A 

coesão textual,1989, O texto: construção de sentidos, 1997, A coesão textual e a 

construção dos sentidos,1993.  Aqui, como no artigo anterior, 5.2 (1995), não se 

adota o termo coesão e sim referência (relações referenciais, formas referenciais). A 

autora ─ Rosângela Francischini─ busca estudar os processos de referenciação 

através de textos escritos produzidos por crianças do ensino fundamental. 
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O texto 7.1 (1997) não apresenta nas referências bibliográficas nenhuma 

obra específica da LT, como Bakhtin, 1982, Kristeva, 1978, Maingueneau, 198928. 

Encontra-se, inclusive, a justificativa para a adoção desse postulado teórico: 

“A Análise do Discurso concebe o texto como teia onde se cruzam textos 

e discursos, e propõe enxergar os sentidos na sua heterogeneidade. Por 

isso, “ler” um texto é participar do processo sócio-histórico de produção 

de sentidos: a leitura é feita de um lugar e com uma direção pois os 

sentidos são produzidos por instituições produtoras de texto de uma 

sociedade. O investimento da ideologia nas formas do discurso é 

constituído de procedimentos de referencialização no nível da sintaxe 

e no nível da semântica do  discurso.” (grifo dos autores) (7.2, p. 55)  

 

Nesse artigo, à semelhança do trabalho 6.2, se trata de “estratégias de 

referencialização”, “mecanismos responsáveis pela construção da 

referencialização”, “referentes”, “re-significados”, em substituição às expressões 

convencionais da coesão. Essa opção reflete que a referenciação e os referentes 

são vistos numa perspectiva discursiva, num processo de construção e não como 

produto acabado. Encontra-se, nesse artigo, a observação da relação entre 

referencialização e gênero textual. É a primeira vez que a expressão gênero textual 

é citada (1997).  

“Nosso trabalho propõe a abordagem dos procedimentos de 

referencialização a partir da compreensão do gênero textual pois a 

produção e a interpretação de textos pressupõe o conhecimento da 

heterogeneidade tipológica que é responsável pela “produção social do 

sentido”. (grifo dos autores) (7.2, p. 55)  

 

                                                 
28 Bakhtin, M. 1982. Os gêneros do discurso. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes.  
Kristeva, J. 1978. Sémiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris, Points-Seuil. 
Maingueneau, D. 1989. A cena enunciativa. Novas tendências em análise do discurso. Campinas , 
Pontes/Ed. da Unicamp. 
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Esse ponto de vista, no momento formulado sob o referencial da AD 

francesa, é posteriormente incorporado à LT. 

 

Em 1998, o texto 8.4 apresenta uma questão interessante. Apesar de no 

sub-título encontrar-se explicitamente a expressão coesão (Elementos e 

mecanismos de coesão), no artigo adota-se tanto essa nomenclatura clássica, 

cunhada por Halliday e Hasan, 1976, quanto a nova terminologia que passa a ser 

empregada como visto nos textos 5.2, 6.2 e 6.1. A citação a seguir explicita esse 

comentário: “Serve-se, então, esse autor de elementos e de mecanismos 

disponíveis na língua com os quais mantém a referência tematizada (coesão 

referencial) e a progressão de informações (coesão recorrencial).” (p. 441). O 

trabalho faz uma opção por um reagrupamento, proposto por Fávero, 1991 (citada 

no artigo), a partir da taxionomia apresentada por Halliday e Hasan. Mas, na 

verdade, Fávero trata além da coesão referencial e recorrencial da seqüencial. Esse 

artigo faz uso das referências bibliográficas básicas Critérios de textualidade, 

Fávero e Koch (1985); Coesão e coerência textuais, Fávero [1991] (1993); A coesão 

textual, Koch (1989) ─ produzidas a partir da obra clássica de Halliday e Hasan, 

1976.  

Em 2000, foi apresentado apenas um trabalho, 10.1. Ele analisa um 

determinado tipo de texto (história em quadrinhos), observando a coesão referencial 

nele presente. Nesse artigo, a autora, Inez Sautchuk, explora os dois tipos de 

mensagens que compõem uma história em quadrinhos: a lingüística e a icônica. A 

primeira, representada por uma superestrutura narrativa ─ e a segunda por um 

superestrutura descritiva; texto verbal e não-verbal, respectivamente. A 

sobreposição nascida dessa imbricação pode representar relações coesivas 
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referenciais tanto de natureza exofórica (para os elementos icônicos) quanto de 

natureza endofórica (para os elementos lingüísticos).  

Em 2001, foram publicados três trabalhos: 11.2, 11.14 e 11.15. O texto 11.2 

faz, como já visto em textos anteriores, uma aplicação didática da coesão, ou seja, 

examina esse mecanismo em textos acadêmicos. O texto 11.4 foi escrito por Luiz A. 

Marcuschi, um dos autores mais citados nas referências bibliográficas mas que 

ainda não havia sido mencionado como autor de artigo dessa coletânea.  Nesse 

trabalho (11.4), a obra clássica de Halliday e Hasan, 1976, não consta nas 

referências bibliográficas; mas estão presentes obras de cunho cognitivista ou 

sócio-interacionista (Apothéloz e Dubois, 1995; Davidson, 1995; Kleiber, 1994; 

Levinson, 1979, 2000; Mondada, 1994; Mondada e Dubois, 1995, 1997). Marcuschi 

usa a nomenclatura mais atual (referência) em oposição à coesão. Mais do que uma 

simples substituição de nomes, temos uma nova maneira de apresentar a 

referenciação: como um processo que se constrói discursivamente, daí a 

importância da inferência. 

O terceiro e último texto de 2001 (11.15) apresenta como suporte teórico 

específico da LT o texto Processos de referenciação na produção discursiva, de 

Koch e Marcuschi, 1998. Para o exame da discursividade, a autora analisa o texto 

escrito de um sujeito e a filmagem em vídeo do momento de produção. Essa visão 

discursiva “permite trilhar caminhos percorridos pelo sujeito, os quais possibilitam o 

melhor entendimento do próprio processo de aquisição da modalidade escrita da 

linguagem”. (11.15, sem indicação de página). A referenciação é vista nesse 

trabalho como uma atividade discursiva.  
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Trabalhos cuja temática é a coesão publicados nos Boletins da Abralin 

 

Finalmente, os quatro textos publicados no Boletim da Abralin (15.1, 15.2, 

15.3, 15.4) fazem parte de um simpósio intitulado “O papel da repetição na 

construção textual”, ocorrido em 1993 e publicado em 1994 no Boletim nº 15. Antes 

desse período (1991 a 1993) e depois dele (1995 a 2001) não foram publicados 

artigos nos Boletins cuja temática seja a coesão. 

O texto 15.1 (1994) faz referência a textos clássicos, entre eles Halliday e 

Hasan, 1976, e trabalha um dos aspectos da coesão: a repetição. O texto 15.2 trata 

também da importância da repetição, mas na construção do texto oral. O texto 15.3 

trata de um aspecto da repetição: a conexão, em narrativas orais e escritas. Da 

bibliografia constam, além de outras obras, uma ênfase àquelas já mencionadas na 

maioria dos artigos de coesão. O artigo 15.4 é o único ─ no grupo de trabalhos 

sobre coesão ─ escrito por Ingedore G. V. Koch, uma das autoras mais citadas no 

Aporte Teórico; seu trabalho também discute a função coesiva da repetição em 

textos orais. O texto 15.2 explora os aspectos da repetição em textos orais, trata-se, 

portanto, de uma aplicação. Já os artigos 15.1, 15.3 e 15.4 concentram-se em 

discussões teóricas acerca da repetição, sem se preocupar em estudar este 

fenômeno em algum tipo de texto; constituem-se, portanto, em artigos 

programáticos. Esse recorte dos trabalhos da Abralin explicita a opção dessa 

associação por trabalhos mais teóricos, em contraste com o que se verifica nos 

artigos do GEL. 

 

Conclui-se, em relação aos trabalhos sobre coesão, que ocorreu, num 

primeiro momento, uma tendência dominante (também chamada aqui de 
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abordagem tradicional), em que a coesão era vista como marca de textualidade. 

Com o passar do tempo, os trabalhos sobre coesão espelham uma mudança: a 

coesão agora é vista como “processo”. Essa compreensão da coesão como 

processo leva em conta o trabalho efetivo realizado por produtor-receptor frente ao 

material lingüístico, o texto não é considerado como “estanque”, “cristalizado”, e sim 

“construído” interativamente. Predominam, portanto, questões de referenciação. Daí 

a nomeação desse tema, desde o início deste trabalho, como coesão/referenciação. 

Dado o número significativo de artigos desse agrupamento, os 

desdobramentos teóricos no exame desse fenômeno, bem como a citação 

recorrente à obra Cohesion in English, o tema coesão/referenciação será retomado 

no tópico 4.1. 

 

 

3.2.3 Coerência 

 

 A coerência apresentou quase o mesmo número de trabalhos que a coesão, 

24. Vinte e dois nas revistas do GEL e 02 nos Boletins da Abralin. Diferentemente 

da coesão, que apresentou uma distribuição constante dos volumes 02 a 11 (entre 

01 e 03 trabalhos), a coerência teve uma distribuição irregular: de nenhuma 

ocorrência (volumes 05, 07, 09 e 10) a 07 publicações (em 1993).   

No grupo de artigos que tratam da coerência, os de abordagem tradicional 

também foram maioria: treze trabalhos (2.3, 2.5, 2.21, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 

3.14, 6.3, 11.1, 11.7), oito de outras abordagens (1.3, 2.9, 2.18, 4.1, 4.3, 4.6, 4.10, 
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8.5) e três para abordagens inovadoras (2.2, 14.1, 14.2). Os artigos de aplicação (ou 

pesquisa) também predominaram, 18; contra 06 dos artigos programáticos.29  

 

A abordagem tradicional, aqui, agrupa trabalhos que tratam de textos (orais, 

escritos, verbais e não-verbais) a partir da perspectiva dos fatores de coerência 

(elementos lingüísticos, conhecimento de mundo – frames, esquemas, plano, scripts 

─ conhecimento partilhado, inferências, fatores de contextualização, 

situacionalidade, informatividade, intertextualidade, intencionalidade e 

aceitabilidade, focalização, consistência e relevância).  Consideram-se esses fatores 

como de coerência, pois é assim que eles são apresentados nos manuais 

brasileiros de LT30.  

Quanto ao suporte teórico, ao contrário da coesão, que apresentou 

uniformidade quanto às obras de referência, no exame dos textos a que os autores 

de trabalhos sobre coerência se reportaram, não houve convergência. As 

referências vão de van Dijk (News Schemata, 1986, La ciencia del texto, 1996), nos 

primeiros anos, a Charolles (Coherence as a principle in the interpretability of 

discourse, 1987), Beaugrande (New foundations for a science of text and discourse, 

1997) e leituras brasileiras desses autores.  

 

Quanto à especificidade do tema coerência, encontramos trabalhos sobre 

digressão (2.2), tópico (2.3, 3.2, 14.1), frames (3.1), intertextualidade (3.4), 

elementos de contextualização (3.5, 4.10) e informatividade (13.6). 

                                                 
29Artigos de pesquisa: 1.3, 2.5, 2.9, 2.18, 2.21, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.14, 4.3, 4.6, 4.10, 6.3, 8.5, 11.1,   
11.7, 14.1.  
Artigos programáticos: 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 14.2 
30 Koch, I. G. V.; Travaglia, L. C. 1989. Texto e Coerência. Cortez: São Paulo. 
Koch, I. G. V. 1990. A  coerência textual. Contexto: São Paulo. 
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Tabela V - Artigos cuja temática é a coerência 
 

1.3 
 

845-852 
A coerência no senso 

comum-propriedades e 
condições para a 

atribuição de coerência 

coerência Lilian M. Simões 
ZAMBONI 

UnB/ 
UNICAMP 

  2.2 120-127 Digressão: um fenômeno 
construindo a textualidade 

coerência Maria Lúcia C. V. O. 
ANDRADE 

USP 

 
2.3 

128-135 As mudanças de tópico coerência Zilda G. O de AQUINO PUC-SP 

2.5 444- 451 “News Schemata”: 
explorando o jornal 

coerência Maria Isolete Pacheco 
Menezes ALVES 

UNiCAMP 

2.9 636-643 A leitura e o referente coerência Arnaldo CORTINA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
2.18 1253-1258 O artigo como marcador 

argumentativo textual 
coerência João Hilton Sayeg 

SIQUEIRA 
PUC-SP 

2.21 1346-1352 A coerência e o texto 
visual 

coerência Ana Maria Domingues 
ZILOCCHI 

PUC-SP 

3.1 205-212 Frame como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência Leonor Lopes FÁVERO USP 

3.2 213-220 Tópico como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência Maria Lúcia C. V. de O. 
ANDRADE 

Zilda Gaspar O. de 
AQUINO 

USP 

3.4 394-401 As relações intertextuais 
na charge jornalística 

coerência Edson Carlos 
ROMUALDO 

UNESP 
Assis 

3.5 402-409 Relações entre o título e a 
matéria do texto no jornal 

Folha de São Paulo 

coerência Eliane RONCOLATTO UNESP 
Assis 

3.6 410-419 A informatividade no texto 
jornalístico 

coerência Valéria Sanches 
FONSECA 

UNESP 
Assis 

3.9 734-738 O mau emprego das 
marcas lingüísticas e 
possíveis reflexos no 
estabelecimento da 

coerência no texto escrito 

coerência Edna Ap. Cavalcante 
CRUZ 

UNESP 
Assis 

3.14 974-981 A coerência no poema O 
Bêbado e o Equilibrista, de 

Aldir Blanc 

coerência Luiz Carlos M. Ferreira 
de MELLO 

UEL 

4. 1 89-96 Procedimentos de 
exclusão no processo de 

leitura 

coerência Roberto G. CAMACHO UNESP 
 S. J. Rio 

Preto 
4.3 104-110 Leitura e produção de 

textos: processos 
interferentes 

coerência 
 

Manoel Luiz Gonçalves 
CORRÊA 

UNESP 
Bauru 

4.6 748-755 O humor e o ensino da 
Língua Portuguesa 

coerência Célia Mª C. GIL UNESP 
Assis 

4.10 942-946 Os títulos na produção 
escrita de textos 

dissertativos 

coerência José M. de MATTOS PUC-SP 
UBC 

6.3 784-789 As pistas contextuais e a 
inferência lexical 

coerência 
 

Maria H. G. M. de 
SOUZA 

UNESP 

8.5 475-478 A repetição como recurso 
argumentativo no discurso 

político 

coerência Maria T. T. V. ABREU UFRJ 

11.1 Sem nº  
paginas 

A “geometria” da 
construção dos sentidos 

em textos infantis 

coerência Claudia Mendes 
CAMPOS 

UFPR 

11.7 Sem nº de 
páginas 

Alguns operadores 
argumentativos em 

“Problemas de Família” 

coerência Paula Renata BERTHO 
 

UNESP 
Assis 

14.1 31-37 As relações inter-tópicas: 
uma abordagem discursiva 

coerência Zilda Gaspar Oliveira de 
AQUINO 

USP 

14.2 253-261 Uma perspectiva coerência Eleni Jacques MARTINS UFRGS 
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 pragmática de análise de 
texto 

 

Os trabalhos reunidos sob a designação outras abordagens (1.3, 2.5, 2.9, 

2.18, 4.1, 4.3, 4.6, 4.10, 8.5), apresentam corpus e tratamentos diversos. Vejamos 

alguns deles. No artigo 1.3 (1991), Lílian M. Simões Zamboni não analisa a 

coerência textual, propriamente dita, e sim o emprego desse vocábulo em contextos 

diversos ─ como o noticiário político ─, tentando apresentar o “cenário referencial”  

que faz com que os produtores desses textos utilizem-se desse vocábulo e qual o 

sentido desse nesses contextos.  

Encontra-se, nesse artigo, o conceito de coerência corrente no momento: 

“(...) a coerência textual não é uma propriedade do texto em si (...) a coerência está 

na dependência de uma multiplicidade de fatores, de ordens diversas: semântica, 

cognitiva e discursiva”. Esse conceito foi pinçado de Koch (Como se constrói a 

coerência, 1988). A concepção de coerência da autora ancora-se, ainda, em outro 

texto de Koch e Travaglia (Texto e coerência,1989) e num texto de Marcuschi 

(Lingüística de texto: o que é e como se faz, 1983). Essas três referências, por seu 

lado, são decorrentes de duas obras fundamentais da LT: Introduction to text 

linguistics, Beaugrande e Dressler, 1981; Les études sur la coherence, la cohesion 

et la connexité textuelles depuis la fin des anness 1960, Charolles, 1987; também 

citadas no artigo. 

O artigo 2.5 (1992) procura explorar a coerência na notícia de jornal, por 

meio da análise da estrutura esquemática da notícia, adotando a proposta de van 

Dijk, 198631. O artigo 2.9 trata da coerência muito tangencialmente; ela é vista como 

interpretabilidade, uma característica a ser aplicada à leitura. Não há, nas 

                                                 
31 Dijk, T.A. van. 1986. News Schemata. Studying writing: Linguistic Approaches. Beverly Hills, Sage. 
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referências bibliográficas, nenhuma citação de obras específicas da LT. O trabalho 

2.18 (também de 1992) discute o artigo numa função textual “(...) traçando 

orientação de leitura em busca dos efeitos de sentido”. (p. 1257). Ou seja, o autor 

considera o artigo como um recurso de coerência (e também de coesão). 

Em 1994, foram publicados 04 trabalhos nessa abordagem: 4.1, 4.3, 4.6 e 

4.10. O 4.1 trata de “procedimentos de exclusão no processo de leitura”, em que o 

autor analisa o processo de compreensão a partir de preceitos não pertencentes à 

LT. Mesmo assim, optou-se por sua inclusão no conjunto de textos analisados neste 

estudo por considerá-lo como um outro olhar frente ao princípio de 

interpretabilidade, tão caro aos estudos de coerência. O artigo 4.3 trabalha com o 

princípio da interpretabilidade, recorrendo a princípios de intertextualidade, sem 

nomear, no entanto, esses fenômenos. O trabalho 4.6 analisa piadas com base no 

estudo dos elementos que as tornam coerentes. Além disso “a piada revela-se um 

texto com especificidades tais que a tornam terreno fértil de produção e reprodução 

do humor”, p.748; daí, como o próprio título anuncia, seu emprego no ensino da 

língua portuguesa como recurso eficaz para compreensão e produção de textos. 

Já o artigo 4.10 discute um fator de coerência ligado à contextualização: o 

título. Para seu autor, José Miguel de Mattos, deve haver uma seleção dos títulos 

antes de propô-los aos alunos para a produção de textos escritos. Caso essa 

seleção contemple exclusivamente títulos abrangentes ou conceituais “os textos 

produzidos pelos alunos serão mal formados e incoerentes”, p. 945. Obviamente 

esse artigo data do período quando a produção escrita se fazia a partir de títulos 

(tristes tempos aqueles!).  
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O 8.5 (1998) trata da repetição no discurso político como recurso 

argumentativo. Nesse encaminhamento, a repetição no discurso político é 

considerada como recurso argumentativo, visto que as falas destinam um espaço à 

explicação e à interpretação de idéias, daí sua capacidade de estabelecer coerência 

a esse gênero textual. Apesar de os artigos 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4 terem sido 

classificados como de coesão ─ tratando também da repetição; a autora a considera 

⎯ a repetição ⎯ numa dimensão não de mecanismos coesivos e sim como recurso 

retórico ou argumentativo.  

 

Os artigos aqui nomeados como abordagem inovadora são 2.2, 14.1 e 14.2, 

os três analisando corpus da oralidade. O texto 2.2 (1992) propõe-se a discutir a 

digressão em textos falados. Num primeiro momento define coerência como  

“(...) um princípio de interpretabilidade do texto, envolvendo fatores de 

ordem cognitiva, lingüística e interacional. Está relacionada à boa 

formação do texto e se estabelece a partir de uma unidade de sentido 

(atualização seletiva dos significados virtuais das expressões 

lingüísticas), o que a caracteriza como algo global, isto é, referente ao 

texto como um todo.” (p. 120) 

 

A digressão no texto oral é vista pela autora como coerente, e não como 

incoerente, como postulado por muitos autores. O suporte teórico não é aquele mais 

recorrente em trabalhos dessa temática; são citados, por exemplo, Dascal e Katriel 

(1982) e Reinhart (1980). Os outros dois artigos (14.1 e 14.2) foram publicados nos 

Boletins da Abralin. O 14.1 (1993) trata do estudo do tópico em segmentos de texto 

falado e o 14.2 procura proceder a uma análise de texto tendo em vista uma 

“perspectiva pragmática” (p. 253). Para a autora (Eleni Jacques Martins), “os pré-
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requisitos de coerência de um texto (...) passarão por essas relações que são de 

natureza pragmática(...)”.  

  

Os demais textos (2.3, 2.5, 2.21, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.14, 6.3, 11.1, 

11.7) enquadram-se no que estamos conceituando como abordagem tradicional. O 

texto 2.3 discute, por exemplo, um aspecto da coerência: o tópico, especificamente 

no texto conversacional. Não há “aplicação” a um corpus e sim discussão de teoria. 

O artigo 2.21 trata da coerência do texto visual. O conceito de coerência adotado 

pela autora a vê “(...) como um princípio de interpretabilidade (Koch (1990) 

dependendo de fatores vários(...)”. As referências bibliográficas são Koch, 1990, e 

van Dijk, 198432.  

Vejamos os trabalhos publicados em 1993. O 3.1, cuja autora é uma das 

mais citadas na LT: Leonor Lopes Fávero, tendo como corpus textos orais, analisa 

um aspecto específico da coerência ─ os frames;  nas referências há trabalhos 

sobre Análise da Conversação. O trabalho 3.2, mesmo sendo de outros autores, 

segue a mesma linha do anterior, adotando, inclusive, bibliografia quase idêntica. 

Nesse artigo, no entanto, o elemento de coerência escrutinado é o tópico.  

O texto 3.4 trata de relações intertextuais estabelecidas entre charges 

jornalísticas e outros textos publicados em jornal, relações essas que se configuram 

como um fator de coerência. O conceito de intertextualidade empregado pelo autor 

remete à Koch, 1991, “(...) intertextualidade em sentido restrito, ou seja,  relação de 

um texto com outros textos previamente existentes; já efetivamente produzidos.” 

                                                 
32 Citação completa na tabela IX. 
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Utiliza, também, a classificação feita por Schimiti (1989)33 dos processos 

intertextuais: discursos bivocais de natureza convergente e divergente. “(...) A 

paráfrase e a estilização são discursos convergentes, enquanto que a paródia, a 

apropriação e a ironia são divergentes.”, p.394. 

O artigo 3.5 trata de um dos fatores de coerência: ─ sem, no entanto, citar 

essa nomenclatura ─ analisa a relação entre título e matéria, elementos de 

contextualização, um dos fatores de coerência. O texto 3.6 trata da informatividade. 

Apesar desse fenômeno lingüístico ser considerado um critério de textualidade 

centrado no usuário, em oposição à coerência que se centra no texto (conforme se 

pode encontrar em trabalhos da década de 80), modernamente, em trabalhos de 

divulgação, a informatividade vem sendo vista como fator de coerência34, daí a 

inclusão desse trabalho nesse grupo temático, como visto na página 56. A autora se 

ancora numa vasta bibliografia em que podemos destacar: Beaugrande e Dressler 

(1981), Charolles (1978), Fávero e Koch (1983, 1985), Fávero (1985a, 1985b), Koch 

(1990), Koch e Travaglia (1990), Marcuschi (1983). 

No texto 3.9, escrutina-se a importância do emprego das marcas lingüísticas 

no estabelecimento da coerência do texto escrito, o emprego adequado ou não 

dessas marcas seria responsável por essa coerência. Os textos analisados foram 

elaborados por crianças em fase de alfabetização. O último artigo desse volume, 

3.14, é exemplar dos trabalhos de aplicação. Analisa fatores de coerência (frames, 

                                                 
33 Schimiti, Lucy Maurício. (1989). Caetano Veloso: Memória e criação (A produção da 
intertextualidade). Dissertação de mestrado apresentada na Universidade Estadual Paulista, Campus 
de Assis. Assis (mimeo). 
34 Koch, I. G. V.; Travaglia, L. C. 1989. Texto e Coerência. Cortez: São Paulo. 
Koch, I. G. V. 1990. A  coerência textual. Contexto: São Paulo. 
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esquemas, plano/script/cenário, superestrutura) em um texto poético ─ no caso, O 

bêbado e a equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. 

Em 1996, temos o trabalho 6.3, exemplo de artigo de aplicação, em que 

ocorre o exame de pistas contextuais e inferência lexical em textos técnicos em 

língua inglesa. Esse artigo foi agrupado junto aos de coerência pelo fato de pistas 

contextuais e inferência lexical serem conceitos que se encontram na dimensão da 

coerência.  

O artigo 11.1(2001) discute o conceito de coerência (bem como seus fatores) 

e o examina em textos de crianças em fase de alfabetização. No texto 11.7 (2001) 

observa-se uma subordinação dos elementos ditos coesivos (no caso, os 

operadores argumentativos) à noção de coerência. Nessa leitura, a coerência seria 

a responsável pela construção de sentidos e os operadores argumentativos o 

instrumento dessa construção. Seria  esse fenômeno o responsável pela construção 

de sentidos, os primeiros ─ coesivos ─ são (apenas?) o material dessa construção. 

Numa breve conclusão, pode-se afirmar que, ao contrário da coesão, em que 

se observou uniformidade de procedimentos (num primeiro momento, a partir da 

obra de Halliday e Hasan, 1976; posteriormente, um redirecionamento em direção 

aos trabalhos cognitivistas e sócio-interacionistas que tratam da referenciação), a 

coerência não apresentou a mesma uniformidade. Apesar do grande número de 

artigos, os trabalhos sobre coerência não seguem orientação única; não há, 

inclusive, um aporte teórico fundador (como Cohesion em English, 1976, 

representou para os estudos da coesão). Talvez isso se deva à própria natureza do 

fenômeno: pela “imaterialidade”  lingüística da coerência ─ que não corresponde de 
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maneira nenhuma à sua importância ─ não foram constatadas  correntes teóricas 

convergentes.  

Além disso, neste agrupamento encontram-se trabalhos que, apesar de 

serem recolhidos sob o tema coerência, tocam apenas tangencialmente essa área 

de pesquisa ou ainda identificam a coerência pelo prisma do senso comum. 

Observa-se, ainda, pouca ou raríssima incorporação de pesquisas teóricas mais 

recentes, que, sabe-se, existem e são relevantes. A coerência, conclui-se 

finalmente, apesar de sua importância, perdeu espaço entre os temas estudados 

pelos pesquisadores de LT no Brasil. 

 

3.2.4 Coesão e coerência 

 

Neste segmento foram agrupados os artigos que tratam simultaneamente de 

questões de coesão e de coerência. A coesão e a coerência são vistos aqui em 

conjunto pois é assim que se apresentam nos respectivos artigos, ou seja, é uma 

opção dos autores tratarem dos  dois fenômenos de forma concomitante e/ou inter-

relacionada. 

Essa escolha ─ analisar um texto tendo em vista elementos de coesão e 

coerência ─ pode ser entendida como reflexo de um momento dos estudos de LT 

em que os estudos simultâneos de coesão e coerência seriam necessários para a 

compreensão global do texto.  

São 07 trabalhos, apenas um deles (17.1) publicado pela Abralin. Destes, 

dois são programáticos (2.1, 17.1) e cinco de aplicação, ou pesquisa, (2.6, 4.2, 4.13, 

10.3, 11.8); todos eles representantes de uma abordagem tradicional. 
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Tabela VI - Artigos que tratam simultaneamente de coesão e de coerência 
 

2.1 
112-119 Coesão e coerência no 

texto falado 
coesão e 
coerência 

Leonor Lopes FÁVERO USP 

 
2.6 

452-459 Algumas considerações 
sobre a coesão e a 

coerência nas narrativas 
de crianças aos 5;0 

coesão e 
coerência 

Sônia Maria de Mello 
ARAÚJO 

USP 

4.2 97-103 Discutindo a questão da 
leitura através de 

elementos da coesão e da 
coerência 

coesão e 
coerência 

Arnaldo CORTINA UNESP 

4.13 1299-
1306 

Coesão e coerência: 
fatores de sustentação na 

textualidade na 
conversação 

coesão  e 
coerência 

 

Inez SAUTCHUK USP 

10.3 504-509 Produção textual e marcas 
argumentativo-

enunciativas 

coesão e 
coerência 

Adriane Belluci Belório 
de CASTRO 

U S C 

11.8 ______ Coesão e coerência nos 
textos da educação de 

Jovens e Adultos 

coesão e 
coerência 

Adriana Aparecida 
COSSENTINI 

UNESP 
Assis 

17.1 09-20 Questões de coesão e 
coerência textuais 

coesão e 
coerência 

Ingedore G. V. KOCH UNICAMP 

 

Vejamos, primeiramente, os dois trabalhos programáticos. O texto 2.1 trata 

destes dois fenômenos ─ coesão e coerência ─ em textos falados. A autora é uma 

das mais representativas no estudo de LT no Brasil (Leonor Lopes Fávero). 

Publicado em 1992, trabalha com referências bibliográficas de língua falada e com 

as de LT (Brown e Yule, 1983), Fávero (1989, 1991) e uma que intersecciona os 

dois campos (Marcuschi, 1988, Coesão e coerência na conversação). O artigo 17.1 

tem como autora Ingedore Koch, é um artigo programático que discute as fronteiras 

entre coesão e coerência; apesar de acreditar que se trata de fenômenos distintos, 

defende que existem zonas de imbricação entre eles. As referências apresentam 

como diferencial em relação aos demais estudos Ehlich, 1981, e Heinemann e 

Viehiweger, 1991.      

 

A seguir, temos os trabalhos de aplicação. O artigo 2.6 analisa ─ 

especificamente ─ a coesão e a coerência em narrativas infantis. As referências são 

tradicionais na área, principalmente quanto aos textos de coesão e quanto às obras 



 68

nacionais de divulgação: Fávero e Koch, 1983; Koch, 1989; Koch e Travaglia, 1989; 

Marcuschi, 1983. O trabalho 4.2 também analisa elementos de coesão e de 

coerência, só que em um texto literário-filosófico (O príncipe). As referências são 

Beaugrande e Dressler, 1981, e Brown e Yule, 1983. 

O artigo 4.13 segue a direção apontada pelo artigo 2.1, só que ao invés de 

tratar-se de artigo programático é de aplicação (ou pesquisa). Trabalha com as 

referências mais comumente mencionadas. O artigo 10.3 analisa conectivos como 

responsáveis pela articulação entre as orações e a construção do sentido do 

enunciado. O artigo 11.8 é de aplicação a textos produzidos na educação de jovens 

e adultos.  

Como exposto anteriormente, a análise simultânea da coesão e da coerência 

objetivava a compreensão global do texto. Talvez represente, também, um momento 

de transição nos estudos de LT em que nem a coesão é responsável por constituir 

um texto, nem a coerência o é. 

 
 

3.2.5. Tipologia/gêneros35

 

 De longe, a tipologia foi o tema mais pesquisado pelos lingüistas que se 

ocuparam da LT no período compreendido entre 1991 e 2001. Foram 50 artigos: 44 

trabalhos publicados no GEL e 06 na Abralin. 

Temos 39 artigos de abordagem tradicional e 11 em outras abordagens. Por 

outra segmentação, temos 37 artigos de pesquisa, 12 artigos programáticos e um 

artigo de crítica (6.1) 36. 

                                                 
35 A exemplo do que ocorreu com os trabalhos do tema coesão/referenciação, os estudos de tipologia 
textual inclinaram-se para a pesquisa de gêneros, daí a dupla nomeação dessa área. 
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Para análise dos artigos de tipologia/gêneros, serão agrupados os trabalhos 

cujo corpus seja algum tipo específico de texto. Entre os vários agrupamentos 

temos: 

 

( 1 ) os trabalhos que discutem textos de divulgação científica (1.2, 2.8, 2.17, 

3.16, 4.14. 5.3, 9.9); 

( 2 ) os que analisam textos jornalísticos (2.12, 3.17, 4.8, 4.12, 14.3, 9.5); 

( 3 ) aqueles que ─ a partir da pesquisa dos textos que circulam em sala de 

aula ─ propõem material para o professorado (5.1, 9.1, 9.2); 

 ( 4 ) as taxionomias, ou seja, propostas de organização dos textos por tipos 

ou gêneros (6.1, 11.9, 12.1, 12.2); 

( 5 ) os que tratam de páginas eletrônicas da Internet (10.4, 11.10, 11.12); 

( 6 ) as bulas de remédio (9.6, 10.2, 11.6); 

( 7 ) textos produzidos por alunos e ensino de produção de textos  (8.2, 8.3, 

9.3, 19.1, 19.2, 20.1) e 

( 8 ) outros textos com abordagens diversas (2.15, 2.16. 2.19, 3.7, 3.8, 3.10, 

3.13, 4.4, 4.7, 5.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 11.3, 11.5, 11.11, 11.13). 

  

                                                                                                                                           
36 Abordagem tradicional: 1.2, 2.8, 2.12, 2.17, 2.19, 3.7, 3.8, 3.16, 3.17, 4.8, 4.14, 5.1, 5.3,  6.1, 7.2, 
7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.9, 10.2, 10.4, 11.5, 11.6, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 
12.2, 14.3, 19.1, 19.2, 20.1. 
Outras abordagens: 2.15, 2.16, 3.10, 3.13, 4.4, 4.7, 4.12, 5.4, 8.6, 9.5, 11.3. 
Artigos de pesquisa: 1.2, 2.8, 2.12, 2.15, 2.16, 2.17, 3.7, 3.8, 3.10, 3.13, 3.17, 4.4, 4.7, 4.8, 4.12, 5.4, 
7.2, 7.3, 8.1, 8.3, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5,9.6, 9.9,10.2, 10.4, 11.3, 11.5, 11.6, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 14.3, 
19.2 
Artigos programáticos: 2.19, 3.16, 4.14, 5.1, 5.3, 8.2, 9.1, 11.9, 12.1, 12.2, 19.1, 20.1. 
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Tabela VII - Artigos que tratam de tipologia/gêneros 

 
1.2 

 
786-793 

A organização textual de 
artigos de divulgação 

científica 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

 
2.8 

628-635 A presença do outro na 
divulgação científica 

tipologia Maria José R. Faria 
CORACINI 

PUC-SP 

2.12 800-807 Uma contribuição para o 
estudo textual de editoriais 

tipologia Doroti Maroldi 
GUIMARÃES 

PUC-SP 
USF-SP 

2.15 1096-1100 Alunos fortes e fracos: 
itens lexicais assinaladores 

da superestrutura 

tipologia Katua Lais Ferreira 
PATELLA 

PUC-SP 

2.16 1212-1218 Envolvimento no discurso 
narrativo de adolescentes 

tipologia Denize Elena Garcia da 
SILVA 

UnB 

2.17 1244-1252 Um exame da organização 
textual de ensaios 

científicos 
 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

2.19 1290-1297 A superestrutura dos 
textos injuntivos 

tipologia Luiz Carlos TRAVAGLIA UFU 

3.7 563-570 O discurso direto e indireto 
em textos argumentativos 

 

tipologia Maria Beatriz BASTOS UFV 

3.8 719-725 Análise da produção 
discursiva no gênero 
descritivo aplicado às 
funções da linguagem 
propostas por Halliday 

tipologia Daniela dos Santos 
COSTA 

UFV 

3.10 808-815 Funções de Jakobson 
(1977) e Halliday (1988) 

aplicadas a textos infantis 

tipologia Renata de Fátima 
GONÇALVES 

UFV 

3.13 960- 965 Esboço de uma tipologia 
de textos produzidos por 

crianças recém-
alfabetizadas 

tipologia Maria A. F. MAURO 
Marieta L. M. Nicolau 

USP 

3.16 1193- 1200 Um estudo textual de 
ensaios científicos: 

constâncias e 
variabilidades 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

PUC-SP 

3.17 1261-1268 Um modelo de análise do 
Classificado de empregos 

de jornais 

tipologia Sílvia Inês C. C. de 
VASCONCELOS 

UEM 

4.4 445-452 Oralidade/Escrita: análise 
de narrativas segundo o 

modelo laboviano 

tipologia Vanderci de A. 
AGUILERA 

Raquel C. LEMOS 

UEL 

4.7 764-771 O apoio visual na 
produção escrita 

tipologia Renata de F. 
GONÇALVES 

Sandra G. VIANA 

UFV 

4.8 787-794 A Avaliação na 
organização textual de 

editoriais 

tipologia Doroti M. GUIMARÃES PUC-SP 
USF-SP 

4.12 1285-1291 O texto jornalístico: um 
sistema pluricodificado 

tipologia Maria do C. O. T. 
SANTOS 

UEM 

4.14 1374-1381 A organização textual do 
discurso científico da 

revisão e o 
questionamento do ‘saber’ 

revisado 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

PUC-SP 

5.1 42-49 A circulação dos textos na 
escola: primeiros 

resultados 
(sem referências 

bibliográficas) 

tipologia Lígia CHIAPPINI 
Helena H. N. BRANDÃO 

Guaraciaba 
MICHELETTI 

Adilson O. CITELLI 
João W. GERALDI 

USP 
UNICAMP 

5.3 537-542 O dissertativo científico e a tipologia Regina C. P. da PUC-SP 
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dimensão comunicativa do 
sujeito epistêmico: em 
busca de uma tipologia 
textual dos discursos 

científicos 

SILVEIRA 

5.4 624-628 O emprego dos tempos 
verbais como fator de 
tensão na descrição 

tipologia Mª Thereza de Q. G. 
STRÔNGOLI 

PUC-SP 

6.1 432-438 Discutindo a tipologia de 
texto 

tipologia Arnaldo CORTINA UNESP 
S. J. Rio 

Preto 
7.2 401-406 Analisando narrativas orais 

da Amazônia Paraense 
tipologia Anna Christina BENTES UFPA 

7.3 472-477 Construções de narrativas 
orais por pré-escolares em 

situação de reconto 

tipologia Alessandra DEL RÉ 
Mônica Leite de 

ARAÚJO 

USP 

8.1 79-84 Análise de um tema em 
vários autores (e em várias 

versões) 

tipologia Raquel Salek FIAD UNICAMP 

8.2 201-205 Gêneros e tipos de 
discurso 

tipologia Anna R. MACHADO PUC-SP 

8.3 206-211 “Viajar é preciso (e relatar 
também)”: análise de um 

diário de viagem 

tipologia Cristiane C. MORI PUC-SP 

8.6 763-768 O papel da instrução na 
elaboração de textos 

narrativos por crianças de 
séries iniciais 

tipologia Pascoalina B. de 
OLIVEIRA 

UEPG/ 
UNICAMP 

 
9.1 

47-54 Formação do leitor crítico e 
abordagens textuais 

tipologia Helena H. N. BRANDÃO USP 

9.2 
 

85-92 Discurso e gêneros 
textuais na escola 

tipologia Helena H. N. BRANDÃO 
et allii 

USP 

9.3 93-100 Descrição de gêneros, 
didática de língua e 

formação de professores 

tipologia Anna R. MACHADO 
et  allii 

USP 

9.5 347-353 A organização do discurso 
argumentativo: análise do 
plano argumentativo no 

discurso poético 

tipologia Valéria P. de ALMEIDA USP 

9.6 430-435 As bulas de remédios e 
sua dificuldade de 

compreensão 

tipologia Maurício Brito de 
CARVALHO et al 

UERJ 

9.9 695-700 Usos argumentativos e a 
organização textual do 
discurso científico da 

pesquisa 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

10.2 498-503 As bulas e a análise crítica 
do discurso 

tipologia Maurício B. de 
CARVALHO 

Evelyn G. Dill ORRICO 
Leila Beatriz RIBEIRO 

Lucia M.ª A. FERREIRA 

UERJ 

10.4 590-595 Oralidade e escrita nas 
páginas eletrônicas 
pessoais da internet 

tipologia Fabiana Cristina 
KOMESU 

UNICAMP 

11.3 ____ A estrutura retórica de 
narrativas orais e de 
narrativas escritas 

tipologia Juliano Desiderato 
ANTONIO 

UEM 
UNESP 

São Carlos 
11.5 ____ A relação conhecimento e 

competência comunicativa 
em redações de 
vestibulandos 

tipologia 
 

Suely BERALDO UEM 

11.6 ____ A relação entre as marcas 
textuais das bulas de 

medicamentos e a 
identidade do leitor 

tipologia Evelyn G. D. ORRICO 
Lucia Maria Alves 

FERREIRA 
Maurício Brito de 

CARVALHO 

UNIRIO 
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11.9 ____ Da distinção entre tipos, 
gêneros e subtipos de 

textos 

tipologia Luiz Carlos TRAVAGLIA UFU 

11.10 ____ Gêneros do discurso e a 
atividade de escrita nas 
páginas eletrônicas da 

Internet 

tipologia Fabiana Cristina 
KOMESU 

UNICAMP 

11.11 ____ Gêneros escolares: 
políticas de fechamento 

em atividades de leitura e 
produção de textos 

tipologia Marina Célia 
MENDONÇÃ 

UNIFRAN 

11.12 ____ Hipertexto: mais um 
gênero do discurso? 

tipologia Antônio Carlos XAVIER 
Carmi Ferraz SANTOS 

UFPE/ 
UNICAMP 

11.13 ____ Os caminhos que levam ao 
texto dissertativo 

tipologia Adriana FISCHER 
Otilia Lizete de Oliveira 

Martins HEINIG 

UFSC 
FURB 

12.1 139-145 Sobre a tipologia dos 
discursos 

tipologia José Luiz FIORIN USP 

12.2 153-157 Em busca de uma tipologia 
de texto 

tipologia Lenor Lopes FÁVERO PUC-SP 

14.3 405-411 O editorial enquanto 
discurso argumentativo 

tipologia Maria Adélia F. MAURO USP 

19.1 94-108 Gêneros de textos, 
heterogeneidade textual e 

questões didáticas 

tipologia Anna Rachel MACHADO PUC-SP 

19.2 109-123 Gêneros textuais e 
organização da informação 

tipologia Kazue Saito Monteiro de 
BARROS 

UFRN 

20.1 157-171 Diversidade e ensino de 
leitura: atuação na 

formação do professor 

tipologia Maria A. G. de M. 
REINALDO 

UFPB 
Campina 
Grande 

    

( 1 ) Os artigos 1.2, 2.8, 2.17, 3.16, 4.14, 5.3, 9.9 fazem parte do primeiro 

agrupamento. Todos eles trabalham com algum tipo de texto de divulgação 

científica (artigos de divulgação científica, ensaios científicos, “tipologia textual dos 

discursos científicos”). O artigo 5.3 (O dissertativo científico e a dimensão 

comunicativa do sujeito epistêmico: em busca de uma tipologia textual dos discursos 

científicos, Regina C. P. da Silveira, 1995) apresenta uma instabilidade de 

terminologia própria dessa área da LT: num momento se fala em “tipologia textual” 

em outro, em “discurso”. Desses artigos, cinco são da mesma autora: Regina Célia 

Pagliuchi da Silveira. 

( 2 ) Em outro agrupamento estão os que analisam corpus jornalístico 

(editoriais e classificados de empregos). São os artigos 2.12, 3.17, 4.8, 4.12, 14.3. O 

artigo 4.8 (1994) tem o mesmo tema e a mesma autora do 2.12 (Doroti M. 
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Guimarães, 1992), discute editoriais; nesse artigo, especificamente, a “avaliação” na 

organização textual de editoriais. A avaliação forma, junto com o fato noticioso e o 

comentário, as categorias propostas por van Dijk, 1989, para a superestrutura do 

editorial.  A autora declara que pretende oferecer “subsídios para uma tipologia de 

textos representativos do discurso jornalístico” (p. 787). O artigo 4.12 (1994) analisa 

o texto jornalístico explorando a iconicidade. Tem como referência básica van Dijk, 

além de outras bases de cunho semiótico. A autora conceitua “estrutura icônica” 

como se pode ler a seguir:  

Sob a denominação “estrutura icônica” do texto compreende-se a 

estrutura que incorpora todos os fatores de construção da imagem 

do texto: título, subtítulo, ilustrações, disposição dos parágrafos em 

colunas, proporção entre esses elementos, enquadramento, 

destaques tipográficos, nome do autor, suporte e secção deste em 

que está inserido, fonte da informação.”  4.12, p. 1287. 

No texto 14.3, encontramos tanto a expressão “tipologização de textos”, 

quanto “gêneros do discurso”. A referência teórica básica é van Dijk. Publicado no 

Boletim da Abralin n° 14, nesse artigo, a autora (Maria Adélia F. Mauro) se propõe a 

estudar a organização e estratégias argumentativas de editoriais, apresentando 

como suporte teórico Osakabe,1977; Possenti, 1988; Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

1983. A abordagem retórica do trabalho, como se depreende das referências aqui 

apresentadas, presta-se à constituição de um ponto de vista a partir do qual se 

orientará a análise dos editoriais. Principalmente no que se refere à organização 

argumentativa dos editoriais, situando-os em relação às “condições de produção”. 

Essa organização é pensada como um ato de argumentação que envolve todo o 
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discurso e não só apenas partes do mesmo. O artigo 9.5, 1995, (publicado no GEL) 

trata do discurso argumentativo no discurso poético e  apresenta também como 

referência o texto de Perelman.  

 

( 3 ) Neste agrupamento se encontram trabalhos que, a partir da pesquisa 

dos textos que circulam em sala de aula, propõem material para o professorado. 

São os artigos 5.1, 9.2 e 9.3. O trabalho 5.1 (1995, A circulação dos textos na 

escola: primeiros resultados, Lígia Chiappini, Helena H. N. Brandão, Guaraciaba 

Micheletti, Adilson O. Citelli, João W. GeraIdi) é a primeira divulgação de um 

trabalho que viria a resultar em uma série de livros que têm como público alvo o 

professor do Ensino Fundamental. O artigo consiste na pesquisa em escolas de 

ensino fundamental dos textos que lá circulam: textos produzidos por alunos, textos 

didáticos e textos não-didáticos. Apesar de não haver referências bibliográficas 

explícitas, os autores afirmam que o trabalho está fundamentado numa “concepção 

dialógica e interacionista da linguagem, inspirada em Bakhtin e uma concepção 

construtivista da educação, inspirada sobretudo em Vigotsky”. (p. 43) É a primeira 

vez (1995) que Bakhtin é citado nessa amostra. 

No artigo 9.1(1999) temos, nas referências bibliográficas, Bakhtin (1992) e 

Brandão e Micheletti (1997). Essa última referência é fruto do trabalho apresentado 

em 5.1. A autora (Helena N. Brandão), após deter-se na análise dos primeiros 

resultados da pesquisa, passa a discorrer sobre a questão do estudo dos gêneros. 

Reconhece que um trabalho efetivo com textos só é possível se considerar-se a 

diferença entre eles. Essa diferenciação/classificação tem sido objeto dos 

estudiosos da linguagem. Brandão reconhece, também, que “tem-se usado às 
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vezes indistintamente os termos: gêneros, tipos, modos, modalidades de 

organização textual, espécies de texto e de discursos”. No entanto não esclarece 

essa terminologia abundante. Reconhece a contribuição de Bakhtin na taxionomia 

dos gêneros. 

O artigo 9.2 tem aporte teórico semelhante ao artigo 9.1. É uma, digamos 

assim, continuação do artigo anterior. Especificamente as autoras se propõem a 

analisar quatro tipos/genêros textuais: o cordel, a lenda, o conto popular, o discurso 

político e o discurso de divulgação científica. É interessante notar que as autoras 

empregam a expressão “tipos/gêneros textuais”. Pela estrutura do artigo acredita-se 

que seja resultado de um grupo de trabalho. Posteriormente, os resultados desse 

grupo foram publicados no livro Gêneros do discurso na escola, 200037, sob a 

coordenação de Helena Nagamine Brandão. 

( 4 ) Há também um grupo de trabalhos que apresentam taxionomias 

(tipologias); ou seja, tentativas de organizar os textos em agrupamentos, a partir de 

critérios diversos. São os artigos 6.1, 11.9, 12.1, 12.2. O artigo 6.1, 1996, é o 

primeiro a ser publicado no GEL sobre tipologia de textos. O autor (Arnaldo Cortina), 

num primeiro momento, analisa cinco propostas tipológicas existentes; na 

seqüência, afirma que a divisão em narração, descrição e dissertação é sim uma 

forma de organizar o discurso; portanto, depois disso “é possível partir para uma 

divisão tipológica das ocorrências textuais”. O autor, no entanto, não procede essa 

divisão. As referências bibliográficas consistem nas cinco tipologias escrutinadas 

pelo autor. 

                                                 
37 Brandão, Helena. N. (coord.) 2000. Gêneros do discurso na escola: mito, conto, cordel, discurso 
político, divulgação científica. São Paulo: Cortez.  
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O artigo 11.9, 2001, se propõe a distinguir tipos, gêneros e subtipos textuais. 

Essa distinção é feita para textos literários, tendo como referencial teórico tanto 

manuais de literatura ( A criação literária: introdução à problemática da literatura, M 

Massaud, 1973; Teoria literária, Hênio U. da Cunha Tavares, 1974) quanto 

compêndios de LT (Lingüística textual: uma introdução, Fávero e Koch, 1983) e 

outros que tratam dos tempos verbais (Um estudo textual − discursivo do verbo no 

português do Brasil, Luiz C. Travaglia, sem data; Estructura y función de los tiempos 

en el lenguaje, Weinrich, 1968.).  

Em 1992 tivemos, também, dois artigos publicados na Abralin tratando desse 

tema. O artigo 12.1, de Luiz A. Fiorin, trata da tipologia dos discursos segundo a 

semiótica greimasiana (Greimas, 1979 e 1983); essa teoria postula 

“a geração do sentido como um percurso que vai do mais simples ao 

mais concreto e complexo; as teorias do discurso são uma nova 

dimensão ao problema da classificação dos discursos, uma vez que se 

podem classificá-los com base em elementos estruturais situados nos 

diferentes níveis do percurso, o que torna os critérios de classificação 

mais refinados e, portanto, mais abrangentes. (...) veremos que se 

analisa o percurso gerativo de sentido em três patamares: nível 

fundamental, nível narrativo e nível discursivo”, p. 139.  

 

Leonor Lopes Fávero, autora do artigo 12.2, apresenta uma tipologia de texto 

baseada em Koch e Fávero, 1987. Este artigo será discutido no tópico 4.2, página 

111. 
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( 5 ) Outro agrupamento interessante é o formado pelos trabalhos 10.4, 

11.10 e 11.12. Esses artigos apresentam a inclusão de um novo suporte para textos 

verbais: páginas eletrônicas da Internet. No trabalho 10.4, ainda não se faz um 

estudo “tipológico” desse novo tipo de texto, e sim a exploração de um aspecto 

gramatical (pontuação) nesse novo meio de veiculação. Já os textos 11.10 e 11.12 

estudam as especificidades deste novo suporte ─ as páginas eletrônicas da 

Internet. O artigo 11.10 trata da constituição do hipertexto como um exemplar do 

gênero terciário do discurso, expressão cunhada a partir de Bakhtin; há também o 

aporte teórico de Dolz e Schneuwly (1996) e Schneuwly (1996). 

 

( 6 ) Os artigos 9.6, 10.2 e 11.6 analisam um tipo específico de texto: as 

bulas de remédios. Em 10.2, por exemplo, os autores (Maurício B. de Carvalho, 

Evelyn G. Dill Orrico, Leila Beatriz Ribeiro, Lucia M.ª A. Ferreira) analisam a 

interação “possível”  com o paciente-leitor. O grupo considera a bula um gênero 

discursivo. As referências mais constantes  nesses três trabalhos são: Bathia, V. K. 

(1993) Analysing genre: language use in professional settings. London: Longman e 

Carvalho, M. B., Orrico, E.G., Ferreira, L. M. A., Ribeiro, L. B. (1998) A bula e suas 

complicações: uma análise lingüístico-informacional, projeto de pesquisa em 

andamento, UNIRIO. 

 

( 7 ) Vejamos mais um grupo de textos, formado pelos artigos 8.2, 8.3, 9.3, 

19.1,19.2, 20.1. O artigo 8.2 (1998) analisa textos produzidos por alunos do Ensino 

Médio, observando se, na produção, a preferência recai sobre os narrativos ou os 

dissertativos. Aqui a expressão usada é gênero. Nesse artigo, publicado em 1998, 
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além da referência bakhtineana, pela primeira vez são citados Adam, 1992; 

Bronckart, 1994; Bronckart, Bain, Schneuwly, Davaud, Pasquier, 1985; Dolz e 

Schneuwly, 1996. O artigo, apresentado por pesquisadora da PUC (Anna R. 

Machado), discute o modelo de Bronckart. A pesquisadora procura distinguir texto e 

discurso. Trata, também, de gêneros e tipos de discurso. O artigo 8.3 é uma 

continuação de 8.2, no caso um artigo de aplicação em que se analisa um 

determinado gênero: o diário de viagem. Ou seja, a partir das elaborações teóricas 

discutidas no artigo 8.2, por Machado, Cristine Cagnoto Mori realiza o exame de um 

gênero em particular. As referências são as mesmas do artigo 8.2. O artigo 9.3 

(1999) tem como aporte teórico, basicamente, as obras já citadas em 8.2; esse 

artigo apresenta vários autores, sendo Anna R. Machado coordenadora do grupo.  

Em 1999, foram publicados dois artigos na Abralin. O 19.1 tem como 

referencial teórico básico os estudiosos genebrinos (já mencionados no artigo 8.1). 

Discute a interseção entre gêneros de textos, heterogeneidade textual e questões 

didáticas. O artigo 19.2 é artigo de aplicação, analisa textos de alunos observando a 

organização da informação (especificamente seções de aberturas e fechamentos). 

Foram empregadas como base teórica obras de perspectiva interacionista, como 

Forms of talk, E. Goffman, e Pragmatics, S. Levinson38. Esse posicionamento 

teórico justifica-se, segundo a autora, pois  

“O tratamento do texto escrito numa perspectiva interacionista está 

baseado na compreensão de que, de forma semelhante ao que ocorre 

na interação face a face, o autor procura ajustar seu texto a seus 

                                                 
38 Goffman, E. Forms of talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. 
Levinson, S. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
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propósitos comunicativos tendo em vista seus leitores em potencial.”, 

(19.2, p. 110).  

Finalmente, o artigo 20.1 é um texto de aplicação, ou pesquisa. Analisa a 

forma mais eficaz de se proceder à formação de professores do Ensino 

Fundamental, tendo em vista a diversidade textual.  Trabalha com o mesmo 

referencial teórico desse bloco de textos. 

( 8 ) O maior grupo é formado por trabalhos que têm como corpus textos 

diversos (narrativos, descritivos, argumentativos/dissertativos, injuntivos, escolares/ 

acadêmicos, orais/escritos, visuais) e um tratamento também peculiar, como se verá 

a seguir. Fazem parte deste grupo os artigos 2.15, 2.16, 2.19, 3.7, 3.8, 3.10, 3.13, 

4.4, 4.7, 5.4, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6, 11.3, 11.5, 11.11, 11.13. 

O artigo 2.15, 1992, por exemplo, examina a superestrutura de textos 

narrativos, segundo proposto por Hoey (1979, 1983). O 2.16 observa o discurso 

narrativo de adolescentes, comparando aspectos próprios da oralidade e da escrita; 

nessa mesma linha encontra-se o trabalho 4.4, 1994. O artigo 2.19, escrito por 

Travaglia, examina textos injuntivos. Cita, além de van Dijk (1983), autores 

nacionais; no caso, o artigo Contribuições a uma tipologia textual, Koch e Fávero, 

1987. O artigo 3.7, 1993, discute textos argumentativos dialogados, enquanto o 3.8 

examina o gênero descritivo, com a mesma bibliografia do anterior (3.7). O artigo 

3.10 analisa três textos infantis (narrativos, descritivos, dissertativos) a partir das 

funções propostas por Halliday e Hasan, 1985; a esse pode ser aproximado o 

trabalho 4.7 (1994); pois trabalha com o mesmo referencial teórico ao analisar a 
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macroestrutura de textos argumentativos; especificamente é observada a relevância 

ou não de apoio visual. 

O artigo 3.13 (1993) analisa textos produzidos por crianças recém-

alfabetizadas. As autoras (Maria A. F. Mauro e Marieta L. M. Nicolau) propõem uma 

tipologia de textos ─ basicamente narrativas. Estabelecem, então, uma 

categorização entre os textos analisados: o primeiro agrupamento seria formado por 

textos não contínuos, o segundo por produções consideradas como “textos 

reduzidos” e o terceiro grupo reunindo produções que se caracterizam como textos 

contínuos.   

O artigo 5.4 (1995) analisa segmentos descritivos a partir da teoria dos 

tempos verbais de Weinrich. Os artigos 7.2 e 7.3 (1997) analisam narrativas orais, 

privilegiando a observação da interação verbal (7.2) e os recursos narrativos e da 

estruturação da narrativa, bem como os mecanismos coesivos e de coerência (7.3). 

O artigo 8.6 (1998) analisa textos narrativos produzidos por crianças em 

séries iniciais, tendo como foco da observação o papel da instrução dada a elas 

nesse tipo de atividade. Não há referencial teórico para a tipologia narrativa. O 

trabalho 11.3 (2001) trata de narrativas orais e escritas sob uma perspectiva 

diferente: a estrutura retórica e a combinação de orações. O artigo 11.5 analisa 

redações de vestibulandos observando a relação entre conhecimento e 

competência comunicativa. O artigo 11.11 trata de um desdobramento dos gêneros 

discursivos, através do fechamento da heterogeneidade do gênero em contexto 

escolar, possibilitando o aparecimento de alguns gêneros escolares. A base-teórica 

é Bakhtin. O artigo 11.13 analisa textos dissertativos (redações de acadêmicos).  
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A conclusão a que se chega ao final do exame dos artigos sobre 

tipologia/gêneros é que nessa área percebeu-se, nos primeiros anos da amostra, 

uma dispersão em relação ao aporte teórico; ou seja, não havia grupos ou 

referências homogêneas. Nos últimos anos, por outro lado, observou-se a fixação 

de uma tendência dominante. Melhor dizendo, essa “tendência”  se bifurca em duas: 

os trabalhos que apresentam como aporte teórico principal o texto Gêneros do 

discurso, de Bakhtin; e aqueles que se orientam pelos trabalhos produzidos pelo 

grupo genebrino, liderado por Bronckart. Esse, por sua vez, também incorpora as 

idéias bakhtineanas. 

No tópico 3.5 voltaremos a tratar de Tipologia/gêneros, especificamente das 

obras Estética da Criação Verbal, capítulo “Gêneros do discurso”, e Atividades de 

linguagem, textos e discurso, de Bakhtin e Bronckart, respectivamente. 

 

 

3.3 Autores mais produtivos 

 

Neste tópico, trataremos dos autores mais produtivos, quantitativamente, 

com dados extraídos da tabela X (Autores com maior produtividade, ordem 

alfabética).   

A partir dessa tabulação pode-se depreender que os autores que mais 

publicaram trabalhos de LT nos dois veículos pesquisados foram (encontram-se 

aqui os vinte e um mais representativos): Maria Lúcia C. V. O. Andrade, Zilda 

Gaspar O. de Aquino, Helena H. N. Brandão, Maurício Brito de Carvalho, Evelyn G. 

Dill Orrico, Lucia Mª Alves Ferreira, Arnaldo Cortina, Daniela dos Santos Costa, 
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Leonor Lopes Fávero, Renata de Fátima Gonçalves, Doroti Maroldi Guimarães, 

Marta Maria Lazarin, Anna R. Machado, Fabiana Cristina Komesu, Ingedore G. V. 

Koch, Regina Maria Pessoa, Karin A. H. P. Ramos, Inez Sautchuk, Regina C. P. da 

Silveira, Luiz Carlos Travaglia e Marco A. R. Vieira (observar tabela X em anexo). 

Foram listados aqui aqueles que apresentaram no mínimo dois artigos. 

Dos autores acima, a maioria publicou dois ou três trabalhos, com exceção 

de Regina C. P. da Silveira que publicou seis. A temática entre os autores oscilou 

entre coesão, coerência e tipologia (com predominância dessa última). Leonor L. 

Fávero, Helena N. Brandão, Ingedore G. V. Koch e Luiz Carlos Travaglia foram os 

únicos também mencionados no Aporte Teórico. Regina C. P. da Silveira também é 

citada no Aporte Teórico, mas sempre como auto-citações. 

  

Conclui-se, portanto, que da vasta produção (112 trabalhos) mais da metade 

foi apresentada por autores que publicaram apenas 01 trabalho. 49 trabalhos, no 

entanto, foram escritos por 21 autores.  No total foram 16 trabalhos em co-autoria; 

nessa seleção de autores mais produtivos foram 07 trabalhos, uma porcentagem 

pequena no universo da mostra. 

A maioria dos autores se mantiveram fiéis a um mesmo tema, como Regina 

Pugliesi da Silveira, que em seus 06 trabalhos tratou de artigos de divulgação 

científica ou ensaios científicos; Maurício B. de Carvalho (e equipe), que abordou 

sempre as bulas de remédio; ou ainda Anna R. Machado, que explorou sempre a 

questão dos gêneros de textos. 

Na maioria dos autores também a distância temporal entre as publicações é 

pequena, ou quase inexistente, a maioria deles publicou trabalhos em anos 

subseqüentes. O autor que mais publicou na Abralin foi Ingedore G. V. Koch. 
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Observa-se que vários autores considerados como expoentes no 

desenvolvimento da LT no Brasil (como se verifica pela tabela IX, Autores mais 

citados, e pelo capítulo 1) não se encontram nessa tabulação do Anexo IV. Talvez 

porque essas duas publicações (anais/revistas do Gel e boletins da Abralin) não 

sejam a primeira opção desses pesquisadores. A publicação no GEL, 

principalmente, é um dos primeiros passos na vida de jovens pesquisadores por 

acolher trabalhos tanto de estudantes de pós-graduação quanto de professores 

universitários.   

 

3.4 Instituições 

 

Este tópico trata especificamente das Instituições a que os autores dos 

artigos da amostra estão vinculados, e a quantificação de sua produção, conforme a 

tabela XI (Instituições com maior representatividade).   

De acordo com essa tabulação, as instituições mais produtivas foram: USP 

(22 trabalhos), UNESP (22 trabalhos), PUC-SP (21 trabalhos), UNICAMP (18 

trabalhos) e UFV (8 trabalhos), considerando-se, nessa contagem, também os 

trabalhos em parceria. Essas cinco instituições são responsáveis por 81,25% dos 

trabalhos publicados (91 artigos).  

Tratando-se especificamente de cada instituição, observamos que nos 

trabalhos da USP temos apenas duas parcerias ─ com a Unicamp e com a Unesp 

de Araraquara. Os trabalhos se distribuem de maneira uniforme por toda a amostra, 

e também pelos temas. Estão ligadas à USP as professoras Leonor L. Fávero e 

Helena N. Brandão, já comentadas no tópico 3.3.  
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A PUC-SP foi o centro irradiador dos estudos de tipologia de base genebrina 

(são 15 artigos cuja temática é a tipologia e 06 de outros temas): através dos 

trabalhos de Rojo (13.1) e Machado (8.2, 19.1); além de trabalhos tradicionais de 

tipologia (12.2). A importância da PUC-SP como irradiadora de trabalhos sobre 

tipologia vai ser esmiuçada no tópico 4.2.  

A UNESP, sendo considerados aqui todos os campi, contribuiu com 22 

trabalhos (03 deles em parceria). A maioria dos trabalhos versando sobre coesão, 

coerência ou coesão e coerência (16 artigos). 

A UNICAMP, com 18 trabalhos, apresentou o maior número de parcerias: 07, 

com a USP[5.1], a UFV [3.12, 4.5, 4.7], a UFPE [11.12], a UnB [1.3] e a UEPG [8.6]; 

contra apenas duas da USP e da PUC-SP. Esse grande número de parcerias deve 

estar relacionado ao fato de os cursos de pós-graduação da Unicamp em 

Lingüística e Lingüística Aplicada receberem um grande número de alunos que 

atuam como docentes em instituições diversas. 

Com exceção da UFV (Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais), as 

outras instituições são do Estado de São Paulo e apenas uma delas é particular.  A 

importância das instituições de ensino superior (IESs) para a configuração da LT no 

Brasil como se apresenta hoje vai ser retomada no tópico 5.1 e 5.2. 

 

 

3.5. Aporte teórico 

 

Quanto às referências bibliográficas constantes nos trabalhos analisados, no 

total foram citados 527 trabalhos de 337 autores; na tabela IX (Autores mais citados, 

por ordem alfabética) são apresentados os autores que apresentam no mínimo duas 
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citações. Os autores mais citados são: Ingedore G. V. Koch, 74 citações, Luiz 

Antônio Marcuschi, 31 citações, Teun A. van Dijk, 29 citações, Leonor Lopes 

Fávero, 26  citações, M. A. K. Halliday e R. Hasan, 23 citações, R. Beaugrande e W. 

U. Dressler, 16 citações, M. Bakhtin, 15 citações, A. T. de Castilho, 14 citações, 

Michel Charolles, 11 citações, W. Labov, Mª Cecília Perroni, Regina C. P. Silveira,10 

citações39, G. Brown e G. Yule, Eni Orlandi, 9 citações. 

A partir dessa listagem é possível elaborar um panorama representativo da 

base-teórica adotada pela LT no Brasil. 

Podemos reunir, num primeiro agrupamento, aqueles que inspiraram os 

trabalhos de coesão: Halliday e Hasan e Brown e Yule. Com a obra Cohesion in 

English, principalmente, esses autores “revolucionaram” os estudos sobre 

elementos coesivos ─ um dos pilares da LT ─; além da citação explícita a esses 

autores eles são retomados pelos autores brasileiros em seus manuais introdutórios 

de LT. Ainda quanto a esse tema ─ coesão ─ Brown e Yule, Discourse Analysis, 

alguns anos depois, reformulam alguns dos conceitos propostos por Halliday e 

Hasan (sobre esses autores e obras conferir 4.1). 

Os que inspiraram os trabalhos de coerência foram Teun A. van Dijk, R. 

Beaugrande e W. U. Dressler e Michel Charolles. Teun A. van Dijk também 

contribuiu para os trabalhos de tipologia com a obra News Schemata. R. 

Beaugrande e W. U. Dressler, principalmente com a obra Introduction to text 

linguistics da qual se apropriam as noções de fatores de coerência. Michel Charolles 

apresenta em 1978 um trabalho sobre coerência textual que seria revisto em 1985 e 

                                                 
39 Todas as citações a Regina C. P. Silveira são auto-citações.  
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1987: Introduction aux problémes de la coherence des textes (aproche théorique et 

étude des pratiques pédagogiques). 

Mikhail Bakhtin é leitura quase que unânime para os trabalhos de gêneros. 

Haja vista a importância crescente dos estudos de tipologia, o texto “Os gêneros do 

discurso” (Estética da criação verbal), publicado no Brasil em 1992, marca uma 

mudança de rumo nos trabalhos dessa área, contribuindo sobremaneira para a 

alteração da denominação dessa sub-área (de tipologia para gênero). Willian Labov, 

por sua vez, contribuiu para a análise de textos narrativos diversos, principalmente 

os infantis e/ou orais.  

 

Outro forte grupo é formado por brasileiros que adaptam as idéias dos 

teóricos estrangeiros às especificidades dos textos em Língua Portuguesa: Ingedore 

G. V. Koch, Luiz A. Marcuschi, Leonor L. Fávero, Mª Cecília Perroni, Regina C. P. 

Silveira e Eni Orlandi. Nos trabalhos desses autores, elencados na tabela IX, são 

referências obrigatórias os autores mencionados no primeiro grupo, ou seja, o 

agrupamento anterior, formado por teóricos não brasileiros. 

Uma atenção especial merecem as citações (14) a Ataliba T. de Castilho. 

Pesquisador da USP, depois de ter passado um período na UNICAMP, sempre se 

dedicou à análise descritiva do português, como se comprova por seus textos 

citados: Para uma sintaxe da repetição: língua falada e gramaticalização, Para o 

estudo das unidades discursivas no português falado, Para uma gramática do 

Português falado, A linguagem falada culta na cidade de São Paulo (em co-autoria 

com Dino Pretti); a exceção é o texto Uma proposta para o ensino de gramática no 



 87

1°e 2°graus40. A referência a esse autor pode ser explicada pelo emprego de corpus 

de língua falada (2.1, 2.2, 2.4, 2.10, 2.13, 3.1, 3.2, 4.9, 4.13, 7.2). 

Finalmente, pode-se afirmar que o núcleo de referências teóricas adaptadas 

pelos pesquisadores de LT concentra-se num grupo uniforme e coeso; apesar de os 

temas poderem apresentar outras referências, cada um desses temas apresenta 

sempre os autores desse núcleo básico.  

O levantamento feito até o momento aponta a importância da publicação no 

Brasil de textos introdutórios à LT. Isso se revela especialmente nos trabalhos 

apresentados no GEL, em parte por estudantes de graduação e pós-graduação. 

Muitos dos trabalhos publicados revelam que o acesso aos conceitos de coesão, 

coerência e textualidade se deu a partir dos trabalhos de divulgação (Marcuschi, 

Fávero e Koch, Koch, Koch e Travaglia). 

O reconhecimento da influência e liderança desses autores é percebido com 

mais nitidez nas freqüentes citações de seus textos introdutórios. Os anais do GEL 

mostram uma produção dispersa entre uma multidão de autores, na maioria dos 

casos sem uma produção sistemática na área.  

 

 

 

                    *   *   * 

 

 

 

                                                 
40 Conferir referências completas na tabela IX, em anexo. 
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Síntese inicial 

  

Do exame dos artigos, realizado no capítulo 3, a partir das tabelas II, III, IV e 

V, constata-se que a maioria deles constitui-se de artigos de aplicação, ou pesquisa, 

(81) e de abordagem tradicional (69 trabalhos).  

Como Altman (1998:48) já havia afirmado, artigos de aplicação (ou de 

pesquisa) indicam um grau maior de adesão a um determinado referencial teórico. 

Já os artigos de abordagem tradicional são aqueles em que os autores optam por 

uma abordagem teórica canônica, ou seja, adotam os postulados teóricos em voga 

no momento da produção de seus trabalhos. 

Portanto pode-se depreender que a LT feita no Brasil entre os anos 1991 e 

2001, por meio do exame dos trabalhos publicados pelo GEL e pela Abralin, 

configura-se como uma área da Lingüística de cunho tradicional e sem apresentar 

rupturas teóricas significativas; encontram-se, sim, movimentos de continuidade e 

acumulação.  

Quanto às instituições, percebeu-se, inicialmente um centro irradiador ⎯ 

duas ou três instituições paulistas ⎯ e, paulatinamente, a disseminação por regiões 

e instituições; tanto que, se o escrutínio fosse realizado no ano corrente, 2005, a 

amostra apresentaria outro conjunto de instituições com produção relevante 

(quantitativa e qualitativamente). 

Pode-se, também, delinear um cruzamento entre as Instituições e o Aporte 

Teórico. As primeiras determinando o segundo, tendo em vista acordos de 

cooperação e pesquisa. Explicitando: em relação à LT, o Brasil não produz teorias 

próprias. O que é feito são “aplicações”  de princípios teóricos “importados”  com as 
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devidas adaptações. Portanto cada pesquisador reflete e/ou reproduz o aporte 

teórico decorrente de sua formação. Não se deve esquecer, conforme já exposto no 

tópico 1.3, página 26, que a Lingüística desenvolvida no Brasil pode ser nomeada 

como monumental. 

Por exemplo, constatou-se que a PUC-SP constituía-se como um centro 

irradiador de estudos de gêneros de abordagem genebrina. Isso se deve à formação 

de seu quadro docente que ou se realizou em países francófonos (elaboradores 

dessa linha teórica) ou adotou esses postulados como referencial teórico.  

Apesar dos dados dessa amostra conduzirem a essas conclusões, não se 

pode garantir que essas afirmações se estendam para toda a produção em LT 

realizada no Brasil. Outras amostras ⎯ livros, artigos, outros congressos ⎯ podem 

apresentar trabalhos que reflitam uma visão mais crítica em relação aos trabalhos 

europes e uma contribuição significativa quanto a esses postulados.  

Quanto aos temas, observou-se que a distribuição temática dos trabalhos 

espelha os momentos/fases da LT desde sua criação. Nos trabalhos de 

coesão/referenciação, por exemplo, os artigos caminharam dos elementos coesivos 

cunhados por Hallliday e Hasan, 1976, (1ª e 2ª fases) para o processo discursivo de 

referenciação. O interesse dos estudos da LT saltaram de itens lexicais (elementos 

de coesão) ⎯ análise transfrástica ⎯ para os gêneros, passando pela unidade-

texto. Nesse processo, sorrateiramente, os trabalhos sobre tipologia e/ou gêneros 

foram se impondo até a atual hegemonia. Haja vista essa configuração, os próximos 

tópicos tratarão, mais detalhadamente, da coesão/referenciação e da 

tipologia/gêneros. 
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Capítulo 4. UM EXAME PONTUAL DA COESÃO/REFERENCIAÇÃO E DA 

TIPOLOGIA/GÊNEROS 

 
 
 

O escrutínio dos artigos dessa amostra apontou para dois grandes temas de 

interesse: os estudos de coesão e os de orientação tipológica. Esses temas se 

espraiam por toda a mostra (1991-2001 e pelo GEL e Abralin), dada sua relevância 

e o interesse demonstrado pelos pesquisadores. O exame dessas duas áreas de 

pesquisa pode contribuir para a compreensão da LT e os caminhos por ela trilhados. 

No exame a ser detalhado neste capítulo, analisam-se mais acuradamente artigos 

com essas temáticas, o desenvolvimento desses temas e as obras teóricas mais 

relevantes na construção do conhecimento acerca desses conceitos.  

  

 

4.1 Coesão/referenciação 

 

Como foi observado no tópico 3.2.1, a coesão revelou-se um tema constante 

na mostra. Apesar dessa constância, ficaram claras as mudanças no referencial 

teórico empregado e na maneira de examinar o objeto. Selecionamos dois artigos 

do corpus que consideramos exemplares dessas mudanças para que seu escrutínio 

exemplifique esse processo. Na seqüência, discutimos o referencial teórico básico 

empregado nos artigos de coesão. 
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4.1.1 Exame dos artigos 

 

Na escolha do primeiro destes artigos para análise pontual, foi observada 

sua filiação ao que estamos nomeando aqui de perspectiva tradicional ─ trabalhos 

que se alinham às teorias mais comumente empregadas em LT, ou seja, trabalhos 

que não rompem com o conhecimento estabelecido ─ além disso, trata-se, também, 

de um artigo de pesquisa (também chamado de aplicação, por fazer uma 

“aplicação” de uma determinada teoria a um corpus, não se preocupando em 

apresentar inovações teóricas). Essa configuração ─ abordagem tradicional e artigo 

de pesquisa ─ tipifica um grande grupo de trabalhos de coesão. 

Os artigos que atendem a esses dois critérios são 2.13, 2.20, 3.11, 3.12, 4.5, 

4.11, 6.2, 8.4, 10.1 e 11.2. Esses trabalhos se espraiam de 1992 até 2001 e foram 

coletados nos anais/revistas do GEL. Outra constante nessa seleção é a referência 

à obra Cohesion in English, de Halliday e Hasan, 1976, (presente em seis dos 

artigos: 2.13, 2.20, 3.12, 4.11, 8.4 e 11.2). O tipo de texto em que os conceitos de 

coesão são mais aplicados é o texto escolar. Depois dessa série de variáveis, 

chegou-se ao artigo 4.11 (Um estudo de coesão textual: tentativa de aplicação a 

textos de alunos, Regina Maria Pessôa, Unesp de São José do Rio Preto, 1994) que 

congrega todas essas especificidades: é artigo de aplicação, faz parte da 

abordagem tradicional, referencia o texto Cohesion in English e usa textos escolares 

como corpus de aplicação. 

O artigo 4.11 retrata uma aplicação pedagógica da LT, ou seja, um 

conhecimento lingüístico viria a contribuir para o trabalho didático dos docentes, a 

fim de aprimorar a qualidade da produção de textos dos alunos ─ nesse caso, 

especificamente, de graduandos. 
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“Procurou-se verificar com um grupo de 14 informantes, se o 

conhecimento teórico a respeito do que é coesão textual e de como 

funcionam alguns de seus mecanismos pode levar à produção de textos 

mais adequadamente estruturados.” (4.11, p. 1131) 

 

A autora – Regina Maria Pessôa ─ não se detém na discussão teórica, 

resume-se a citar essas fontes, talvez porque o trabalho se configure como um 

artigo de aplicação, “Para tal, baseamo-nos fundamentalmente nas propostas de 

Beaugrande e Dressler (1981) e de Halliday e Hasan (1980) [1976].” (p. 1132) 

 

Por se tratar de um artigo exemplar da abordagem tradicional, encontra-se a 

nomenclatura cunhada por Halliday e Hasan em Cohesion in English. “Os 

mecanismos de coesão selecionados para estudo foram: a referência, a elipse, a 

junção e a coesão lexical.” (p. 1133, grifo nosso) 

 

Outra característica desse tipo de trabalho é a sua adequação ao momento 

histórico dos estudos em LT: em 1994, época da publicação desse artigo, eram 

muito freqüentes os estudos coesivos de caráter quantitativo. 

“O ponto decisivo, entretanto, para a seleção desses quatro mecanismos 

foi a possibilidade de quantificação: estabelecendo coesão através de 

itens gramaticais e lexicais, seu emprego pode ser traduzido em 

números, o que não ocorre com outros mecanismos, como a paráfrase, o 

paralelismo, o tempo e o aspecto verbal, por exemplo. Procurou-se, 

através da quantificação das ocorrências, obter maior objetividade na 

análise dos dados, procurando reduzir ao mínimo as possibilidades de 

apreciação subjetiva dos textos produzidos.”   (p. 1133-1134) 

 

Esse excerto exemplifica a opção por elementos coesivos mais facilmente 

quantificáveis. Apesar de Regina Maria Pessôa não desconsiderar questões não 



 93

quantificáveis, a ênfase recai na contagem de elementos coesivos adequadamente 

empregados. Esse aspecto ─ o emprego adequado de itens coesivos ─ seria o 

responsável pela qualidade do texto dos alunos. Além de a presença de elementos 

coesivos ser responsável pela qualidade do texto, a variedade desses recursos 

coesivos também o seria.  

“Os resultados sugerem que esse tipo de trabalho produz resultados 

satisfatórios. É evidente que diferenças significativas só seriam 

alcançadas com prazos mais longos. Comparando-se as primeiras e as 

últimas produções, percebe-se que a adequação e mesmo a variação no 

emprego dos mecanismos  de coesão textual foi maior nos textos de 

alguns alunos e menor nos de outros [...]. Isso sugere que a execução do 

processo em questão realmente influiu no desempenho textual dos 

informantes.” (p. 1136)     

 
Apesar de todos os textos analisados por Regina Mª Pessôa em seu artigo 

serem dissertativos, não há comentários sobre a relação entre esse tipo de texto e a 

coesão textual. 

Além das referências teóricas citadas no corpo do trabalho ─ Halliday e 

Hasan, 1980 [1976], Beaugrande e Dressler,1980, Leech, 1970 ─, na bibliografia 

estão presentes, principalmente, obras brasileiras inspiradas naqueles autores: 

Fávero e Koch, 1983; Koch, 1989; Koch e Travaglia, 1989; e Marcuschi, 1986. 

 

Se o exame do artigo 4.11 espelha uma tendência muito forte ─ e dominante 

por um longo tempo ─ nos estudos de coesão, dada suas características 

exemplares já mencionadas, o artigo 7.1 (Procedimentos de referencialização do 

texto, Beth Brait, Maria Adélia F. Mauro, Edna Maria F.S. Nascimento, USP e Unesp 

de Araraquara, 1997) retrata outro momento e outra forte tendência. 
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Na escolha desse segundo trabalho para análise pontual escrutinaram-se os 

trabalhos de abordagem inovadora e, ainda, de pesquisa ─ visto serem os de tipo 

programático, apenas quatro trabalhos, pouco expressivos. Os artigos que se 

encaixam nessa dupla caracterização são 2.10, 5.2, 7.1, 8.4, 11.15 e 15.2. Observa-

se uma redução de 50% no número de artigos desse enquadre em comparação ao 

enquadre anterior (artigo de aplicação e abordagem tradicional). No entanto, deve-

se frisar que a distribuição temporal também contempla do ano de 1992 até 2001. A 

novidade vai para a inclusão de um trabalho da Abralin de 1994 (15.2). Não se 

verificou, neste segundo agrupamento, predominância quanto ao corpus de análise 

empregado pelos autores dos artigos, ao contrário do que ocorreu na escolha do 

primeiro artigo, em que o texto escolar era o foco de análise. 

O artigo 7.1 é típico quanto ao exame da coesão como “processo”  em que 

os processos de referenciação são fundamentais  para a constituição do texto.Trata-

se de um artigo resultante de um grupo de trabalho que apresenta quatro relatos 

distintos: Referencialização e gênero textual, Definição discursiva e construção da 

referencialização, Procedimentos de referencialização e propósito argumentativo e, 

finalmente, Estratégias de referencialização do texto: um achado jornalístico. 

Uma das primeiras diferenças entre esse trabalho ─ representativo do 

segundo grupo ─ e o primeiro grupo é a interface com os estudos de AD. No 

primeiro grupo os autores se referiam ao “texto”, agora a menção é feita ao “texto”, 

ao “discurso” ou, no mesmo artigo, ao “texto” e ao “discurso”. 

Há um sombreamento das noções de texto e de discurso, haja vista a 

ampliação da noção de texto por parte da LT, que passou a incorporar o contexto e 

a situação de produção, em oposição a conceitos mais antigos que consideravam 

apenas o material lingüístico efetivamente produzido. Outra questão é que as duas 
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áreas da Lingüística (LT e AD) têm como objeto de análise fenômenos que vez ou 

outra podem sobrepor-se, daí a interface ─ positiva ─ entre os estudos de AD e LT. 

Agora, também, a especificidade dos gêneros textuais passa a ser 

considerada importante para os estudos lingüísticos: a referencialização se dá por 

um ou outro mecanismo tendo em vista o gênero de texto em questão. 

“Nosso trabalho propõe a abordagem dos procedimentos de 

referencialização a partir da compreensão do gênero textual pois a 

produção e a interpretação de textos pressupõe o conhecimento da 

heterogeneidade tipológica que é responsável pela “produção social do 

sentido”. (7.1, p. 55) 

 

O referencial teórico, nesse outro grupo de textos, abandona a hegemonia 

dos trabalhos de Halliday e Hasan, 1976, e suas múltiplas leituras nacionais para 

direcionar-se para outras de cunho discursivo41. Apesar de, nesse artigo em 

especial, não constar nenhuma das referências bibliográficas nomeadas como 

tradicionais, não significa que elas não estejam presentes na totalidade dos 

trabalhos desse segundo agrupamento. 

No artigo em análise, a preocupação didática ainda está presente. No 

primeiro relato lê-se: “[...] pode instrumentalizar o professor no trabalho com textos 

na sala de aula, possibilitando o entendimento das dificuldades que os alunos 

encontram na interpretação e na produção de textos.” (p.55) 

                                                 
41 Muller, A. L. de P. 1993. A que referem e correferem os sintagmas nominais? Abralin n° 14, pp.273-
282. 
Bosch, P. 1983. Agreement and anaphora. A Study of the role of pronouns in syntax and discourse. 
London, Academic Press. 
Yule, G. Pragmatically Controlled Anaphora. Lingua 49: 127-135. 
Sériot, P. 1985. L´anaphore et le fil du discourse (Sur I`interpretation des nominalizations en français et 
en russe). Opérateurs Syntaxiques et Cohesion Descursive, Henning N0lke ed. 
Marslen-Wilson, W. & Levy, H. & Tyler, L. K. 1982. Producing interpretable discourse: the 
establishement and a maintenance of reference. Jarvella, R.J. e W. Klein, 1982. Speech, place and 
action. J. Wiley. 
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Essa preocupação não se mantém nos três relatos seguintes que se 

ocupam, respectivamente, do exame de um texto literário, de editoriais e de um 

texto literário com conjunção verbo-visual. 

Todos os quatro relatos são trabalhos de Análise do Discurso (AD); 

representam, portanto, uma das características da LT: a interface com outras áreas 

da Lingüística.  No primeiro relato (Referencialização e gênero textual), a 

intersecção entre AD e LT se faz pelos procedimentos de referenciação tanto no 

nível da sintaxe quanto no nível da semântica do discurso. Mais especificamente 

interessa-nos o que o autor nomina como marcas microestruturais: procedimentos 

de distribuição informacional (organização do dado/novo, mecanismos de coesão, 

registros etc). Aqui essas marcas microestruturais (bem como as macroestruturais) 

são responsáveis pela construção da coerência do texto. 

O segundo relato (Definição discursiva e construção da referencialização), 

discute a construção da referencialização em um texto literário. Para a autora “O 

objeto de estudo deixa de ser, portanto, o referente dado a priori e passa a ser a 

referencialização(...), 7.1, p. 56. E ainda [...] a definição é um dos mecanismos 

responsáveis pela construção da referencialização”, p.56. 

O terceiro relato ─ Procedimentos de referencialização e propósito 

argumentativo ─ apresenta expressões referenciais e processos de 

referencialização a serviço de propósitos argumentativos. Finalmente, o quarto e 

último relato ─ Estratégias de referencialização do texto: um achado jornalístico ─ 

apresenta estratégias de referencialização que passam pela intertextualidade. 

O exame desses quatro relatos ─ que compõem o artigo 7.1 ─ sinalizam 

para as mudanças que se manifestam no estudo da coesão e, conseqüentemente, 
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nos estudos de LT. Se, num primeiro momento, os trabalhos de LT eram mais 

restritos à sua área de conhecimento ─ a própria LT ─ e mais quantitativos, com o 

transcorrer do tempo, a área se abriu para o diálogo com outras áreas e para 

trabalhos mais analíticos, incorporando pressupostos da AD, da Análise da 

Conversação, entre outros. 

Ao invés de mencionar os termos laços coesivos, coesão lexical, coesão 

referencial ─ presentes no trabalho de Halliday e Hasan, 1976, e comuns nos 

primeiros trabalhos sobre coesão ─ adotou-se uma nova nomenclatura: referente, 

referencialização, co-referência42, que não são uma simples mudança terminológica, 

mas representam um redirecionamento nos estudos coesivos, fruto da incorporação 

de novas teorias e da opção teórica das pesquisas lingüísticas. Os estudos 

poderiam se encaminhar para um formalismo maior, numa interface com a sintaxe e 

a semântica. Mas, por alguma razão, se voltou para a Análise do Discurso. 

Esse redirecionamento é fruto, também, do distanciamento de unidades 

menores (frases e segmentos) para unidades maiores (o texto). Esse “alargamento” 

se deu de tal maneira que contemporaneamente não se trata mais de um texto 

específico, singular; mas sim de gêneros e suas especificidades. Natural, portanto, 

que conhecimentos dessa unidade, maior, ou ainda, desse agrupamento de textos, 

sejam incorporados para a compreensão mais acurada possível do processo 

coesivo. 

 

 

 

                                                 
42 A adoção, nesse momento, do termo referente ⎯ e de seus derivados referencialização e co-
referência ⎯ não desconsidera sua origem que remonta aos estudos clássicos. 
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4.1.2 Referencial teórico 

 

Após o escrutínio desses dois artigos passemos à análise do referencial 

teórico. O exame das referências teóricas presentes ao final de cada artigo também 

merece um olhar mais atento. De longe, a obra Cohesion in English (Halliday e 

Hasan, 1976), foi uma das mais citadas (16 citações), além de outras 07 citações de 

outras obras dos mesmos autores. No entanto, se forem computadas as citações 

feitas a esses autores nos manuais brasileiros de LT esse número cresce 

enormemente. 

A obra Cohesion in English, publicada em 1976, apresenta a primeira 

discussão organizada sobre coesão textual; é considerada, inclusive, por alguns 

como o texto fundador da LT. Organizada em 08 capítulos (Introdução, Referência, 

Substituição, Elipse, Conjunção, O significado da coesão, A análise da coesão), 

apresenta no primeiro deles os pressupostos iniciais para todas as pesquisas sobre 

coesão. 

Para fundamentar o conceito de coesão, inicialmente os autores postulam 

um conceito de texto (“(...) qualquer trecho falado ou escrito, que forma um todo 

unificado, qualquer que seja a sua extensão”43), conceito esse baseado na 

semântica. Para Halliday e Hasan se existe o texto existe o não texto, e o que 

diferencia um do outro é a tessitura (“texture”). 

A fim de nomear a ligação entre dois itens pertencentes a um mesmo texto, 

que apresentam relação semântica, Halliday e Hasan, cunharam o termo “laços” 

(ties); são esses laços que estabelecem a coesão entre segmentos lingüísticos ─ 

sua tessitura ─ alçando-o ao nível de texto. 
                                                 
43 “(...) any passage, spoken or written, of whatever length, that does form a unified whole”, página 01 
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Os autores, examinando a língua inglesa, estabeleceram 05 tipos de laços 

coesivos: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical, a que 

dedicaram capítulos próprios em Cohesion em English. Após essas preliminares, 

apresentam o conceito de coesão:  

 

“A coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento no discurso 

depende da interpretação de um outro elemento. Um pressupõe o outro, 

no sentido de que um não pode ser efetivamente decodificado sem 

recorrer ao outro. Quando isso acontece, uma relação de coesão é 

estabelecida, e os dois elementos, o posto e o pressuposto estão assim, 

pelo menos potencialmente, integrados num texto.” 44.  

  

Para esses autores é a coesão a responsável pela textualidade, formulação 

que será questionada por outros pesquisadores.  

Muitas outras noções são postuladas nesse capítulo de introdução, mas que 

não vêm ao caso no contexto dessa pesquisa. Importante, sim, é ressaltar o caráter 

inédito dessas formulações que, mesmo quando revistas e ampliadas ─ por 

reformulações ou acréscimos ─, mantêm a sua importância. 

 

No caso específico do tema coesão, temos treze citações45. Essas se 

estendem de 1992 até 2001 e estão presentes tanto no GEL quanto na Abralin (15.1 

e 15.3). Nos artigos 2.10, 2.13, 2.20, 3.3, 3.12, 4.9, 4.11, 5.2, 9.4, 11.2 e 15.1 a 

                                                 
44 “Cohesion occurs where the interpretation of some element in the discourse is dependent on that of 
another. The one presupposes the other, in the senese that it cannot  be effectively decoded except by 
recourse to it. When this happens, a relation of cohesion is set up, and the two  elements, the 
presupposing and the presupposed, are thereby at least potentially integrated into a text.”, página 04 
45 Já mencionadas na página 35. 
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citação é explícita no corpo do texto; somente no artigo 15.3 não há citação explícita 

no artigo. A seguir, transcrevemos essas citações diretas. 

 

“Os elementos lexicais anafóricos são apresentados de acordo com a 

classificação proposta por Halliday e Hasan (1979) [1976]46 para os 

elementos lexicais coesivos”. (2.10, p. 756) 

 

“Tem-se clara então, aqui, a integração da função textual da linguagem 

com outras duas macro-funções, a ideacional e a interpessoal (Halliday, 

1976), na medida em que se sente o propósito do narrador em reforçar 

uma determinada visão da personagem.” (2.13, p. 855) 

 

“A metodologia até agora desenvolvida neste projeto se baseava na 

análise da coesão em orações. Os elementos coesivos identificados, 

segundo o modelo de Halliday e Hasan (1976), eram referenciação 

(pronominal, verbal e oracional), conjuntivo (coesivo e continuativo) e 

coesão lexical (reiteração e colocação).” (2.20, p. 1314) 

 

“O grande problema do modelo de Halliday e Hasan (1976) era separar 

coesão lexical da gramatical. Já no modelo de Hasan (1984) as duas 

devem ser vistas uma em relação com a outra.” (2.20, p. 1315) 

 

“Ainda no nível sintático, temos dois tipos de orações relativas, as 

restritivas, constituintes do SN e as não-restritivas, dependentes, mas 

que mantêm seu estatuto oracional (Cf. Halliday e Hasan, 1976; 

Thompson e Matthiessen, 1988; Fabb, 1990, entre outros). (3.3, p. 329) 

 

“Utilizamos como instrumento de análise a coesão lexical (Halliday e 

Hasan, 1976) e consideramos o status ‘dado’ associado ao caráter 

anafórico”. (3.12, p. 886) 

                                                 
46 Idem à nota 5, página 8. 
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“Halliday e Hasan (1976) em obra clássica sobre coesão textual, 

apresentam esse conceito em termos de relações de sentidos existentes 

no interior do texto e que o definem como um texto. Segundo esses 

autores, a coesão ocorre quando a interpretação de algum elemento 

lingüístico é dependente da de outro; um pressupõe o outro, no sentido 

de que não pode ser efetivamente decodificado a não ser por recurso a 

outro.” (4.9, p. 848) 

 

“Para tal, baseamo-nos fundamentalmente nas propostas de Beaugrande 

e Dressler (1981) e de Halliday e Hasan (1980) [1976]47.” (4.11, p. 1132) 

 

“O que esses exemplos parecem mostrar é que a concepção tradicional 

de anáfora (ver Halliday e Hasan, 1976), segundo a qual a anáfora 

representa um fenômeno de dependência interpretativa entre duas 

unidades, a segunda não podendo ter um sentido referencial sem ter sido 

colocada em conexão com a primeira, não funciona. E não funciona 

porque ela não privilegia o nível pragmático-discursivo, mas tão somente 

o nível sintático e o semântico.” (5.2, p. 302) 

 

“[...] Halliday e Hasan (1976:271) assinalam o fato de que os 

continuativos podem se tornar coesivos, a partir do exemplo de novo, 

cujo significado primário (cf. Fuchs, 1994) é “no momento presente”.(9.4, 

excerto da nota 1, p. 149) 

 

“Para Marcuschi (1983) e Beaugrande e Dressler, a coesão textual diz 

respeito à superfície textual, isto é, aos mecanismos lingüísticos formais 

em uso no texto ou que, por sua ausência, se mostrem significativos, 

como é o caso da elipse. Halliday e Hasan (1983:142) [1976]48 se 

referem a essa ausência, com a ressalva de que o que não está dito está 

compreendido:‘não dito’ implica ‘porém compreendido’”. (11.2) 

                                                 
47 Idem à nota 5, página 8. 
48 Idem à nota 5, página 8. 
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“Há referências, em Halliday e Hasan (1976), por exemplo, à força 

coesiva de unidades que se encontram em relação de proximidade.” 

(15.1, p. 135) 

 

Destas, somente a citação do artigo 5.2 não corrobora o trabalho dos 

autores. Por se tratar, na maioria, de trabalhos de aplicação (ou pesquisa) ─ e 

também pela extensão permitida pelo veículo de divulgação, o GEL permite entre 6 

e 10 páginas, aproximadamente,  ─ não se encontram comentários e/ou discussões 

muito extensos sobre os autores em questão. Os produtores dos artigos devem 

supor que seus leitores conhecem a obra citada e as referências  ─ mesmo que 

curtas ─ são suficientes para acionar o conhecimento partilhado. 

 

Outra obra fundamental para os estudos de coesão é Discourse Analysis 

(Brown e Yule, 1983), que, por sua vez, foi citado por cinco dos trabalhos de coesão 

(3.11, 4.11, 11.14, 15.2 e 15.3); só ocorreu uma citação explícita no corpo do 

trabalho. 

“Embora autores como Brown e Yule (1986, p.197), Fávero e Koch 

(1985, p.20) e Marcuschi (1983, p.31) tenham provado não ser a coesão 

fator imprescindível da textualidade, podendo haver textos não coesivos 

mas coerentes, somos da opinião de que a coesão responde pela 

clareza, fácil compreensão e rapidez comunicacional, além de contribuir 

para a concretização  da unidade textual, exatamente por amarrar os 

elementos constituintes do texto.”(3.11. p. 879) 

 

Discourse Analysis, pelo que se pode depreender das ocorrências listadas 

anteriormente, não provocou o mesmo impacto que Cohesion in English, apesar de 

os lingüistas considerarem que aquela obra “preenche” algumas lacunas desta. 
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Como, por exemplo, o fato de Brown e Yule verem o texto como produto (“Text, we 

said, is the verbal record of a communicate event”, p. 190). 

Interessa-nos aqui, especialmente, o capítulo 6, em que os autores 

comentam explicitamente Cohesion in English. Uma das inovações é a substituição 

do termo “reference”, cunhado por Halliday e Hasan por “co-reference”. Nessa 

substituição, argumentam que “para a semântica tradicional referência se aplica à 

relação entre expressões no texto e entidades no mundo e correferência à relação 

entre expressões nas diferentes partes do texto”, p. 204. Outra alteração importante 

é o fato de os referentes “sofrerem alteração”  quando são co-referidos; ou sejam, 

passarem pelo processo de recategorização. 

Temos aí uma porta para o texto como processo e para a ocorrência de 

anáforas indiretas e/ou associativas, um avanço em relação ao modelo de Halliday e 

Hasan. Os exemplos que fogem da anáfora tradicional são de anáforas 

associativas, embora os autores não se preocupem em nomear e estudar esses 

mecanismos. 

Brown e Yule apresentam, ainda, duas questões que representam um passo 

significativo nas pesquisas de LT ─ e que se opõem conceitualmente aos 

postulados de Halliday e Hasan ─ : 1) a coesão é necessária para a identificação de 

um texto? 2) a coesão é suficiente para garantir a identificação como um texto? 

Esses critérios garantirão a coerência textual? Após a tentativa de responder a 

esses questionamentos, apresentam uma reformulada noção de texto “Textos são 

aquilo que os ouvintes e leitores consideram como textos.”, p. 199. 

 

No Brasil, temos uma leitura desses textos clássicos (Cohesion in English e 

Discourse Analysis) representados, principalmente, pelos livros Lingüística de texto: 
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o que é e como se faz, 1983, Lingüística Textual: introdução,[1983] 1994; A Coesão 

textual,1989; A Coerência Textual, 1990; Coesão e coerência textuais, 1991;  e 

Introdução à Lingüística Textual, 2004a.  

Marcuschi, 1983, em Lingüística de texto: o que é e como se faz, apresenta 

“algumas categorias textuais e sua aplicabilidade”, que seriam fatores de 

contextualização, fatores de conexão seqüencial (coesão), fatores de conexão 

conceitual-cognitiva (coerência) e fatores de conexão de ações (pragmática). 

Em relação à coesão, Marcuschi afirma discordar de Halliday e Hasan em 

alguns pontos; principalmente quanto à possibilidade da coesão ser suficiente e 

necessária para a textualidade. O autor apresenta quatro fatores que comporiam a 

coesão: os repetidores, os substituidores, os seqüenciadores e os moduladores. Os 

fatores repetidores seriam a recorrência, o paralelismo e a definitivização. Os 

substituidores englobariam a paráfrase, as pro-formas, a pronominalização e a 

elipse; os seqüenciadores reuniriam tempo, aspecto, disjunção, conjunção, 

contrajunção, subordinação e tema-rema. Finalmente, a entoação e as modalidades 

comporiam os moduladores. 

A preocupação de Marcuschi nesse trabalho, como o próprio autor sinaliza, é 

prática; e, apesar de discordar de alguns tópicos levantados por Halliday e Hasan 

parte do trabalho desses autores.   

 

Em Lingüística Textual: introdução (Fávero e Koch, primeira edição em 

1983), especificamente no que se refere à coesão, há a apresentação sucinta do 

texto Cohesion in English, de Halliday e Hasan. Nessa paráfrase, as autoras 

primeiro apresentam a coesão textual como responsável pela textualidade: 
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“A textualidade ─ aquilo que faz com que um texto seja um texto ─ 

depende, em grande parte, de certos fatores responsáveis pela coesão 

textual, conceito semântico que se refere às relações de sentido que se 

estabelecem entre os enunciados que compõem o texto, fazendo com 

que a interpretação de um elemento qualquer seja dependente da de 

outro(s)”.(p. 38) 

 

Na seqüência, tratam dos principais fatores de coesão textual (referência, 

substituição, elipse, conjunção e coesão lexical). Não há acréscimos relevantes 

feitos pelas autoras.  

A Coesão textual (Ingedore V. Koch, 1989) constitui-se um manual para 

graduandos, daí seu caráter didático, com muitos exemplos, esquemas e 

organização com vista ao ensino-aprendizagem. Quanto ao conteúdo, Koch elenca 

conceitos de coesão e seus principais mecanismos. A autora apresenta alguns 

conceitos de coesão de autores diversos para finalizar afirmando que:  

“Concluindo, pode-se afirmar que o conceito de coesão textual diz 

respeito a todos os processos de seqüencialização que asseguram (ou 

tornam recuperável) uma ligação lingüística significativa entre os 

elementos que ocorrem na superfície textual.” (p. 19) 

 

Quanto aos mecanismos, baseia-se no texto clássico de Halliday e Hasan, 

1976; mas, à página 23, sinaliza que esta taxionomia apresenta problemas: “Entre 

os problemas que a classificação de  Halliday e Hasan apresenta, está, em primeiro 

lugar, a fluidez dos limites entre referência e substituição.” 

A seguir “[...] tomando por base a função dos mecanismos coesivos na 

construção da textualidade[...]” (p. 27), propõe duas grandes modalidades de 

coesão: a referencial e a seqüencial, as quais serão esmiuçadas na seqüência 

dessa obra da autora. 
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Coesão e coerência textuais, Leonor Lopes Fávero, 1993, como o próprio 

título afirma, é composto de dois grandes blocos: coesão e coerência. A coesão, 

que nos interessa aqui, é apresentada em três segmentos: a revisão de alguns 

autores, a coesão referencial, recorrencial e seqüencial e a análise de textos. 

No primeiro segmento ─ revisão de alguns autores ─ a autora retoma o 

trabalho de Halliday e Hasan, 1976, Marcuschi, 1983, Mira Mateus et aliii, 198349 e 

Fávero e Koch, 1985. A autora, também como em Koch, 1989, alerta para as 

lacunas de Cohesion in English. Após essa revisão apresenta sua classificação 

composta de três tipos de coesão (a referencial, a recorrencial e a seqüencial stricto 

sensu). Nos três capítulos seguintes dedica-se a esmiuçar cada um desses tipos. 

Por se tratar, também, de um manual com função pedagógica apresenta muitos 

exemplos e organização didática. 

Em Introdução à Lingüística Textual, o manual mais atual dessa área do 

conhecimento, Ingedore V. Koch, 2004a retrata as mudanças ocorridas no estudo 

da coesão50. A autora, num primeiro momento, retoma a classificação proposta por 

Halliday e Hasan, 1976, para, na seqüência, apresentar que essa classificação foi 

reformulada por outros autores devido a algumas incorreções. Daí que de cinco 

formas de coesão (a referencial, a substituição, a elipse, a conjunção e a lexical) 

passou-se a duas: coesão referencial ou remissiva e coesão seqüencial. 

A coesão referencial, atualmente, ocupa-se dos aspectos da referenciação, 

dos co-referentes e da progressão referencial; sensível a essas mudanças, em 

relação aos elementos apresentados por Halliday e Hasan, escreve à p. 39: “A 

                                                 
49 Mira Mateus, Maria Helena et alii. 1983. Gramática da língua portuguesa. Coimbra, Almedina,.  
50 Apesar de ter sido lançado após a publicação dos artigos do corpus desse trabalho, o exame dessa 
obra pode contribuir para recuperar a história da LT no período, com suas tendências predominantes; 
presta-se, portanto, como uma obra de “controle” para as conclusões obtidas a partir dos dados. 
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questão da referência, tal como vista hoje em dia, é bastante complexa, de modo 

que será tratada em capítulo à parte”. Os estudos contemporâneos de coesão 

seqüencial (mecanismos de seqüenciação, progressão tópica, articulação 

tema/rema) também são discutidos em capítulo próprio desse livro [Koch, 2004a]. 

Além dessa reclassificação, Koch também apresenta que a continuidade dos 

estudos levou à percepção de “[...] que nem sempre o referente de uma forma 

coesiva vem expresso no texto.” (p. 38). Essa constatação levou à conceituação das 

anáforas associativas e das anáforas indiretas.  

Como visto, a autora é uma das primeiras a elaborar um manual que busca 

traçar um caminho que percorre desde as primeiras elaborações de Halliday e 

Hasan, 1976, até as mais atuais discussões teóricas sobre coesão. Caminho esse 

depreendido da análise dos artigos realizada no trabalho que agora se apresenta. 

 

Finalmente, pode-se afirmar que os trabalhos de coesão publicados nos 

anais/revistas do GEL e nos boletins da Abralin  pertencem a dois grandes grupos:  

   

( 1 ) são de perspectiva tradicional, constituem-se como artigos de aplicação, têm 

como corpus textos escolares e apresentam como suporte teórico básico a obra 

Cohesion in English; 1976, Halliday e Hasan; nesse primeiro grupo,  os textos 

são analisados frente a seus elementos coesivos, tais quais aqueles cunhados por 

Halliday e Hasan [na obra citada acima]. O texto é visto como produto e a coesão 

como o recurso lingüístico empregado em sua construção;  

( 2 ) o outro grande grupo reúne  trabalhos de abordagem inovadora, são, também, 

artigos de pesquisa e não têm predominância quanto ao corpus de aplicação. Neste 
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segundo grupo, a obra de Halliday e Hasan, 1976, deixa de ser central e se passa a 

adotar outros referenciais teóricos, que vêem a coesão como processo. 

Estes dois trabalhos (4.11 e 7.1) espelham a situação da coesão dentro da 

amostra em questão, sintetizando seus principais momentos e evoluções; o 

referencial teórico adotado também reflete este processo. 

 

 

4.2 Tipologia/gêneros  

 

A importância da tipologia nos estudos de LT é evidente quando se observa 

o grande número de dissertações e teses defendidas nas IESs ou ainda os 

congressos específicos da área. Porém mais interessante ainda é tentar reconhecer 

como esse tema saiu da dispersão teórica (nos primeiros anos da mostra) para uma 

hegemonia quantitativa e teórica. 

A primeira vez que o termo gênero textual é citado no corpus é em 1997, no 

artigo 7.1, em que os autores analisam o fenômeno da referencialização 

considerando a especificidade de cada gênero textual. Daí para frente percebe-se 

um afunilamento que abandona, quase que completamente, o termo tipologia textual 

para empregar gêneros, seqüências e (com novo significado) tipos de texto. 

Aqui também vai se examinar mais pontualmente cinco artigos, de dois 

agrupamentos, que espelham momentos relevantes dessa passagem teórica e 

terminológica. 
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4.2.1 Exame pontual de alguns artigos 

 

Num primeiro grande grupo estão os artigos que se enquadram em 

abordagem tradicional e artigos de pesquisa (ou aplicação) são eles: 1.2, 2.8, 2.12, 

2.17, 3.7, 3.8, 3.17, 4.8, 7.2, 7.3, 8.3, 8.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.9, 10.2, 10.4, 11.5, 11.6, 

11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 14.3, 19.2. São 26 trabalhos, ou seja, mais de 50% dos 

de tipologia.  

Desse grupo foi pinçado o artigo 9.2 (Discurso e gêneros textuais na escola, 

Helena H. Nagamine Brandão, Ana Paula Leibruder, Daniela Macedo Tavares, 

Luciana Aparecida de Jesus, Marcela Cristina Evaristo, Maria Flora Guimarães, 

USP), por  (1) atender a essas duas variáveis (abordagem tradicional e artigo de 

pesquisa), (2) representar um momento de transição no trabalho com textos e (3) 

representar uma continuidade na pesquisa lingüística. O texto 9.2 é um passo a 

mais de um trabalho iniciado com o artigo 5.1 (A circulação dos textos na escola: 

primeiros resultados, Lígia Chiappini, Helena H. N. Brandão, Guaraciaba Micheletti, 

Adilson Odair Citelli, João W. Geraldi) e continuado em 9.1 (Formação do leitor 

crítico e abordagens textuais, Helena H. N. Brandão). 

Nesse conjunto de artigos (5.1, 9.1, 9.2), um grupo de pesquisadores se 

propõe a pesquisar em escolas do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo as 

aulas de língua portuguesa, especificamente o trabalho com textos. Esse trabalho, 

realizado na metade da década de 90 (1995), sinaliza para uma modificação no 

trabalho com a linguagem em sala de aula que, na abordagem dos pesquisadores, 

deveria partir do ─ e voltar para o ─ texto. Depois da constatação de como estavam 

sendo realizadas as atividades de linguagem em sala de aula, os pesquisadores 
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objetivaram apresentar alternativas viáveis e “antenadas” às mais recentes teorias 

de aprendizagem e de linguagem. 

Os primeiros resultados desse trabalho foram apresentados em 9.1, em que 

se discutiam atividades de leitura e se propunha a formação crítica do professor, 

considerando-se os gêneros discursivos. O trabalho seguinte (9.2) ─ foco dessa 

análise pontual ─ se propõe a apresentar 

 “uma antologia que tem como objetivo orientar e subsidiar o trabalho do 

professor. Essa antologia terá não só uma seleção de textos mas 

também estudos de caráter ensaístico sobre as especificidades de 

diferentes tipos/gêneros.”, 9.2, p. 85. 

 

Outra observação relevante a ser feita é quanto à nomenclatura. No artigo 

5.1 só se mencionava a palavra texto, como se exemplifica com o excerto a seguir: 

“Os objetivos desta pesquisa eram principalmente: 1) Estabelecer um diagnóstico 

mais preciso da situação do trabalho com a linguagem e os textos nas escolas de 

São Paulo”, 5.1, p. 43. 

Nos artigos 9.1 e 9.2 (como se lê na citação anterior) fica clara a 

necessidade de agrupar, classificar textos em circulação nas escolas e o nome dado 

a este agrupamento, ainda neste momento, oscila entre tipos e gêneros. Ou ainda, 

na seqüência do artigo, em “modalidade discursiva”. Nesse trabalho são 

apresentados três tipos/gêneros/modalidades discursivas: narrrativas de caráter 

popular, discurso dissertativo-argumentativo (modalidade discurso político) e 

discurso dissertativo-expositivo (modalidade divulgação científica). 

Após justificar a escolha dessas três modalidades, é feito o relato dos cinco 

sub-trabalhos que integram esse artigo: o cordel, a lenda indígena, o conto popular, 
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o discurso político e o discurso de divulgação científica. O referencial teórico básico 

é Bakhtin (Os gêneros do discurso, 1992), já citado também em 5.1 e 9.1. 

Da breve análise desse artigo ─ com o apoio na leitura dos artigos 5.1 e 9.1 

─ depreende-se a relevância que foi ganhando o trabalho com textos na sala de 

aula, e um trabalho não com textos singulares, únicos, esparsos; mas sim na  sua 

relação com o seu tipo ou com seu gênero. 

 

Agora passemos à análise de outros dois artigos: 6.1 e 12.2. O primeiro 

publicado em 1996, no GEL; o segundo na Abralin, em 1990. Por uma questão de 

anterioridade comecemos por 12.2 (Em busca de uma tipologia de texto). Elaborado 

por Leonor Lopes Fávero (PUC-SP), pesquisadora renomada, o artigo 12.2 foi 

publicado no Boletim da Abralin como resultado de uma Sessão de Comunicações 

Coordenadas ─ intitulada “Tipologia de Discursos e Textos” ─ com mais dois 

trabalhos, um deles (12.1) componente dessa amostra. 

Nesse trabalho, a autora fala de tipologia de texto, o grifo no termo tipologia 

se justifica pela oscilação, que se observou nos trabalhos mais recentes, em relação 

a esse conceito.  Talvez o uso do termo tipologia se justifique, levando-se em conta 

que a autora busca na LT os critérios necessários para a delimitação de um tipo. 

Com a aproximação entre a LT e a AD, passou-se a empregar gênero, por 

“influência” do texto “Gêneros do Discurso”, de Bakhtin, 1992. 

Fávero51, primeiro, apresenta uma “síntese das tipologias existentes”: as que 

classificam os textos segundo as estruturas lingüísticas (descritivo, narrativo, 

                                                 
51 Esse trabalho recupera trabalho anterior da autora, em parceria com Ingedore G. V. Koch 
(Contribuição a uma tipologia textual, 1987), em que são estabelecidas três dimensões (pragmática, 
esquemática global e lingüística de superfície) que se entrecruzariam para formar a tipologia proposta 
pelas autoras. 
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expositivo, argumentativo, instrutivo) as do tipo funcional/comunicativo (funções da 

linguagem), as que partem do traço verificabilidade X não verificabilidade (textos 

ficcionais e factuais), as que partem de marcas lingüísticas de superfície. No artigo 

em análise, Fávero propõe três macrotipos: conversacional, retórico ou poético e 

escrito “não poético”. 

Ao final do artigo, argumenta que: 

 “Assim, dificilmente se apresentam tipos textuais puros e qualquer 

tentativa de tipificação só pode ser feita em termos de dominância. 

Ressalta-se, também, que a tipologia aqui proposta é altamente 

provisória, já que nem os macrotipos nem os tipos se acham ainda bem 

caracterizados”, 12.2, p. 156. 

 

A observação quanto à existência de “tipos textuais puros” nos leva à 

percepção da questão dos gêneros: o que a autora examina são exemplares de 

gêneros diversos que são compostos por um ou mais tipos textuais. Em 1990, ainda 

não eram representativos os trabalhos sobre a delimitação e caracterização tanto 

dos gêneros quanto dos tipos textuais. 

No artigo 6.1, Arnaldo Cortina procede de maneira similar. Primeiramente 

apresenta sucintamente cinco propostas tipológicas (duas elaboradas a partir da 

perspectiva da semiótica francesa greimaseana, duas a partir da Análise do 

Discurso Francesa e uma a partir da perspectiva da Lingüística Textual). Ainda aqui 

o termo usado é tipologia, e não gêneros. Esse termo, quando usado, refere-se ao 

“gênero” literário. Nesse texto, no entanto, Cortina alerta, a partir de Fiorin [apud, 

Fiorin, s/d, 6.1, p. 435], para o fato de os tipos clássicos (narração, descrição e 

dissertação) não poderem ser chamados “propriamente tipos de textos”. 
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“Nesse sentido, é preciso perceber que os textos não se organizam de 

forma homogênea. Por esse motivo é difícil pensar um texto unicamente 

narrativo, descritivo ou dissertativo.” Isso significa que essas três 

categorias são modos diferentes de organização do discurso, que 

correspondem a finalidades distintas, e não propriamente tipos de 

textos.’”, p. 435. 

 

Na seqüência, o autor trabalhará com a distinção entre textos literários e 

não-literários. 

Esses dois artigos (6.1 e 12.2) espelham um momento nos estudos sobre 

tipologia, em que esse trabalho era esparso e sem um referencial teórico dominante; 

o termo empregado era tipologia textual e não gênero. 

 

O segundo momento, mais atual, pode ser representado pelos artigos 8.2 e 

9.1 em que se apresenta a questão dos gêneros. Em 8.2 (Gêneros e tipos de 

discurso, Anna Rachel Machado, 1998), a autora inicia procurando distinguir as 

noções de texto e de discurso. 

“A primeira observação a ser feita aqui é a distinção que fazemos entre 

as noções de texto e de discurso. O conceito de texto é utilizado em 

dois sentidos: como conceito teórico, ele seria a maior unidade de 

produção verbal [...]. Em termos empíricos, o conceito se refere a 

qualquer exemplar concreto e sempre único da realização dessa 

unidade.  

Por sua vez, o discurso, unidade teórica, seria uma entidade mais 

ampla, num certo sentido, uma vez que só pode ser apreendida levando-

se em conta os elementos da situação de comunicação que produzem 

efeitos sobre a produção, tais como são representados pelo 

produtor.[...]”, 8.2, p. 201, grifos da autora.   
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Ainda, segundo Machado, essas distinções são importantes para “levar a 

termo a ação verbal” que necessitaria da tomada de decisões de três tipos: (1) 

quanto ao gênero, (2) quanto ao tipo de discurso e (3) as relativas ao 

estabelecimento de coerência ou à textualização. O segundo tipo de decisão a ser 

tomado (2) é composto de três passos: (a) constituição de um mundo discursivo, (b) 

escolha do grau de implicação da situação material de produção e (c) escolha de 

um tipo de seqüencialidade ou de seqüência. 

Assim teríamos em (1) a questão do gênero e em (2 b) a questão das 

seqüências, que até agora vínhamos (nós e os articulistas) chamando de tipologia.  

O artigo 8.2 é a introdução teórica a quatro outros artigos em que se 

analisam quatro gêneros distintos. Essa introdução apresenta o modelo de análise 

de gêneros textuais formulado pelo grupo genebrino capitaneado por J.P. Bronckart 

e rapidamente disseminado e adaptado tanto pelos pesquisadores quanto pela 

orientação oficial (leia-se PCNs). Esse modelo passa a ser incentivado como uma 

alternativa viável ao trabalho com ensino de textos. 

A partir dessa formulação, a autora se propõe a analisar quatro gêneros: 

editorial, diário de viagem, entrevista clínica e discurso político de assembléia de 

trabalhadores, os dois últimos pertencentes à modalidade oral. A base teórica é a 

psicologia da linguagem de cunho sócio-construtivista (leia-se estudos genebrinos 

centrados nos trabalhos de J.P.Bronckart). Necessário destacar a relevância dada 

aos gêneros da modalidade oral, tão importantes quanto os da modalidade escrita. 

Esse pareamento dos gêneros da modalidade oral aos da modalidade escrita 

firmou-se definitivamente com os trabalhos de Bronckart, 1999, Dolz, 1994  e 

Schneuwly, 1994.    
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Em 9.1 (Formação do leitor crítico e abordagens textuais, Helena H. N. 

Brandão, 1999), ciente da problemática causada pela oscilação terminológica, 

Brandão afirma: “tem-se usado às vezes indistintamente os termos: gêneros, tipos, 

modos, modalidades de organização textual, espécies de textos e de discursos.”, p. 

51. Neste artigo a autora aponta o problema, mas não se propõe a desfazer essa 

confusão terminológica.  

Nesse trabalho, Brandão inicialmente ancora a análise a ser exposta em 

uma pesquisa mais ampla (já apresentada no artigo 5.1, p. 105), para enfim 

apresentar o propósito de seu trabalho: “Vou discutir mais especificamente alguns 

dados relativos ao sub-projeto ‘A circulação do texto didático e didatizado’ de que 

participei como uma de suas coordenadoras e que tratou de modo particular da 

leitura”, 9.1, p. 47. 

No corpo do artigo emprega quase sempre o termo texto, com exceção para 

o excerto a seguir: “*a abordagem textual se marca pela ‘mesmice’ dos 

questionários, que apresentam padrão comum a qualquer texto, ignorando as 

especificidades de gênero e tipo textual”, p. 4952. Nesse fragmento encontramos 

tanto o termo texto quanto gêneros e tipo textual. 

Brandão apresenta um breve panorama sobre as tipologias de textos 

existentes para, na seqüência, destacar a tipologia inspirada no enfoque discursivo-

interacionista de Bakhtin (1929)53 que, segundo a autora, muito contribuiu e inspirou 

as outras tipologias por ela citadas. Brandão procede a uma resenha do capítulo 

“Gêneros do Discurso” para fundamentar a necessidade do trabalho com textos de 

gêneros diversos como um gatilho para a formação de leitores críticos. 

                                                 
52 O asterisco no início da citação faz parte da mesma. 
53 Está se trabalhando aqui com a obra Estética da Criação Verbal (São Paulo: Martins Fontes), com 
ano de publicação 1929; ocasionalmente os autores podem ter empregado edições de outros anos. 
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Ou seja, a partir do final dos anos noventa, passa-se a empregar o termo 

gêneros em substituição à tipologia. 

  

4.2.2 Referencial Teórico- Mikhail Bakhtin  

 

As referências teóricas sobre tipologias/gêneros encontradas na amostra só 

começam a apresentar certa uniformidade a partir da metade da década de 90. 

Mikhail Bakhtin e Jean-Paul Bronckart são fundamentais nesse processo. De 

Bakhtin é citado, quase que exclusivamente, o capítulo “Gêneros do Discurso”, 

publicado em Estética da Criação Verbal, 1929; deste capítulo é aproveitado 

principalmente o primeiro tópico (Problemática e definição, páginas 279-287) (oito 

citações em trabalhos de tipologia); desse trabalho toma-se a noção de enunciado, 

o conceito de gêneros do discurso e a distinção entre gêneros primários e gêneros 

secundários.  

Os artigos que citam explicitamente esse texto são: 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 

9.3, 11.10, 11.11 e 19.1. 

“Segundo Bakhtin (1982), a comunicação social depende da circulação 

dos sentidos em uma sociedade e os textos permitem a comunicação 

porque cristalizam os sentidos em uma forma específica. Essa 

cristalização, cujas regras são conhecidas dos participantes de uma 

comunidade, permite a intercompreensão e faz surgir a heterogeneidade 

tipológica que harmoniza as várias vozes sociais e, assim, os diferentes 

gêneros do discurso (o jornalístico, o político, o escolar, o literário, etc) 

constróem a dinâmica social através de um interdiscurso que permite o 

jogo polêmico das posições discursivas antagônicas com os meios de um 

código cultural comum desenvolvido sócio-historicamente.” 7.1, p. 55, 

grifo dos autores. 
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“Ainda como fundamentação teórica relevante para análise dos dados, 

retomo as considerações de Bakhtin ao discutir as relações entre os 

enunciados e os gêneros do discurso (cf. Bakthin 1992). Este autor 

salienta, de um lado, a individualidade do enunciado (visto como o lugar 

onde a língua se realiza) e, por outro, a variedade dos gêneros do 

discurso, que se relacionam às diferentes esferas das atividades 

humanas. Para esta pesquisa, é especialmente relevante considerar 

essa relação entre o individual, presente em cada enunciado, e os tipos 

relativamente estáveis de enunciados ─ o geral ─ que Bakhtin denomina 

gêneros do discurso”  8.1, p. 80, grifo dos autores. 

 

“O conceito de gênero é tomado de BAKHTIN (1953), para quem, 

quando produzimos enunciados, sempre o fazemos tomando por base 

um modelo de gênero. Para o autor, cada esfera social elabora, no 

decorrer da história, tipos mais ou menos estáveis de enunciados, que se 

caracterizam pela temática, pelo estilo, por uma certa organização ─ os 

gêneros do discurso. Assim, numa situação particular de comunicação, 

os produtores têm à sua disposição um conjunto de gêneros possíveis  

para essa situação, dentre os quais eles devem escolher o que lhes 

parecer mais adequado, de acordo com seus objetivos específicos.” 8.2, 

p. 202. 

 

“Mas uma tipologia que muito tem contribuído para os estudos da 

linguagem e inspiradora de algumas das tipologias apontadas acima é 

aquela resultante do enfoque discursivo-interacionista de Bakhtin (1992). 

(...) 

Bakhtin (1992) propõe distinguir gêneros de discursos primários (ou 

livres) constituídos por aqueles da vida cotidiana, e que mantêm uma 

relação imediata com as situações nas quais são produzidos e gêneros 

de discursos segundos (ou estandartizados) que ‘aparecem nas 

circunstâncias de uma troca cultural (principalmente escrita) ─ artística, 
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científica, sócio-política ─ mais complexa e relativamente mais evoluída. 

(...)”. 9.1, p. 52. 

 

“Segundo Bakhtin (1929), o conto popular no ato de sua enunciação 

deve ser visto não apenas como fato individual de um 

narrador/enunciador que decide, por si, as variações que instaura em sua 

narrativa, mas como enunciação que tenta se adequar a um interlocutor 

real, que varia conforme o grupo, a hierarquia, a cultura.“9.2, p. 88. 

 

“O texto deve ser compreendido dentro de um conjunto maior de textos 

ou gêneros, que, de acordo com Bakhtin (1992) seriam ‘tipos 

relativamente estáveis de enunciados, produzidos nas diferentes esferas 

da utilização da língua.” 9.3, p. 94. 

 

“Para Bakhtin (op.cit), o conceito de ‘gêneros do discurso’, está 

relacionado a uma determinada forma padrão de estruturação dos 

enunciados. Ou seja, para cada esfera da utilização da língua, seja em 

sua modalidade escrita ou falada, há a elaboração de tipos ‘relativamente 

estáveis’ de enunciados, que determinam e identificam os referidos 

gêneros. É o enunciado a base do gênero, enquanto realização, 

‘concreta e única’, das relações entre o homem e a linguagem na esfera 

da atividade humana. Desse modo, acreditamos, Bakhtin atribui um 

caráter sócio-histórico aos enunciados, uma vez que sua formulação está 

relacionada a diferentes situações de produção, cada uma delas 

pertencentes a um determinado gênero, com um ‘conteúdo temático’, um 

‘estilo verbal’ e uma ‘construção composicional próprios.” 11.10, sem 

indicação de página. 

 

“Segundo Bakhtin (1992), os gêneros do discurso são tipos relativamente 

estáveis de enunciados elaborados em determinadas esferas de 

utilização da língua. São essas esferas de utilização que determinam sua 

estruturação. Assim, eles são heterogêneos porque variam em função da 

diversidade de utilização da língua, podendo manifestar-se na forma de 
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uma curta réplica de um diálogo até na de um texto literário ou científico.” 

11.11, sem indicação de página. 

“Os gêneros, por sua vez, são vistos como modelos sócio-historicamente 

construídos, presentes no intertexto, cada um deles sendo mais ou 

menos típico de uma ou outra situação de atividade social. Mas, como 

são definidos esses gêneros de discurso são formas relativamente 

estáveis de enunciados, construídos por cada esfera social da utilização 

de linguagem, de acordo com suas  condições específicas e suas 

finalidades. De acordo com Bakhtin (1953), esses gêneros se 

caracterizam por ‘um conteúdo temático, isto é, por aquilo que é ou pode 

ser dito através do gênero; por uma certa construção composicional, isto 

é, por uma certa estrutura particular do todo e por um certo estilo, isto é, 

por configurações específicas das unidades de linguagem derivadas, 

sobretudo, da posição enunciativa do locutor, por conjuntos particulares 

de seqüências que compõem o texto, etc.’”  19.1, p. 97-98. 

 

Por essas citações pode-se depreender que a questão do gênero textual ─ 

uma sobreposição aos estudos apenas de tipologia ─ fundou-se nesse texto de 

Bakhtin, produzido em 1953 e publicado no Brasil em 1992. Observa-se uma 

semelhança nas citações comprovando a pouca diversidade de informações 

coletadas, desse autor, nessa obra em especial. Desse capítulo são apropriadas 

informações sobre a concepção de enunciado como unidade da comunicação 

discursiva e a oposição gêneros primários e gêneros secundários. 

Rojo (2005) alerta para o fato da questão do gênero, nos estudos realizados 

no Brasil, se fundarem quase que exclusivamente nesse texto; caso os 

pesquisadores buscassem o conjunto da obra de Bakhtin e do Círculo, essa noção 

seria mais completa. As citações a seguir legitimam as observações feitas: 
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Desafortunadamente, no Brasil ─ como alhures ─ o texto de Bakhtin 

mais conhecido, lido e citado, quando se fala de gêneros, é, sem dúvida, 

Os Gêneros do Discurso de 1953, publicado, com seus inéditos 

póstumos, em 1979. No entanto, a idéia de uma releitura não-formalista 

do conceito de gêneros (nesse caso, literários) aparece na obra do 

círculo desde 1926 e, com certeza, já em 1929, em Bakhtin/Volochinov, 

Marxismo e Filosofia da Linguagem. p.194. 

Pena que a maior parte dos pesquisadores que recorrem a Bakhtin para 

discorrer/dialogar sobre os gêneros não cheguem a freqüentar a obra do 

Círculo de uma maneira mais dialógica e, simplesmente, contentem-se 

em citar ou repetir o texto de 1953, de maneira mais monofônica. p. 196. 

 

A noção de gêneros (“tipos relativamente estáveis de enunciados, 

elaborados por cada esfera de utilização da língua”) pode ser encontrada na quase 

totalidade de manuais que tratam desse tema.    

A leitura dos artigos dessa mostra nos permite claramente atribuir a noção 

de gênero a Bakhtin; no entanto a noção de tipos textuais (aqui considerados como 

seqüências teoricamente definida pela natureza lingüística de sua composição 

{aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas.}, Marcuschi, 2002)54 

só mais contemporaneamente vem sendo discutida. É possível que a apropriação 

pelo ensino do conceito de gênero tenha levado à necessidade de uma formalização 

maior a fim de transpor um conceito abstrato para as especificidades do processo 

ensino-aprendizagem que são regidos por questões mais estruturadas. Daí a 

emergência da noção de tipos textuais. Em Adam (1978)55 encontram-se as 

primeiras formulações sobre esse tema e é a partir desse autor que a maioria dos 

agrupamentos de tipos textuais são organizados. 

                                                 
54 Gêneros textuais: definição e funcionalidade. Dionísio, Angela P.; Machado, Anna R.; Bezerra, Maria 
Auxiliadora. 2002. Gêneros textuais e ensino. . Lucerna, Rio de Janeiro.  
55 Adam, J-M. 1978. Les textes:types et prototypes. Paris: Nathan. 
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4.2.3 Referencial Teórico- J.-P. Bronckart e o grupo francófono 

 

De J.-P. Bronckart são feitas 07 citações, tanto de seu trabalho “Atividades 

de linguagem: texto e discurso” quanto dos trabalhos em parceria com o grupo de 

Genebra (Bain, Schneuwly, Davaud, Dolz e Pasquier)56. 

Essas citações encontram-se nos artigos 8.2, 8.3, 9.3, 19.1 e 20.1; ou seja, 

todos artigos publicados entre 1998 e 2000. A disseminação dessas obras entre os 

pesquisadores brasileiros foi muito rápida; excetuando um título de 1985, todos os 

outros são da segunda metade dos anos noventa ─ período em que já são 

empregados como referencial teórico pelos pesquisadores brasileiros. O grupo de 

pesquisadores da PUC é o responsável pela maioria das traduções dessas obras. 

O conjunto da obra formada por esse grupo57 apresenta uma vertente 

essencialmente pedagógica, daí sua incorporação aos PCNs e sua difusão entre os 

pesquisadores que se ocupam desse tipo de pesquisa. 

                                                 
56 Se forem computadas as referências a outros pesquisadores desse grupo (Dolz e Schneuwly) esse 
número sobe para 14 citações. 
57 Bronckart,  J.-P. 1994. Analyse et production de texts. Faculté de Psychologie et des Sciences de 
I’Education, Université de Génève (não publicado). 
_____________. 1996. Acivité langagière, textes et discours. Lausanne: Delachaux et Niestlé. 
_____________ . 1994. Les textes: types et prototypes. Paris: Nathan. 
___________; Giger, Itziar P. 1998. La transposition didactique. Pratiques, 1-26 
_______; Bain, D.; Schneuwly, B.;Davaud, C.; Pasquier, A. 1985. Le fonctionnement des discours. Un 
modèle psychologique et une méthode d’analyse. Paris: Delachaux & Niestlé. 
Dolz, J.; Schneuwly, B. Genres et progression en expression orale et écrite: éléments de réflexions à 
propos d’une expérience romande. 
_________ .  A la recherche de moyens d’enseignment pour l’expression écrite et orale. Plane, S. (ed.), 
Enseigner le français avec ou sans manuels?. no prelo. 
Schneuwly, B. Genres et types de discours: considérations psychologiques et ontogénétiques. Reuter, 
Y. (ed.) 1994. Les interactions lecture-écriture. Actes di colloque de l’Université Charles-de-Gaulle III. 
pp. 155-173. Neuchâtel: Peter Lang. 
_________. 1988. Le langagé écrit chez l’enfant. La production des textes informatifs et argumentatifs. 
, Neuchâtel/Paris: Delachaux e Niestlé. 
____________: Dolz, J. 1997. Os gêneros escolares- das práticas de linguagem aos objetos de ensino. 
Repères, 15. trad. por Glaís Sales Cordeiro, inédito. 
 



 122

É provável que essas obras tenham encontrado um terreno mais fértil a partir 

da PUC de São Paulo, ponto de partida para sua disseminação entre as outras 

instituições e professores (Rojo, 2001). 

Vejamos algumas das citações feitas pelos autores dos artigos. Tanto o 

artigo 8.2 quanto o 8.3 citam duas das obras contempladas nesse tópico.  

“Todas as análises foram efetuadas com a utilização de um modelo de 

análise e de produção textual proposto por uma linha da psicologia da 

linguagem de cunho sócio-construtivista (BRONCKART et al., 1985; 

Bronckart, 1994), com pressupostos vigotskianos e bakhtinianos.”  8.2, p. 

201. 

 

“A escolha desses parâmetros de análise justifica-se pelos pressupostos 

teóricos que embasam esta e as demais comunicações aqui reunidas, ou 

seja, aqueles oriundos do modelo de análise proposto por 

BRONCKART(passim), cuja orientação sócio-construtivista apóia-se em 

pressupostos vigotskianos e bakhtinianos.” 8.3, p.206. 

 

“A proposta de caracterização dos gêneros segue o modelo proposto por 

Bronckart (1996), que propõe um estudo da linguagem em suas 

dimensões discursivas e textuais, visando não só elaborar um modelo 

geral das condições de produção do texto e de sua organização interna, 

mas principalmente compreender a ação humana, e dentro disso, a ação 

de linguagem e as interações subjacentes a essas ações, numa 

perspectiva de psicologia da linguagem, em que associa o estudo do 

desenvolvimento na perspectiva vigotskianos à teoria bakhtinianos de 

gêneros, propondo-se um interacionismo de natureza sócio-discursiva. 

9.3, p. 93. 

 

“O quadro epistemológico em que nos colocamos é o de uma linha de 

psicologia de linguagem específica, rotulado como interacionismo sócio-
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discursivo (Bronckart, 1996), e desenvolvido fundamentalmente pela 

equipe da Section Didactique des Langues, da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Genebra, sendo Bronckart, 

Schneuwly e Dolz seus autores principais. Esse interacionismo  sócio-

discursivo se apóia em dois grandes pilares: de um lado, em relação à 

teoria do desenvolvimento, em Vygotsky, e em relação à teoria de 

linguagem, Bakhtin.” 19.1, p. 96. 

 

“Nesse sentido, a noção de gênero textual, presente nas tipologias de 

base discursiva, como a de Bronckart (1999), apresenta-se como uma 

alternativa interessante para o ensino de leitura/produção de texto, em 

virtude das condições que pode oferecer para a apropriação por parte do 

aluno das formas de dizer que circula, socialmente.” 20.1, p. 159. 

 

Correndo o risco do reducionismo, pode-se afirmar que esse conjunto de 

obras ─ e a partir das citações acima transcritas ─ apresentam as seguintes 

características: 1) há uma obra de cunho mais teórico, que busca reunir os 

pressupostos que nortearam as obras mais didáticas; trata-se do texto “Acivité 

langagière, textes et discours”, de Bronckart; 2) essa obra de cunho mais teórico 

assume uma concepção de psicologia baseada em Vygotsky e uma concepção de 

linguagem (leia-se gêneros) baseada em Bakhtin; 3) as outras obras preocupam-se 

com a elaboração de material didático para o uso com alunos do ensino 

fundamental (originalmente em países francófonos) a partir dos postulados expostos 

em 1 e 2 e tendo como eixo central os gêneros. 
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 4.2.4 Gêneros textuais e ensino 

 

Não se deve esquecer o apelo didático dessa área da LT. A “virada” no 

ensino de Língua Portuguesa, iniciada nos anos 80, sempre carregou como 

bandeira o trabalho com o texto, e as questões de tipologia/gêneros textuais vieram 

organizar teoricamente esse anseio, tanto de pesquisadores quanto de professores 

dos níveis fundamental e médio. Nesse processo, a elaboração e divulgação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) teve papel primordial. Os PCNs foram 

elaborados por um grupo de pesquisadores oriundos de várias instituições de 

ensino superior, dentre essas a PUC-SP, por meio do grupo de Lingüística Aplicada 

(LAEL/PUC-SP), e a Unicamp, via Faculdade de Educação, (Rojo, 2001), que já 

tinham uma tradição em trabalhos com gêneros, haja vista o convênio dessa 

instituição com universidades de língua francesa (onde se encontra o grupo 

capitaneado por Bronckart; Rojo,2001). Natural, portanto, que esses teóricos ─ mais 

Bakhtin ─, fossem incorporados aos Parâmetros. No capítulo 5, tópico 5.2, essa 

discussão será retomada. 

Quando da divulgação dos PCNs, aqueles professores e/ou pesquisadores 

que não conheciam o trabalho com gêneros sob essa perspectiva, passaram a 

buscar esse conhecimento, o que resultou no aumento significativo dos trabalhos 

dessa área ─ como se confirma tanto nessa mostra como em outros veículos de 

divulgação.  

 

É interessante lembrar que nos trabalhos sobre História da LT, a 

tipologia/gêneros só contemporaneamente passou a ser citada. Em um dos manuais 
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mais antigos58, em português, de LT (Lingüística textual: introdução, Fávero e Koch, 

1983) não se fala nem em tipologia nem em gêneros. Já trabalhos mais recentes 

(Desvendando os segredos do texto, Koch, 2002; Introdução à Lingüística Textual, 

Koch, 2004a), reservam um capítulo específico para tratar da questão dos gêneros 

do discurso ─ essa a partir da perspectiva de Bakhtin, Bronckart e os estudiosos de 

Genebra. A ponto de Koch (2004a) afirmar que: 

 

“O estudo dos gêneros constitui hoje uma das preocupações centrais da 

LT, particularmente no que diz respeito às práticas sociais que os 

determinam, à sua localização no continuum fala/escrita, às opções 

estilísticas que lhes são próprias e à sua construção composicional, em 

termos macro e microestruturais.” p. 167-168. 

 

A importância dada à questão dos gêneros parece responder a um 

movimento natural da LT. Explica-se: o objeto de análise dessa área, passou de 

elementos pontuais (os laços coesivos) facilmente detectáveis (como o são os 

fonemas, os morfemas) e foi ampliando-se num crescendo que passou pelo texto 

(unidade mais completa e que compreendia os elementos coesivos). Essa 

ampliação passou do texto para um conjunto de textos com características 

semelhantes, a tipologia ou gêneros de que aqui tratamos.  

 

No capítulo seguinte, procuraremos demonstrar as reflexões suscitadas pela 

análise dos dados apresentada nos capítulos 3 e 4. 

 

                                                 
58 O manual mais antigo é de 1983 (Lingüística textual: o que é e como se faz, Luiz A. Marcushi); mas 
esse teve circulação restrita; nessa obra também não se encontram comentários sobre tipologia e/ou 
gêneros. Deste período também é a obra Lingüística de texto: introdução, Fávero e Koch. 
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Capítulo 5. LINGÜÍSTICA TEXTUAL E PROPOSTAS CURRICULARES 

 
5.1 As três categorias de análise acerca da LT no Brasil em um período de 
onze anos  
 

 O levantamento de dados apresentado nos capítulos 3 e 4 ─ e sua 

organização preliminar ─ podem ser analisados a partir de perspectivas várias. 

Entre essa multiplicidade de possibilidades de leitura, três categorias se destacam: 

as de orientação filosófica, as de orientação política e as de orientação curricular. 

Vejamos as possibilidades de cada uma delas. 

 

 

5.1.1 Orientação filosófica 

Olhar os dados da LT no Brasil, veiculados nos anais/revistas do GEL e nos 

Boletins da Abralin, num período de onze anos (1991-2001) sob a perspectiva de 

uma orientação filosófica é inferir a fundamentação do trajeto da análise de uma 

linha ainda fortemente estruturalista para uma de linha fortemente sócio-

interacionista. Esse “movimento” pode ser comprovado na mudança da ênfase da 

coesão/coerência para a análise de gêneros. 

Perscrutar os dados por meio do movimento das idéias da Filosofia da 

Ciência, apesar de se apresentar como alternativa possível e pertinente, é 

inadequado tendo em vista o curto espaço de tempo (uma década) da coleta de 

dados. Ou seja, nesse pequeno intervalo é temerário tecer afirmações sobre 

movimentos filosóficos mesmo que os dados apontem para alguns indícios. 
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5.1.2 Orientação política 

 

Uma segunda forma de estabelecer inferências aos dados é a categoria de 

orientação política. Nessa categoria poderiam ser analisados os acordos de 

cooperação entre instituições (nacionais e estrangeiras) e convênios entre IES e 

governos estaduais e federal. Nessa perspectiva se explicaria ─ ou poderia vir  a ser 

explicado ─ o ressurgimento das idéias bakhtineanas, por meio do grupo genebrino 

de gêneros, via convênio entre esse grupo e a PUC/SP (Rojo, 2001, p.11); e, 

decorrente disso, a vertente teórica dos PCNs que  ─ sendo organizados por 

professores advindos desse grupo, além de outros provenientes de IESs ─ 

incorporaram essa orientação teórica.  

Ainda pela orientação política pode ser compreendida a hegemonia de 

trabalhos oriundos da USP e da UNICAMP. Referências nacionais em vários 

campos da Ciência, essas duas instituições são procuradas por pesquisadores do 

Brasil inteiro, para lá desenvolverem suas pesquisas; são elas também que 

apresentam os programas de pós-graduação mais procurados. Além desses 

aspectos, a orientação política poderia justificar as tendências na LT: ontem estudos 

de coesão, hoje os de referenciação e os de gêneros; com abandono de outros 

temas relevantes, como, por exemplo, a seqüenciação, que estão ligadas às linhas 

de pesquisa de cada instituição. 

Outro fato detectado pela análise dos dados é a tendência de a Lingüística 

brasileira ─ e naturalmente a LT ─ apropriar-se, quase sempre, das teorias de fora, 

conforme se constatou a partir do exame do referencial teórico adotado e do tipo de 

artigo produzido ─ de pesquisa ou aplicação, produzindo pouca, ou quase 

nenhuma, teoria autóctone. 
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5.1.3 Orientação curricular 

 

 Finalmente, a terceira categoria ─ a de orientação curricular ─ justificaria as 

mudanças de foco nos trabalhos analisados pela implantação e/ou alteração de 

propostas curriculares dos governos (estaduais e federal). Esse movimento iniciado 

com as propostas curriculares do Estado de São Paulo59 nos anos 80 culmina com 

os PCNs, nos anos 90. 

Exemplificando: o grande número de trabalhos sobre gêneros constatado no 

corpus se justifica pela orientação curricular presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, publicados em 1997. Essa hegemonia dos gêneros não é observada nos 

primeiros anos da amostra, o que nos leva a concluir a relevância dos PCNs para 

sua existência. Ao mesmo tempo é importante observar se propostas anteriores a 

essa ─ como aquelas formuladas por vários estados no início dos anos 80 ─ 

também influenciaram outras temáticas, como as de coesão e de coerência.  

Essa orientação curricular se relaciona com a orientação política quando se 

observa a origem institucional dos trabalhos divulgados pelo GEL e pela Abralin: há 

uma ligação entre universidades e órgãos do governo para a elaboração de 

propostas curriculares e cursos de formação de professores. Há uma série de 

publicações que se originaram dessa combinação academia e ensino, como três 

dos livros de João W. Geraldi: O texto na sala de aula,1984, Portos de Passagem, 

1991, e Linguagem e ensino ─ exercícios de militância e divulgação, 1996; esses, 

apenas uma amostra de uma série de outros. 

 

                                                 
59 Concomitante ao trabalho que foi desenvolvido no estado de São Paulo, elaboraram-se propostas 
curriculares em vários estados, entre eles Minas Gerais e Paraná. 
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Obviamente essas três categorias de orientação ─ filosófica, política e 

curricular ─ não são estanques; na verdade se interseccionam. Mas optamos neste 

trabalho pelo exame detalhado de uma delas, no caso a categoria de orientação 

curricular, a partir da qual analisaremos, a seguir, os dados do corpus. 

 

5.2 Análise dos dados sob a perspectiva de uma orientação curricular 

 

5.2.1 Uma leitura de Propostas de Ensino 

 Primeiramente façamos um apanhado de dois agrupamentos de propostas 

curriculares: aquele que concentra as propostas desenvolvidas pelo Estado de São 

Paulo, nos anos 80, de nível local; e o segundo representado pelos PCNs, em nível 

nacional. 

 

 Nomeado de Subsídios à proposta curricular de Língua Portuguesa para o 1º 

e 2º graus ─ Coletânea de textos ─ volumes I, II, III e editado pela Secretaria de 

Estado da Educação ─ São Paulo ─ Coordenadoria de Estudos e Normas 

pedagógicas, em 1988, o documento em análise traz na apresentação do primeiro 

volume: 

 

“Os ‘SUBSÍDIOS À PROPOSTA CURRICULAR DE LÍNGUA 

PORTUGUESA PARA O 1º E 2ºGRAUS ─ COLETÂNEA DE TEXTOS” 

apresentam-se em três volumes. 

Neste 1º volume são abordados aspectos relativos à linguagem, às 

variações lingüísticas e à construção do texto. 
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Os volumes II e III discutem, respectivamente, o ensino do 

vocabulário e da gramática e aspectos da história da língua, a 

perspectiva dialógica da leitura e dos textos e a história literária. 

Os textos foram extraídos dos Subsídios à Proposta Curricular de 

Língua Portuguesa para o 2º Grau ─ 8 vols. Esse material, publicado em 

1978, visava implementar a Proposta Curricular de Língua Portuguesa 

para o 2º Grau (1977) e sua elaboração foi coordenada pelo Prof. Ataliba 

Teixeira de Castilho. 

A reimpressão desses textos justifica-se pelo fato de que eles se 

mantêm atualizados, subsidiando a compreensão das Propostas 

Curriculares de Língua Portuguesa de 1º e 2º Graus, elaboradas em 

1986, pela Equipe Técnica de Língua Portuguesa ─ CENP. 

Dentro do princípio que norteou a construção das propostas, estes 

subsídios não pretendem ser um receituário mas um objeto para 

alimentar a reflexão, o debate, as iniciativas de cada escola, grupo de 

professores e professores no sentido da melhoria do ensino, sobretudo 

da escola pública.” 

 

 

Nos dezoito trabalhos que compõem esses três volumes não há nenhuma 

citação à obra de Bakhtin, nem em relação à concepção de linguagem, nem aquelas 

concernentes aos estudos de gênero; não se fala também nos teóricos 

responsáveis pela formulação dos postulados da LT, nem de seus temas 

(textualidade, coesão/referenciação, coerência, tipologia/gêneros). Temos, nas 

referências bibliográficas, um trabalho de Halliday60, mas não aquele fundador dos 

estudos de coesão.   

Os artigos, de uma forma geral, são de cunho estruturalista e descritivista. 

Influência da perspectiva estruturalista dominante até os anos 60. Do conjunto de 

                                                 
60 Halliday, M.A.K. 1976. Estrutura e função da linguagem. John Lyons (org.), p.134-160. 
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artigos, o que mais se aproxima do material dessa mostra é o oitavo do volume I 

(Três tipos de discurso, Rosa Helena Blanco Martinez) que à página 82 diz 

“Trataremos aqui dos discursos tradicionalmente descritos pela retórica, como 

Descrição, Narração e Dissertação.”  

O texto ─ como núcleo central de pesquisa e ensino ─ não aparece. Não 

encontramos nessa proposta, como se observou, os grandes postulados da LT, nem 

os autores por ela responsáveis. Pode-se afirmar que neste momento o ensino já 

busca na Lingüística aporte teórico para fundamentar suas atividades ─ e a 

academia procura contribuir nessa empreitada ─ no entanto percebe-se uma 

dificuldade no clareamento de como exatamente a Lingüística pode contribuir para o 

ensino de Língua Portuguesa. 

 

Em material um pouco posterior61, 1993, também não se encontra citação à 

obra do pensador russo M. Bakhtin, o que comprova sua pouca influência nas 

práticas pedagógicas deste período. No entanto já é possível encontrar, nas 

referências bibliográficas, alguns trabalhos de Koch, 1989, 1991; e Koch e 

Travaglia, 1989. O trabalho com textos passa a ser o foco dos artigos. Percebe-se, 

portanto, que a LT (aqui representada pelos trabalhos de Koch), paulatinamente vai 

ganhando espaço na teorização de propostas curriculares do ensino de Língua 

Portuguesa. 

 

 
                                                 
61 SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. COORDENADORIA de ESTUDOS e 
NORMAS PEDAGÓGICAS. 1993. Atividades de Língua Portuguesa e Literatura: 1º grau: 5° a 8°séries. 
São Paulo:SE/CENP, 130p. (A Prática pedagógica) 
SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. COORDENADORIA de ESTUDOS e 
NORMAS PEDAGÓGICAS. 1993. Atividades de Língua Portuguesa e Literatura: 2º grau. São 
Paulo:SE/CENP, 161p. (A Prática pedagógica) 
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Uma retomada dos trabalhos apresentados no GEL e na Abralin desde o 

início da década de 90 confirma que a preocupação de utilizar os postulados da LT 

para instrumentalizar o ensino de língua já era uma constante. Na coletânea 

encontram-se trabalhos com alguma relação com o ensino desde o primeiro 

exemplar da amostra, e essa presença se faz constante em todos os anos, no caso 

do GEL, e parcialmente em relação à Abralin62. A relação da LT com o ensino não 

foi só um reflexo da publicação dos PCNs. O documento oficial institucionaliza uma 

relação constituída previamente no meio acadêmico. 

 

Apesar disso, o grande salto é dado, com certeza, com a publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 1997. A parceria que vinha sendo 

buscada desde os anos 80 ─ como se observou no exame da proposta curricular de 

São Paulo ─ finalmente se consolida, com a publicação desse documento. Na 

apresentação ao professor lê-se “Esta soma de esforços permitiu que eles [PCNs] 

fossem produzidos no contexto das discussões pedagógicas mais atuais.”  

A expressão “discussões pedagógicas mais atuais” acompanha, no caso da 

Língua Portuguesa, as, também, mais atuais discussões teóricas acerca dos 

fenômenos da linguagem. Especificamente no volume 2 ─ Língua Portuguesa ─ há 

um trecho que retoma as discussões apresentadas nos segmentos anteriores. 

 

“Nos últimos anos, a quase-totalidade das redes de educação pública 

desenvolveu, sob a forma de reorientação curricular ou de projetos  de 

formação de professores em serviço (em geral os dois), um grande 

esforço de revisão das práticas tradicionais  de alfabetização inicial e de 
                                                 
62 Artigos da mostra que apresentam alguma relação com o ensino: 1.1, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 3.7, 3.9, 
3.10, 3.12, 3.13, 3.15, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 5.1, 6.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 
9.8, 10.3, 10.4, 11.1, 11.4, 11.5, 11.8, 11.11, 11.13, 11.16, 13.1, 14.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20.1. 
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ensino da Língua Portuguesa. Seja porque a demanda quantitativa já 

estava praticamente satisfeita ─ e isso abria espaço para a questão da 

qualidade da educação ─, seja porque a produção científica na área 

tornou possível repensar sobre as questões envolvidas no ensino e na 

aprendizagem da língua, o fato é que a discussão da qualidade do 

ensino avançou bastante. Daí estes Parâmetros Curriculares nacionais 

soarem como uma espécie de síntese do que foi possível aprender e 

avançar nesta década, em que a democratização das oportunidades 

educacionais começa a ser levada em consideração, em sua dimensão 

política, também, no que diz respeito aos aspectos intra-escolares”. p. 

19, grifo nosso. 

 

A longa citação a seguir, justifica-se por concentrar a essência da proposta 

de Língua Portuguesa nos PCNS e, ao mesmo tempo, incorporar os postulados 

centrais da LT 

 

1O discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio 

de textos. Assim, pode-se afirmar que texto é o produto da atividade 

discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo e acabado, 

qualquer que seja sua extensão. 2 É uma seqüência verbal constituída 

por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da 

coerência. Esse conjunto de relações tem sido chamado de textualidade. 

Dessa forma, um texto só é um texto quando pode ser compreendido 

como unidade significativa global, quando possui textualidade. Caso 

contrário, não passa de um amontoado aleatório de enunciados. 

3 O discurso possui um significado amplo: refere-se à atividade 

comunicativa que é realizada numa determinada situação, abrangendo 

tanto o conjunto de enunciados que lhe deu origem quanto as condições 

nas quais foi produzido. 

4 A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo 

discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. 
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Nesse sentido, os textos, como resultados da atividade discursiva, estão 

em constante e contínua relação uns com os outros. A esta relação entre 

texto produzido e os outros textos é que se tem chamado 

intertextualidade. 

5 Todo texto se organiza dentro de um determinado gênero. Os vários 

gêneros existentes, por sua vez, constituem formas relativamente 

estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Pode-

se ainda afirmar que a noção de gêneros refere-se a “famílias” de textos 

que compartilham algumas características comuns, embora 

heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo 

de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo, 

existindo em número quase ilimitado. 

6 Os gêneros são determinados historicamente. As intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, 

geram usos sociais que determinam os gêneros que darão forma aos 

textos. É por isso  que, quando um texto começa com ‘era uma vez’, 

ninguém duvida de que está diante de um conto, porque todos conhecem 

tal gênero. Diante da expressão ‘senhoras e senhores’, a expectativa é 

ouvir um pronunciamento público ou uma apresentação de espetáculo, 

pois sabe-se que nesses gêneros o texto, inequivocamente, tem essa 

fórmula inicial. Do mesmo modo, pode-se reconhecer outros gêneros 

como cartas, reportagens, anúncios, poemas, etc. p. 23-24 

 

Nesse trecho há uma nota de rodapé para coesão (“coesão, neste 

documento, diz respeito ao conjunto de recursos por meio dos quais as sentenças 

se interligam, formando um texto.”) e uma para gênero (“O termo ‘gênero’ é utilizado 

aqui como proposto por Bakhtin e desenvolvido por Bronckart e Schneuwly.”) Os 

números foram acrescidos à citação para facilitar a análise a seguir. Em 1 temos 

uma noção de texto corrente na maioria dos manuais de LT; a conceituação de texto 

foi uma das primeiras preocupações da LT e foi se completando à medida que 
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avançavam as pesquisas da área. Em 2, encontra-se a explicitação dessa noção 

apresentada em 1 e a inclusão da noção de textualidade ─ essa vista como 

responsável pela “transformação” de frases em textos. Temos, ainda em 02, a 

inserção dos princípios de coesão e de coerência, principais fatores responsáveis, 

como já visto, por essa textualidade.  

Em 3 observa-se uma sobreposição dos conceitos de discurso e texto e são 

acrescidos à noção do segundo elementos não-lingüísticos, como as condições de 

produção e o conjunto de enunciados que lhe deu origem. Em 4 discute-se a noção 

de intertextualidade, afirmando-se a universalidade das relações intertextuais. 

Em 5 e 6 é apresentada a noção de gênero; em 05, inclusive, há a citação do 

segmento clássico de Bakhtin “formas relativamente estáveis de enunciados”. Em 

06 essa noção é aprofundada com pressupostos sociais e históricos que compõem 

a noção do gênero. A concepção teórica dos itens 5 e 6 é atribuída explicitamente 

(em nota de rodapé) a Bakhtin e Bronckart. 

Estão aí os grandes temas da LT: textualidade, coesão/referenciação, 

coerência e tipologia/gêneros e que compõem a seleção do corpus dessa pesquisa. 

 

Em segmentos posteriores, encontra-se, claramente, a menção ao texto 

como unidade de ensino “Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode 

ser o texto (...). Um texto não se define por sua extensão.” p. 29. Uma inovação em 

relação às propostas anteriores, como a apresentada pela Secretaria de Educação 

de São Paulo.    
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A menção aos gêneros é feita, novamente, quando da explicitação dos 

conteúdos63  

“Posteriormente, sob o título ‘ Gêneros discursivos’, em coerência com o 

princípio didático que prevê a organização das situações de 

aprendizagem a partir da diversidade textual, estão especificados 

gêneros adequados  para o trabalho com a linguagem oral e com a 

linguagem escrita.” p. 71 

 

Gêneros Discursivos (Primeiro Ciclo) 

Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem oral; 

• contos (de fadas, de assombração, etc), mitos e lendas populares; 

• poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, 

piadas; 

• saudações, instruções, relatos; 

• entrevista, notícias, anúncios (via rádio e televisão); 

• seminários, palestras. 

Gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita: 

• receitas, instruções de uso, listas; 

• textos impressos em embalagens, rótulos, calendários; 

• cartas, bilhetes, postais, cartões (de aniversário, de Natal, etc), 

convites, diários (pessoais, da classe, de viagem, etc.); 

• quadrinhos, textos de jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, 

lides, notícias, classificados, etc.; 

• anúncios, slogans, cartazes, folhetos; 

• parlendas, canções, poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, 

piadas; 

• contos (de fadas, de assombração, etc.), mitos e lendas populares, 

folhetos de cordel, fábulas; 

• textos teatrais. p. 72 

 
                                                 
63 Há ainda a sugestão dos gêneros discursivos a serem trabalhados no 2°ciclo (Ensino Fundamental) 
e aqueles do Ensino Médio. 
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Fica evidenciado, então, o espaço central ocupado pelo gênero nos 

Parâmetros. Acredita-se que o grande número de trabalhos presentes na mostra 

cujo tema é o gênero (tipologia) deve ter sido impulsionado pela publicação dos 

Parâmetros, que motivaram pesquisadores a se ocupar dessa problemática. Como 

a questão dos gêneros era nova à época da publicação dos PCNs, os professores 

do ensino fundamental e médio se viram “órfãos” na aplicação daquelas propostas. 

Vai daí a contribuição dos pesquisadores ─ via pesquisas, cursos etc ─ na 

divulgação/popularização dessas idéias. 

 

Na Bibliografia do documento, mais uma vez fica claro o posicionamento dos 

PCNs ─ Língua Portuguesa ─ junto à LT; estão lá referências a Bakhtin, 1992; 

Bronckart, 1985, várias obras de Koch, 1992, Fávero e Koch, 1983, Koch e 

Travaglia, 1989, e Schneuwly, 199364. 

 

5.2.2 Lingüística textual e ensino 

 

A inter-relação da Lingüística (em geral, e da LT, em particular) e o ensino foi 

discutida, entre outros autores, por Marcuschi, 2002, e Koch, 2004b. 

 

Em Marcuschi, 2002, lê-se 

“(...) relevância de alguns conceitos lingüísticos tidos hoje como centrais no 

tratamento da língua em sala de aula.”  p. 1 

“(...) como se deu a correlação entre o desenvolvimento da pesquisa e sua 

aplicação ao ensino.” p. 2.  

 

 

                                                 
64 Le fonctionnement des discours: um modèle psychologique et une méthode d’analyse. Neuchatel-
Paris: Delachaux & Niestlér, 1985. 
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Quanto à primeira citação “relevância de alguns conceitos lingüísticos tidos 

hoje como centrais no tratamento da língua em sala de aula, ela corrobora a análise 

feita a partir dos postulados teóricos dos PCNs, página 134 deste trabalho. 

Marcuschi, 2002, apresenta uma retrospectiva histórica para exemplificar a 

relação ─ nem sempre existente ─ entre ensino de língua e Lingüística. 

 

“Bastem essas poucas observações para que se tenha uma noção 

mesmo que vaga de um longo período de ensino que vai desde o final do 

séc. XVIII até os meados do século XX com ênfase na leitura e 

reservando a produção textual para níveis mais elevados. Acredita-se no 

aprendizado pela exposição à boa linguagem e na existência de uma 

língua homogênea, unificada e não problemática. 

Isso mudará sensivelmente a partir dos meados do séc. XX, com o 

surgimento de manuais sistemáticos, para se chegar nesta última 

década, a um documento oficial por parte do MEC, requintado e 

recheado de teorias, constituindo-se num antípoda das Crestomatias. 

Refiro-me aos PCN ─ Parâmetros Curriculares Nacionais(...). p. 6, 

grifo do autor. 

 

Para historicizar os estudos lingüísticos, Marcuschi apresenta grandes 

momentos da Lingüística no século XX e sua relação com o ensino de línguas por 

meio de “cinco noções de língua”: língua como fator de identidade nacional, língua 

como sistema de regras, língua como fenômeno social, língua como forma de ação, 

língua como atividade sócio-interativa.  E é nessa última noção (língua como 

atividade sócio-interativa) que Marcuschi ancora os estudos de Lingüística Textual. 
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“É curioso observar que se os estudos sociolingüísticos e pragmáticos, 

nessa época bem mais desenvolvidos e sólidos do ponto de vista 

científico, ao terem unidades de análises bem definidas, não 

conseguiram penetrar e transformar-se em tecnologia adequada nos 

manuais de ensino, a Lingüística de Texto, por sua vez, conseguia este 

feito com relativa rapidez. De certo modo, ela tem a vantagem de trazer 

um componente extremamente aplicável que é o aparato teórico 

adequado à análise do funcionamento do texto, seja sob o ponto de vista 

da produção ou da compreensão, os dois aspectos que passarão a 

dominar cada vez mais o ensino a partir dos anos 80. Isto se dá a tal 

ponto, como ainda observaremos adiante, que no final dos anos 90 a LT 

chega a substituir de forma drástica toda a análise gramatical que antes 

perfazia o núcleo do ensino de língua na escola. E com repercussão 

direta sobre todos os testes de língua que hoje são feitos para concursos 

públicos, vestibulares etc., no Brasil. “ p. 16. 

 

No primeiro período dessa citação inserem-se as propostas curriculares de 

SP, discutida no início do tópico 5.2. A concretização dessas propostas se deu nos 

PCNs. Na avaliação de Marcuschi, os PCNs concentram uma série de postulados 

teóricos para orientação aos professores no ensino de Língua Portuguesa.  

 

“Esses pontos [postulados] formam uma espécie de ideário e, no geral, 

inserem-se na perspectiva funcionalista, dedicando-se mais à 

exploração do uso que ao estudo formal da língua. Esta perspectiva 

resulta numa orientação do ensino de língua voltado essencialmente 

para a produção e a compreensão de textos em seus mais variados 

aspectos.” , p. 20 
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Esse ideário de que Marcuschi trata foi discutido, aqui, às páginas 134 e 135. 

Trata-se, enfim, do trecho dos PCNs segmentado em seis itens e comentado na 

seqüência. 

 

Em Lingüística Textual e PCNs de Língua Portuguesa, Koch, 2004b,  analisa 

as discussões surgidas com o advento dos PCNs de Língua Portuguesa. Para a 

autora, esse documento “vem sendo objeto de reflexão de especialistas e 

constituindo objeto de pesquisa em muitos trabalhos acadêmicos.” Segundo Koch, o 

documento propõe que o ensino deve ser centrado no texto, “quer em termos de 

leitura, quer em termos de produção”; conforme já vimos à p. 134. 

 Analisando trechos do documento, Koch conclui que as orientações nele 

presentes: “São claramente os ensinamentos da LT que respaldam as postulações 

dos PCNs.” (...) Ou ainda, “Todas estas são questões que vêm fazendo parte da 

agenda da Lingüística Textual há mais de duas décadas.” 

Lê-se, ainda, no texto de Koch 

“A Lingüística Textual pode oferecer ao professor subsídios 

indispensáveis para a realização do trabalho acima mencionado: a ela 

cabe o estudo dos recursos lingüísticos e condições discursivas que 

presidem à construção da textualidade e, em decorrência, à produção 

textual dos sentidos. Isto vai significar, inclusive, uma revitalização do 

estudo da gramática: não, é claro, como um fim em si mesma, mas com 

o objetivo de evidenciar de que modo o trabalho de seleção e 

combinação dos elementos lingüísticos, dentro das variadas 

possibilidades que a gramática da língua nos põe à disposição, nos 

textos que lemos ou produzimos, constitui um conjunto de decisões que 

vão funcionar como instruções ou sinalizações a orientar nossa busca 

pelo sentido.” p. 2. 
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Ainda segundo Koch, na contribuição da LT para o ensino de língua materna 

destacam-se aquelas relacionadas às estratégias cognitivo-textuais, ao recurso ao 

contexto e aquelas ligadas aos gêneros textuais. Koch encerra suas observações 

afirmando que  

“O que se faz necessário é oferecer aos professores o instrumental 

teórico necessário para que [o documento] seja posto em prática de 

forma eficaz. Toda lei necessita de regulamentação e interpretação: é o 

que cabe aos lingüistas ─ e, particularmente, aos estudiosos do texto, 

com relação aos PCNs.”, p. 4. 

 

Esse chamamento foi plenamente respondido pela comunidade acadêmica, 

principalmente no que se refere às questões de tipologia (leia-se gêneros textuais), 

conforme se levantou no tópico 4.1. 

Vale destacar, neste sentido, a análise elaborada por Gomes-Santos, 2004, 

que examinou a questão do gênero nos PCNs ─ nomeado por ele como 

normatização oficial. Para Gomes-Santos, a emergência do conceito de gênero dá 

visibilidade aos seguintes fenômenos:  

 

“a continuidade (...) das relações do saber produzidos no espaço 

universitário com a atuação normatizadora do poder público (...), a 

difusão de saberes produzidos no domínio acadêmico-científico e 

seus modos diversos de materialização segundo os textos oficiais ─ 

cartilhas, manuais, documentos etc. ─ que deles se apropriam e o 

manejo desses saberes pelos chamados capacitadores de 

professores, bem como a recepção dos mesmos nas práticas de 

ensino-aprendizagem da língua na escola”. p.199-200. 
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No entanto, esse ‘aproveitamento” didático da noção de gêneros postulada 

por Bakhtin não é consenso entre os lingüistas. Faraco, 2003, afirma: 

 

“O atual uso inflacionado no Brasil ─ em especial no discurso pedagógico 

posterior à reforma do ensino de 1996 ─ da expressão gêneros do 

discurso, tendo o texto de Bakhtin como referência, é o que nos motiva a 

discutir em mais detalhes esta questão. Interessa-nos, particularmente, 

expor à crítica uma certa cristalização do conceito em sua transposição 

pedagógica.” p. 108  

“Em síntese, cabe dizer que talvez a apropriação pedagógica da noção 

de gênero do discurso de Bakhtin tivesse sido mais enriquecedora do 

que cristalizadora, se suas reflexões tivessem sido entendidas pelo seu 

caráter inerentemente dinâmico e não tivesse se resumido a submetê-las 

a uma leitura apenas formal dos gêneros.” p. 118 

 

Não se pode, no entanto, ser tão categórico quanto à compreensão da noção 

de gênero e sua “popularização”. A necessidade de dotar os PCNS de um “escopo 

teórico” é válida e louvável; que essa teorização se dê por meio dos postulados da 

LT, já se confirmou pertinente. Natural, portanto, que neste caminho ─ teorização X 

divulgação X apropriação didática ─ nem sempre a compreensão se dê da forma 

mais completa possível, conforme discutido por Rojo (2005: 194-195)65. Isso não 

invalida essa apropriação, apenas alerta para revisões constantes e necessárias. 

Ou seja, a apropriação teórica de um conceito pelo trabalho pedagógico, mesmo 

que parcial, não invalida essa apropriação, apenas indica que leituras mais 

adequadas da teoria levariam a aplicações didáticas mais pertinentes.   

 

                                                 
65 Conforme já exposto às páginas 119- 120. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chega-se, enfim, ao término deste estudo e, neste capítulo final, serão 

apresentadas reflexões já anunciadas anteriormente, trata-se, portanto, da reunião 

de observações já feitas pontualmente e o aprofundamento de algumas delas, e 

trata-se, também, como não poderia deixar de ser, da apresentação de alguns 

pontos que não foram devidamente elucidados, ou por conta da natureza deste 

trabalho ou porque esses questionamentos foram surgindo quando do fechamento 

de algumas seções. 

O percurso percorrido pela LT no Brasil foi mais consolidado quando da sua 

aproximação das questões didáticas, culminando na publicização dos Parâmetros. 

Nesse momento a LT é tomada como ferramenta teórica para o ensino de língua 

(materna e/ou estrangeira) e sua popularização entre os professores de ensino 

fundamental e médio leva a academia a esmiuçar seus grandes temas para o 

professorado. 

O caminho que se buscou trilhar nessa leitura dos dados foi o que vê a 

historiografia da Lingüística com o objetivo de descrever e ─ tentar ─ explicar como 

se produziu e desenvolveu a LT em um determinado contexto, num determinado 

intervalo de tempo. Assim, consideramos que o estudo feito pode ser nomeado 

como história-establisment (para Koerner) ou história tradicional (para Nietzsche). A 

história tradicional busca uma “recuperação” do passado sem, na medida do 

possível, corrompê-lo ou alterá-lo. 

Na busca dessa recuperação do passado e de sua organização, o primeiro 

entrave se deu na coleta do material que constituiria o corpus deste estudo. O 

levantamento dos dados foi possível graças à cooperação de algumas pessoas que 
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colocaram à disposição seus exemplares dos anais/revistas do GEL e boletins da 

Abralin. Até o fechamento deste texto não havia sido possível encontrar um boletim 

da Abralin (o n° 21), mesmo entrando em contato com a associação responsável por 

sua publicação. Poucas bibliotecas universitárias dispõem do acervo completo 

desse material. 

Vencida ─ parcialmente ─ essa primeira dificuldade, foi feita a seleção dos 

artigos que comporiam este estudo.  

A quantidade dos artigos e sua extensão e a quantidade de informações 

neles presentes levou à organização das cinco tabelas que compõem o anexo deste 

trabalho. Só após esse estruturamento dos dados foi possível passar para a etapa 

mais instigante: a interpretação possível de tantas informações. 

O fato de o GEL apresentar um número muito maior de artigos que a Abralin 

era esperado, haja vista as peculiaridades de cada um dos congressos. Na inclusão 

dos Boletins da Abralin buscava-se uma variável a mais na confirmação ou não das 

hipóteses inicialmente levantadas. Comprovou-se que, quanto aos temas e ao 

aporte teórico, não há diferenças significativas entre os congressos; já quanto ao 

tipo de artigo verificamos que na Abralin há uma porcentagem maior de artigos de 

crítica, o que não se observa nos anais/revistas do GEL. 

 O exame dos artigos permitiu concluir que, em sua maioria, os artigos dessa 

mostra são de pesquisa e atendem a uma abordagem tradicional; esse 

enquadramento pode ser encontrado na leitura dos quatro temas em que foram 

agrupados os artigos. Os artigos de pesquisa (ou de aplicação) são aqueles 

essencialmente aplicativos, em que se realiza a análise de dados ou problemas a 

partir de uma determinada teoria, ou conjunto de procedimentos; é como se 

comporta a maioria dos trabalhos dessa mostra: um determinado corpus, 
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geralmente um texto ou agrupamento de textos, é examinado tendo em vista um de 

seus componentes ou constituição (textualidade, coesão/referenciação, coerência, 

tipologia/gêneros) a partir de uma teoria ou procedimentos. Já a abordagem 

tradicional é uma forma de posicionar-se favoravelmente frente às teorias em voga. 

Mesmo considerando-se os avanços em LT, esses se dão paulatinamente, não por 

ruptura e sim por continuidade, como se pôde verificar, por exemplo, no exame dos 

artigos que tratam da tipologia (ou gêneros).   

Vejamos, a seguir, algumas conclusões possíveis a partir de cada um dos 

temas que agruparam os artigos da mostra. A eleição de quatro grandes temas ─ 

textualidade, coesão/referenciação, coerência, tipologia/gêneros ─ levou em conta 

as informações disponíveis em manuais de LT. É consenso entre os pesquisadores 

dessa área serem essas as sub-áreas mais significativas no desenvolvimento da LT. 

Esses temas têm relevância distinta em cada momento da LT ─ como pôde ser 

observado no corpo do trabalho ─ apesar de coexistirem em cada um desses 

momentos. Percebeu-se, então, que a cada avanço nos estudos de LT um dos 

temas é mais discutido, tendo em vista a contextualização filosófica, científica e 

lingüística desse momento. 

O agrupamento dos artigos nesses quatro grandes temas foi feito tendo em 

vista as informações presentes no corpo do artigo e as referências citadas na 

bibliografia. Essa dupla condição, no entanto, não impediu que hesitações 

ocorressem e, mesmo quando da decisão por um tema ou outro, essa opção  possa 

vir a ser questionada. Essa oscilação se deve à visão global do objeto-texto que 

dificulta seu enquadre, às vezes, em apenas um ou outro tema. 

Num total de 1917 artigos publicados nos anais/revistas do GEL e boletins 

da Abralin, 112 são de LT; desses apenas 06 ocupam-se da textualidade. A 
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textualidade ─ o primeiro tema desse agrupamento ─ não repercutiu nos trabalhos 

de LT do corpus. Ou porque essa questão já estava dada quando do início dos 

dados ou por conta do seu caráter extremamente conceitual que não permite muitas 

investigações. Contrariamente aos outros temas, a textualidade apresentou uma 

maioria de trabalhos de outras abordagens. 

Quanto à coerência, pode-se afirmar que não se observou uniformidade de 

procedimentos teóricos. Apesar do grande número de artigos, 24, os trabalhos 

sobre coerência não seguem orientação única; não há, inclusive, um aporte teórico 

fundador. Talvez isso se deva à própria natureza do fenômeno: pela imaterialidade 

lingüística da coerência, não foram constatadas correntes teóricas convergentes. 

A coesão/referenciação ─ 23 trabalhos ─ passou por uma trajetória peculiar: 

num primeiro momento, uma tendência dominante, em que a coesão era vista como 

marca da textualidade. Com o passar do tempo, os trabalhos passam a espelhar 

uma mudança: a coesão agora é vista como processo, em que predominam 

questões de referenciação e há um abandono de outras vertentes, como a coesão 

seqüencial. Essa compreensão da coesão leva em conta o trabalho efetivo realizado 

por produtor-receptor frente ao material lingüístico, o texto não é considerado como 

cristalizado, e sim construído interativamente. 

Um pequeno número de trabalhos ─ 07 ─ analisou concomitantemente a 

coesão e a coerência; acredita-se que essa opção se tenha dado, objetivando a 

compreensão global, possivelmente representando um momento de transição nos 

estudos de LT em que nem a coesão nem a coerência isoladamente seriam 

responsáveis  por constituir um texto, deve-se, também, ao fato de os documentos 

oficiais apresentarem esses fenômenos sempre em parceria. 
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A tipologia/gêneros ─ 50 trabalhos ─ constituiu-se um tema extremamente 

revelador, a ponto de quase sobrepor-se aos demais. Revelador também por 

apresentar uma trajetória peculiar e sintetizar a imbricação da LT e o ensino de 

Língua Portuguesa. 

Nos primeiros anos da amostra, percebeu-se uma dispersão em relação ao 

aporte teórico, não sendo possível distinguir grupos ou referências homogêneas. No 

entanto, nos últimos anos, passou-se a observar a predominância de uma tendência 

dominante; tendência essa composta por uma concepção de linguagem 

bakhtineana e uma compreensão de aprendizagem de ordem vygotskineana, 

veiculada via estudos genebrinos. Nesse tema, inclusive, ocorreu uma renomeação: 

de tipos e/ou tipologia passamos a gêneros. Essa mudança terminológica deu-se 

por acatamento dos pressupostos teóricos então adotados. 

As particularidades observadas nos temas coesão/referenciação e 

tipologia/gêneros levaram a um aprofundamento desses temas. Quanto à 

coesão/referenciação, além das observações já feitas, destaca-se a importância da 

obra Cohesion in English, Halliday e Hasan, 1976 para a constituição da área e sua 

hegemonia teórica durante quase metade do intervalo de tempo da mostra; mesmo 

quando da incorporação de outros teóricos, a obra de Halliday e Hasan continuou 

sendo paradigmática. No entanto, os trabalhos de coesão/referenciação 

acompanham os avanços da LT e deixam de ter ênfase estruturalista para 

passarem a ser mais funcionalistas. Dizendo de outro modo, como o texto deixa de 

ser visto como produto e passa a ser considerado processo, a coesão segue o 

mesmo caminho, daí o abandono de uma taxionomia extensa e enrijecedora 

(apontada por Halliday e Hasan e reproduzida e/ou adaptada pelos pesquisadores 

brasileiros) para a adoção da anteriormente denominada coesão referencial ─  
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agora vista como referenciação; acompanhada, naturalmente, de todas as 

implicações epistemológicas dessa mudança. 

Já quanto à tipologia/gêneros, fica clara a relevância que foi ganhando o 

trabalho com textos na sala de aula, e um trabalho não com textos singulares, 

únicos, esparsos, mas sim na sua relação com o seu tipo (ou gênero). O exame 

pontual de alguns artigos da mostra cuja temática é a tipologia nos leva a perceber 

que, num primeiro momento, esse trabalho era esparso e sem um referencial teórico 

único; o termo empregado podia tanto ser tipologia ou gênero textual, 

indistintamente. Gradativamente, os artigos que assumem a noção de gênero ─ e 

abandonam a de tipologia ─ vão se tornando mais hegemônicos, isso ocorre a partir 

dos anos noventa.  

Essa alteração, logicamente, não é somente terminológica, e sim resultado 

da incorporação, por parte dos pesquisadores, dos trabalhos de M. Bakhtin. Deve-

se deixar claro que o pensador russo não deu apenas essa colaboração às 

pesquisas lingüísticas e literárias; sua contribuição é vasta e ainda não devidamente 

explorada ─ haja vista que grande parte dos pesquisadores resumem-se a comentar 

somente circunstancialmente a obra desse estudioso. 

Tratando ainda de M. Bakhtin e a LT, a partir dos anos noventa, sua obra 

passa a ser discutida no âmbito das universidades e nela são encontradas 

respostas para muitas das inquietações dos pesquisadores brasileiros. Uma delas 

quanto à concepção de linguagem ─ vulgarizada por meio dos trabalhos de J. W. 

Geraldi ─, logo no início dos anos 90; outra, que nos interessa de forma mais 

particular, quanto ao conceito de gênero, conceito esse que atendia ao anseio dos 

estudiosos quanto ao agrupamento de textos. Chegamos aqui a um momento no 

desenvolvimento da LT no Brasil em que essa área da Lingüística passa a ser 
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companheira inseparável do ensino de línguas. Nessa combinação ─ LT e ensino 

de línguas ─ o conceito de gênero, apesar de sua completude teórica, necessita de 

uma variante didática, que pudesse instrumentalizar esse conhecimento a fim de 

realizar uma transposição didática dos gêneros em circulação na sociedade para o 

contexto ensino-aprendizagem escolar. Esse vetor didático é dado pelos trabalhos 

do grupo genebrino capitaneado por J.-P. Bronckart. Trabalho esse divulgado no 

Brasil via LAEL-PUC/SP. 

É nesse contexto que começam a ser elaborados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, quando na solicitação de 

colaboradores das IESs, entre as várias contribuições dadas, é preponderante 

aquela fornecida pela PUC-SP. Os PCNs de Língua Portuguesa foram divulgados 

para todos os professores de Língua Portuguesa, os quais não conheciam, e 

portanto não dominavam, o trabalho com os gêneros no ensino de línguas; a 

academia passou então a elaborar mais trabalhos e realizar pesquisas para 

instrumentalizá-los nesse novo conhecimento. Resume-se, assim, a ligação da LT e 

o ensino de Língua Portuguesa e o crescente número de trabalhos de gêneros 

publicados nos anais/revistas do GEL e boletins da Abralin. 

Obviamente, por conta da natureza deste estudo, algumas questões sobre 

gêneros ficam em aberto. Não é o caso aqui, por exemplo, da busca da distinção de 

gêneros textuais e gêneros discursivos, nem da validade da apropriação da noção 

de gênero da obra de Bakhtin. Outros trabalhos há que executaram essa tarefa com 

propriedade. O nosso objetivo era “mapear” a LT por meio dos trabalhos publicados, 

procurando ordená-los e explicar esse possível ordenamento. 

A categoria autores mais produtivos demonstrou ser o GEL um veículo de 

primeiras publicações; pesquisadores jovens divulgariam aí os resultados iniciais de 
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suas pesquisas que, algumas vezes, posteriormente, foram publicados em livros. Já 

a Abralin acolhe trabalhos de pesquisadores reconhecidamente estabelecidos. 

Quantitativamente não se puderam depreender informações relevantes.  

Quanto às instituições, no intervalo de tempo pesquisado, fica evidente a 

hegemonia das universidades paulistas (USP, UNESP, PUC, UNICAMP), 

considerando sempre que o momento histórico-cultural justifica essa concentração 

regional. 

As reflexões mais relevantes quanto ao aporte teórico referem-se àquelas 

concernentes aos estudos de coesão/referenciação e tipologia/gêneros, já 

discutidas em tópico próprio. Temos aí obras irradiadoras de uma determinada sub-

área da LT. Essas obras são responsáveis por uma maior hegemonia dos trabalhos 

da área. 

O advento dos trabalhos sobre gêneros levou-nos a tentar compreender as 

possíveis causas dessa emergência. Em Lingüística Textual e Propostas 

Curriculares (capítulo cinco) essas causas são examinadas por um viés de 

orientação curricular. O grande aumento de artigos de gêneros deve-se à 

imbricação da LT ao ensino de Língua Portuguesa; esse trajeto parte das propostas 

de ensino dos estados brasileiros, iniciadas nos anos 80, e encontra seu ápice na 

elaboração dos PCNs, que adotam como viés teórico, principalmente mas não 

exclusivamente, os postulados da LT. Estão lá os grandes temas da LT, e entre 

esses o mais contemporâneo deles: a questão dos gêneros. 

 

Acredita-se que a tarefa historiográfica que aqui se pretendeu realizou-se a 

contento. Foi possível, a partir de uma coleta de dados suficiente, organizar as 

informações referentes à LT no Brasil no intervalo proposto; o fato de nos determos 
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nos Congressos GEL e Abralin deve-se ao recorte necessário para que a 

quantidade excessiva de dados ─ muito maior caso fossem  incorporados mais 

congressos ─ não comprometesse a sua interpretação. 

Fato é que quatro anos já se passaram da última coleta,mas essa distância, 

com certeza, não invalida as reflexões levantadas ─ tem-se, de fato, uma fotografia 

singular. Outros congressos e outros intervalos de tempo levariam à revelação de 

outros retratos. Acreditamos que, com este estudo, possamos ter contribuído para o 

álbum da LT no Brasil, com uma fotografia-amostra de seu desenvolvimento e 

importância.  
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ANEXOS 

Tabela I - Identificação dos congressos e quantificação de artigos 

  
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
 

eventos de 
abertura 66

 
 

grupos de 
trabalho 

 
comunicações 

 
coordenadas 

e/ou 
individuais 

 
 

total 

 
 

LT 

 
1 

Estudos Lingüísticos XXXIX 
Anais de Seminários do GEL 
Franca, 1991  
(Trabalhos apresentados no 
Seminário de Bauru, 1990)                     

 
02 

 
09 

 
8867

 
99 

 
03 

 
 
2 

Estudos Lingüísticos XXI 
Anais de Seminários do GEL 
Jaú, 1992 (Trabalhos apresentados 
no Seminário de Franca, 1991)             
                                             2 volumes

 
01 

16 
 (num total de 

54 artigos) 

 
125 

 

 
180 

 
20 

 
3 

Estudos Lingüísticos XXII 
Anais de Seminários do GEL 
Ribeirão Preto, 1993 (Trabalhos 
apresentados no XL  Seminário de 
Jaú, 1992) 

 
04 

19  
(62 artigos) 

 
108 

 
131 

 
17 

 
 
4 

Estudos Lingüísticos XXIII 
Anais de Seminários do GEL 
São Paulo, 1994 (Trabalhos 
apresentados no XLI Seminário, 
Ribeirão Preto, 1993)         
                                             2 volumes  

 
04 

 
17  

(54 artigos) 

 
145 

 

 
203 

 
14 

 
 

 

 
5 

Estudos Lingüísticos XXIV 
Anais de Seminários do GEL 
Campinas, 1995 (Trabalhos 
apresentados no XLII Seminário, São 
Paulo, 1994) 

 
04 

 
07 

27 C. 68 
coordenadas/ 

71 C. 
individuais 

 
109 

 

 
04 

 
6 

Estudos Lingüísticos XXV 
Anais de Seminários do GEL 
Taubaté, 1996 (Trabalhos 
apresentados no XLIII 
Seminário/1995, UNAERP-Ribeirão 
Preto) 

08 06 33 C. 
coordenadas/ 

79 C. 
individuais 

126 03 

 
 
7 

Estudos Lingüísticos XXVI 
Anais de Seminários do GEL-  
Campinas, 1997 (Trabalhos 
apresentados no XLIV Seminário, 
Taubaté, 1996) 

05 05 47 C. 
coordenadas/ 

68 C. 
individuais  

125 03 

 
8 

Estudos Lingüísticos XXVII 
Anais de Seminário do GEL 
UNESP IBILCE/São José do Rio 
Preto/ 1998 (Trabalhos apresentados 
no XLV Seminário/1997 Campinas) 

11 12 51 C. 
coordenadas/ 

83 C. 
individuais  

157 06 

 
9 

Estudos Lingüísticos XXVIII 
Anais de Seminários do GEL 
Bauru, 1999 (Trabalhos apresentados 
no XLVI Seminário, São José do Rio 

08 07 32 C. 
coordenadas/ 

75 C. 
individuais  

122 09 

                                                 
66 Sob essa denominação reúnem-se diversos tipos de eventos (discurso de abertura, conferência 
inaugural, mesa-redonda, debate, fórum de debates, conferência, painel); essas denominações são 
alteradas de ano para ano. 
67 Nestes anos não houve distinção entre Comunicação Individual e Comunicação Coordenada. 
68 A partir desse ano passou a haver distinção entre Comunicação Individual e Comunicação 
Coordenada. 
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Preto, 1998) 
 
10 

Estudos Lingüísticos XXIX 
Assis, 2000 (Trabalhos apresentados 
no XLVII Seminário, Bauru, 1999) 

 
13 

 
07 

40 C. 
coordenadas/ 

70 C. 
individuais 

 
130 

 
04 

 
11 

Estudos Lingüísticos XXX 
Marília, 2001 (Trabalhos 
apresentados no XLVIII Seminário, 
Assis, 2000) 

  
210 

 
16 

     
 
12 

Boletim 10/ Abralin (10) 1990/ 
jan./1991 
Trabalhos apresentados durante a 40ª 
Reunião Anual da SBPC, 10 a 16 de 
julho de 1988/USP, São Paulo 

  
17 

 
02 

 
13 

Boletim 11/ Abralin (11) 1991 
Trabalhos apresentados durante a 
Reunião Anual da SBPC, agosto de 
1989/UFRJ, Rio de Janeiro 

  
16 

 
00 

 
* 

Boletim 12/ Abralin (12) 1991 
Trabalhos apresentados durante a 42ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1990/UFRGS, Porto Alegre 

 18 00 

 
* 

Boletim 13/ Abralin (13) 1992 
Trabalhos apresentados durante a 43ª 
Reunião Anual da SBPC, 14 a 19 de 
julho de 1991/UFRJ, Rio de Janeiro 

 13 00 

 
14 

Boletim 14/ ago./1993/  
Trabalhos apresentados durante a 44ª 
Reunião Anual da SBPC, 12 a 19 de 
julho de 1992/USP, São Paulo 
 

  
50 

 
03 

 
15 

Boletim 15/ jul./94 
Trabalhos apresentados durante a 45ª 
Reunião Anual da SBPC, 11 a 16 de 
julho de 1993/UFPE, Recife 

  
36 

 
4 

 
16 

I Congresso Internacional  da Abralin 
11 a 16 de set. 1994- UFBA, Salvador  
2 volumes 

  
76 

 
00 

 
* 

Boletim 17/ Abralin (17) 1995 
Trabalhos apresentados durante a 46ª 
Reunião Anual da SBPC, 17 a 22 de 
julho de 1994/UFES, Vitória 

 18 00 

 
17 

Boletim 18/ Abralin (18 ) 1996/ 
ago./1996 
Trabalhos apresentados durante a 47ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1995, UFMA, São Luís 

  
13 

 
01 

 
18 

Boletim 19/ Abralin (19 )/ dez./1996 
Trabalhos apresentados durante a 48ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1996, PUC-SP, São Paulo 

  
23 

 
00 

 
* 

Boletim 20/ Abralin (20) 1997 
Número especial, Maceió 

 09  00 

* Boletim 21/ Abralin (21)  
 

  ____ _____ 

 
* 

Boletim 22/ Abralin (22) 1998 
Trabalhos apresentados durante a 49ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1997/UFMG, Belo Horizonte 

 06 00 

 
19 

Boletim 23/maio/99 
Trabalhos apresentados durante a 50ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1998/UFRN, Natal 

  
09 

 
02 

 Boletim 24/ Abralin (24) 1999  05 00 
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* Trabalhos apresentados durante a 51ª 
Reunião Anual da SBPC, julho de 
1999/UFRGS, Porto Alegre 

 
20 

Boletim 25/ dez./00 
Trabalhos apresentados durante a 52ª 
Reunião Anual da SBPC, 9 a 14 de 
julho de 2000, UnB, Brasília 

  
16 

 
01 

   1917 112 
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Tabela VIII- Identificação dos trabalhos 
 

 páginas título tema autor (es) Instituição 
 

1.1 
 

709-716 
Valorizando a produção de 

texto: uma experiência 
com cursos de redação 

LT e produção 
de texto 

Regina Maria PESSÔA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
 

1.2 
 

786-793 
A organização textual de 

artigos de divulgação 
científica 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

 
1.3 

 
845-852 

A coerência no senso 
comum-propriedades e 

condições para a 
atribuição de coerência 

coerência Lilian M. Simões 
ZAMBONI 

UnB/ 
UNICAMP 

 
2.1 

112-119 Coesão e coerência no 
texto falado 

coesão e 
coerência 

Leonor Lopes FÁVERO USP 

 
2.2 

120-127 Digressão: um fenômeno 
construindo a textualidade 

coerência Maria Lúcia C. V. O. 
ANDRADE 

USP 

   2.3 
 

128-135 As mudanças de tópico coerência Zilda G. O de AQUINO PUC-SP 

 
2.4 

136-143 Em busca do porque dos 
porquês: da sintaxe à 

análise da conversação 

textualidade Marli Quadros LEITE USP 

   2.5 444-451 News Schemata: 
explorando o jornal 

textualidade Maria Isolete Pacheco 
Menezes ALVES 

UNICAMP 

 
2.6 

452-459 Algumas considerações 
sobre a coesão e a 

coerência nas narrativas 
de crianças aos 5;0 

coesão e 
coerência 

Sônia Maria de Mello 
ARAÚJO 

USP 

2.7 460- 465 Fantasmas positivos e 
fantasmas negativos 

coerência Norval BAITELLO JR PUC-SP 

 
2.8 

628-635 A presença do outro na 
divulgação científica 

tipologia Maria José R. Faria 
CORACINI 

PUC-SP 

2.9 636-643 A leitura e o referente coerência Arnaldo CORTINA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
2.10 751-757 A anáfora temática ou 

contextual em textos 
conversacionais 

coesão Paulo de Tarso 
GALEMBECK 

UNESP 
Araraquara 

2.11 792-799 O ensino da leitura e uma 
visão de texto como lugar 

de informações 

textualidade Marisa GRIGOLETTO USP 

2.12 800-807 Uma contribuição para o 
estudo textual de editoriais 

tipologia Doroti Maroldi 
GUIMARÃES 

PUC-SP/ 
USF-SP 

2.13 853-860 A coesão textual em 
Decerto ela tinha muito 

pecado- uma das Histórias 
populares de Jaraguá - 

Tereza Bicuda 

coesão Marta Maria LAZARIN UNICAMP 

2.14 970-977 Repensando a questão da 
textualidade na cartilha 

textualidade Lélia Erbolato MELO USP 

2.15 1096-1100 Alunos fortes e fracos: 
itens lexicais assinaladores 

da superestrutura 

tipologia Katua Lais Ferreira 
PATELLA 

PUC-SP 

2.16 1212-1218 Envolvimento no discurso 
narrativo de adolescentes 

tipologia Denize Elena Garcia da 
SILVA 

UnB 

2.17 1244-1252 Um exame da organização 
textual de ensaios 

científicos 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

2.18 1253-1258 O artigo como marcador 
argumentativo textual 

coerência João Hilton Sayeg 
SIQUEIRA 

PUC-SP 

2.19 1290-1297 A superestrutura dos 
textos injuntivos 

tipologia Luiz Carlos TRAVAGLIA UFU 

2.20 1314-1321 A coesão revisada coesão Marco Antônio 
Rodrigues VIEIRA 

UFV 

2.21 1346-1352 A coerência e o texto coerência Ana Maria Domingues PUC-SP 
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visual ZILOCCHI 
3.1 205-212 Frame como elemento de 

coerência nas perguntas e 
respostas 

coerência Leonor Lopes FÁVERO USP 

3.2 213-220 Tópico como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência Maria Lúcia C. V. de O. 
ANDRADE 

Zilda Gaspar O. de 
AQUINO 

USP 

3.3 321-333 Gramática de usos do 
português: análise do uso 
de algumas palavras de 

relação 

coesão Maria H. M. NEVES 
Beatriz N.O. LONGO 

Maria S. C. de SOUZA 
Marize M. D. ATTNHER 
Sebastião E. IGNACIO 

UNESP 

3.4 394-401 As relações intertextuais 
na charge jornalística 

coerência Edson Carlos 
ROMUALDO 

UNESP 
Assis 

3.5 402-409 Relações entre o título e a 
matéria do texto no jornal 

Folha de São Paulo 

coerência Eliane RONCOLATTO UNESP 
Assis 

3.6 410-419 A informatividade no texto 
jornalístico 

coerência Valéria Sanches 
FONSECA 

UNESP 
Assis 

3.7 563-570 O discurso direto e indireto 
em textos argumentativos 

tipologia Maria Beatriz BASTOS UFV 

3.8 719-725 Análise da produção 
discursiva no gênero 
descritivo aplicado às 
funções da linguagem 
propostas por Halliday 

tipologia Daniela dos Santos 
COSTA 

UFV 

3.9 734-738 O mau emprego das 
marcas lingüísticas e 
possíveis reflexos no 
estabelecimento da 

coerência no texto escrito 

coerência Edna Ap. Cavalcante 
CRUZ 

UNESP 
Assis 

3.10 808-815 Funções de Jakobson 
(1977) e Halliday (1988) 

aplicadas a textos infantis 

tipologia Renata de Fátima 
GONÇALVES 

UFV 

3.11 879-885 A coesão em textos 
proverbiais bíblicos 

coesão Carlos Alberto 
Gonçalves LOPES 

UNEB 

3.12 886-893 Elementos dados e novos 
em textos de crianças 

normais e excepcionais 

coesão Geraldo Antonio da LUZ UFV/ 
UNICAMP 

3.13 960- 965 Esboço de uma tipologia 
de textos produzidos por 

crianças recém-
alfabetizadas 

tipologia Maria A. F. MAURO 
Marieta L. M. NICOLAU 

USP 

3.14 974-981 A coerência no poema O 
Bêbado e o Equilibrista, de 

Aldir Blanc 

coerência Luiz Carlos M. Ferreira 
de MELLO 

UEL 

3.15 1029-1034 O conceito de texto na 
escola 

textualidade Márcia Teixeira 
NOGUEIRA 

 

UFC 

3.16 1193- 1200 Um estudo textual de 
ensaios científicos: 

constâncias e 
variabilidades 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

PUC-SP 

3.17 1261-1268 Um modelo de análise do 
Classificado de empregos 

de jornais 

tipologia Sílvia Inês C. C. de 
VASCONCELOS 

UEM 

4. 1 89-96 Procedimentos de 
exclusão no processo de 

leitura 

coerência Roberto G. CAMACHO UNESP 
 S.J. Rio 

Preto 
4.2 97-103 Discutindo a questão da 

leitura através de 
elementos da coesão e da 

coerência 

coesão e 
coerência 

Arnaldo CORTINA UNESP 

4.3 104-110 Leitura e produção de 
textos: processos 

coerência 
 

Manoel Luiz Gonçalves 
CORRÊA 

UNESP 
Bauru 
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interferentes 
4.4 445-452 Oralidade/Escrita: análise 

de narrativas segundo o 
modelo laboviano 

tipologia Vanderci de A. 
AGUILERA 

Raquel C. LEMOS 

UEL 

4.5 630-635 Nível socioeconômico influi 
na produção de textos? 

coesão Daniela dos S. COSTA 
Eni R. e SILVA 

UFV  

4.6 748-755 O humor e o ensino da 
Língua Portuguesa 

coerência Célia Mª C. GIL UNESP 
Assis 

4.7 764-771 O apoio visual na 
produção escrita 

tipologia Renata de F. 
GONÇALVES 

Sandra G. VIANA 

UFV 

4.8 787-794 A Avaliação na 
organização textual de 

editoriais 

tipologia Doroti M. GUIMARÃES PUC-SP/ 
USF-SP 

4.9 848-855 Grupos  nominais do 
português: um mecanismo 

de coesão textual 

coesão Marta Maria LAZARIN UNICAMP 

4.10 942-946 Os títulos na produção 
escrita de textos 

dissertativos 

coerência José M. de MATTOS PUC-SP/ 
UBC 

4.11 1131-1137 Um estudo de coesão 
textual: tentativa de 

aplicação a textos de 
alunos 

coesão Regina Mª PÊSSOA UNESP 
S.J. Rio 

Preto 

4.12 1285-1291 O texto jornalístico: um 
sistema pluricodificado 

tipologia Maria do C. O. T. 
SANTOS 

UEM 

4.13 1299-1306 Coesão e coerência: 
fatores de sustentação da 

textualidade na 
conversação 

coesão e 
coerência 

 

Inez SAUTCHUK USP 

4.14 1374-1381 A organização textual do 
discurso científico da 

revisão e o 
questionamento do ‘saber’ 

revisado 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

PUC-SP 

5.1 42-49 A circulação dos textos na 
escola: primeiros 

resultados 
(sem referências 

bibliográficas) 

tipologia Lígia CHIAPPINI 
Helena H. N. BRANDÃO 

Guaraciaba 
MICHELETTI 

Adilson O. CITELLI 
João W. GERALDI 

USP/ 
UNICAMP 

5.2 299-304 Referência e anáfora 
pronominal exofórica 

coesão Sílvia H. B. CARDOSO UFU 

5.3 537-542 O dissertativo científico e a 
dimensão comunicativa do 

sujeito epistêmico: em 
busca de uma tipologia 
textual dos discursos 

científicos 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

PUC-SP 

5.4 624-628 O emprego dos tempos 
verbais como fator de 
tensão na descrição 

tipologia Mª Thereza de Q. G. 
STRÔNGOLI 

PUC-SP 

6.1 432-438 Discutindo a tipologia de 
texto 

tipologia Arnaldo CORTINA UNESP 
S. J. Rio 

Preto 
6.2 526-532 Relações de referência no 

texto escrito: como a 
criança as estabelece e as 

compreende 

coesão Rosângela 
FRANCISCHINI 

UNICAMP 

6.3 784-789 As pistas contextuais e a 
inferência lexical 

coerência 
 

Maria H. G. M. de 
SOUZA 

UNESP 

7.1 54-61 Procedimentos de 
referencialização do texto 

coesão Beth BRAIT 
Mª Adélia F. MAURO 

Edna Mª 
F.S.NASCIMENTO 

Mª do R. V. GREGOLIN 

USP/ 
UNESP 

Araraquara 
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7.2 401-406 Analisando narrativas orais 
da Amazônia Paraense 

tipologia Anna Christina BENTES UFPA 

7.3 472-477 Construções de narrativas 
orais por pré-escolares em 

situação de reconto 

tipologia Alessandra DEL RÉ 
Mônica Leite de 

ARAÚJO 

USP 

8.1 79-84 Análise de um tema em 
vários autores (e em várias 

versões) 

tipologia Raquel Salek FIAD UNICAMP 

8.2 201-205 Gêneros e tipos de 
discurso 

tipologia Anna R. MACHADO PUC-SP 

8.3 206-211 “Viajar é preciso (e relatar 
também)”: análise de um 

diário de viagem 

tipologia Cristiane C. MORI PUC-SP 

8.4 441-444 Discurso feminino na 
imprensa escrita: 

elementos e mecanismos 
de coesão 

coesão Inez SAUTCHUK USP 

8.5 475-478 A repetição como recurso 
argumentativo no discurso 

político 

coerência Maria T. T. V. ABREU UFRJ 

8.6 763-768 O papel da instrução na 
elaboração de textos 

narrativos por crianças de 
séries iniciais 

tipologia Pascoalina B. de 
OLIVEIRA 

UEPG/ 
UNICAMP 

 
9.1 

47-54 Formação do leitor crítico e 
abordagens textuais 

tipologia Helena H. N. BRANDÃO USP 

9.2 
 

85-92 Discurso e gêneros 
textuais na escola 

tipologia Helena H. N. BRANDÃO 
et allii 

USP 

9.3 93-100 Descrição de gêneros, 
didática de língua e 

formação de professores 

tipologia Anna R. MACHADO 
et  allii 

USP 

9.4 145-150 Observações a respeito 
das atividades de reflexão 

lingüística: o uso de 
marcadores polivalentes 

coesão Liliane M. SANTOS USP 

9.5 347-353 A organização do discurso 
argumentativo: análise do 
plano argumentativo no 

discurso poético 

tipologia Valéria P. de ALMEIDA USP 

9.6 430-435 As bulas de remédios e 
sua dificuldade de 

compreensão 

tipologia Maurício Brito de 
CARVALHO et al 

UERJ 

9.7 489-494 A reescrita de texto: um 
trabalho interativo de 

análise lingüística 

coesão Nohad Mouhanna 
FERNANDES 

UEM 

9.8 618-623 Breve estudo sobre a 
produção textual no livro 
didático: análise de um 
decálogo para redação 

textualidade Karin Adriane Henschel 
Pobbe RAMOS 

UNESP 
Assis 

9.9 695-700 Usos argumentativos e a 
organização textual do 
discurso científico da 

pesquisa 

tipologia Regina Célia Pagliuchi 
da SILVEIRA 

PUC-SP 

10.1 276-279 Coesão referencial em 
histórias em quadrinhos 

 

coesão Inez SAUTCHUK Universidade 
Mackenzie 

10.2 498-503 As bulas e a análise crítica 
do discurso 

tipologia Maurício B. de 
CARVALHO 

Evelyn G. Dill ORRICO 
Leila Beatriz RIBEIRO 

Lucia M.ª A. FERREIRA 

UERJ 

10.3 504-509 Produção textual e marcas 
argumentativo-

enunciativas 
 

coesão e 
coerência 

Adriane Belluci Belório 
de CASTRO 

USC 

10.4 590-595 Oralidade e escrita nas tipologia Fabiana Cristina UNICAMP 
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páginas eletrônicas 
pessoais da internet 

KOMESU 

11.1 Sem nº  
paginas 

A “geometria” da 
construção dos sentidos 

em textos infantis 

coerência Claudia Mendes 
CAMPOS 

UFPR 

11.2 ____ A coesão textual no texto 
acadêmico 

coesão Cristina Valéria Bulhões 
SIMON 

UEL 

11.3 ____ A estrutura retórica de 
narrativas orais e de 
narrativas escritas 

tipologia Juliano Desiderato 
ANTONIO 

UEM/ 
UNESP 

São Carlos 
11.4 ____ A produção textual no livro 

didático de português 
textualidade Karin Adriane Henschel 

Pobbe RAMOS 
UNESP 
Assis 

11.5 ____ A relação conhecimento e 
competência comunicativa 

em redações de 
vestibulandos 

tipologia 
 

Suely BERALDO UEM 

11.6 ____ A relação entre as marcas 
textuais das bulas de 

medicamentos e a 
identidade do leitor 

tipologia Evelyn G. D. ORRICO 
Lucia Maria Alves 

FERREIRA 
Maurício Brito de 

CARVALHO 

UNIRIO 

11.7 ___ Alguns operadores 
argumentativos em 

“Problemas de Família” 

coerência Paula Renata BERTHO 
 

UNESP 
Assis 

11.8 ____ Coesão e coerência nos 
textos da educação de 

Jovens e Adultos 

coesão e 
coerência 

Adriana Aparecida 
COSSENTINI 

UNESP 
Assis 

11.9 ____ Da distinção entre tipos, 
gêneros e subtipos de 

textos 

tipologia Luiz Carlos TRAVAGLIA UFU 

11.10 ____ Gêneros do discurso e a 
atividade de escrita nas 
páginas eletrônicas da 

Internet 

tipologia Fabiana Cristina 
KOMESU 

UNICAMP 

11.11 ____ Gêneros escolares: 
políticas de fechamento 

em atividades de leitura e 
produção de textos 

tipologia Marina Célia 
MENDONÇÃ 

UNIFRAN 

11.12 ____ Hipertexto: mais um 
gênero do discurso? 

tipologia Antônio Carlos XAVIER 
Carmi Ferraz SANTOS 

UFPE/ 
UNICAMP 

11.13 ____ Os caminhos que levam ao 
texto dissertativo 

tipologia Adriana FISCHER 
Otilia Lizete de Oliveira 

Martins HEINIG 

UFSC/ 
FURB 

11.14 ____ Quando a referência é 
uma inferência 

coesão Luiz Antônio 
MARCUSCHI 

UFPE 

11.15 ____ Referenciação e a escrita 
de C. 

coesão Edilaine BUIN-
BARBOSA 

UNICAMP 

11.16 ____ Leitura : uma teoria 
possível para produção 

textual 

LT e  
produção de 

texto 

Joyce E. de ALMEIDA 
Luciana P. da SILVA 
Maria Beatriz PACCA 

Martha A. C. e C. 
GONÇALVEZ 

 
 

UEL 

12.1 139-145 Sobre a tipologia dos 
discursos 

tipologia José Luiz FIORIN USP 

12.2 153-157 Em busca de uma tipologia 
de texto 

tipologia Leonor Lopes FÁVERO PUC-SP 

14.1 31-37 As relações inter-tópicas: 
uma abordagem discursiva 

coerência Zilda Gaspar Oliveira de 
AQUINO 

USP 

14.2 
 

253-261 Uma perspectiva 
pragmática de análise de 

texto 

coerência Eleni Jacques MARTINS UFRGS 

14.3 405-411 O editorial enquanto 
discurso argumentativo 

tipologia Maria Adélia F. MAURO USP 

15.1 131-138 O papel da repetição na 
construção textual 

coesão Irandé Costa ANTUNES UFPE 

15.2 139-147 Repetição e saliência na coesão Cláudia RONCARATI UFF 
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construçâo do texto oral: 
questões e aplicações 

15.3 148-152 Conexão: uma 
sobrefunção da repetição 

lexical em narrativas 

coesão Regina Stela BESSA 
NETO 

UFMG 

15.4 153-158 Funções retóricas e 
interativas da repetição 

coesão Ingedore G. V. KOCH UNICAMP 

17.1 09-20 Questões de coesão e 
coerência textuais 

coesão e 
coerência 

Ingedore G. V. KOCH UNICAMP 

19.1 94-108 Gêneros de textos, 
heterogeneidade textual e 

questões didáticas 

tipologia Anna Rachel MACHADO PUC-SP 

19.2 109-123 Gêneros textuais e 
organização da informação 

tipologia Kazue Saito Monteiro de 
BARROS 

UFRN 

20.1 157-171 Diversidade e ensino de 
leitura: atuação na 

formação do professor 

tipologia Maria A. G. de M. 
REINALDO 

UFPB 
Campina 
Grande 
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Tabela IX- Autores mais citados, por ordem alfabética (mínimo duas citações) 
 

 
Autor citado 

 
Obra citada 

 
Local e data de 

 publicação 

Trabalho em 
que a obra 
foi citada 

Número  
total de 
citações 

AQUINO, Z. G. O. 
de 

auto-citação 

A mudança de tópico no discurso oral 
dialogado. 

 Dissertação de Mestrado 

PUC/SP, 1991 2.3, 3.2,  2 

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da Linguagem São Paulo: Hucitec, 
1979 

4.1, 7.2, 11.13, 
11.16, 13.1 

5 

 Estética da criação verbal São Paulo, Martins 
Fontes, 1992 

7.1, 8.1, 8.2, 
9.1, 9.2, 9.3, 
11.10 11.11, 

13.1, 19.1 

10 

BARROS, Diana 
L. P. de 

Éléments de typologie des textes. Voies 
livres 

Lyon, v.42, out 
(1990) 

6.1 1 

 Teoria Semiótica do texto São Paulo: Ática, 
1990 

6.1 1 

BATHIA, V. K. Analysing genre: language use in 
professional settings 

London: Longman, 
1993 

9.6, 11.6 2 

BEAUGRANDE, 
R. 

New Foundations for a Science of Text 
and Discourse: cognition, communication 

and the Freedom of access to know 
ledge of society 

Norwood, New 
Jersey: Ablex, 1997 

11.14 2 

 Text, Discourse and Process: 
 toward a multidisciplinary science of 

texts 

New York: 
Longman, 1980 

4.11 1 
 

_________;  
DRESSLER, W.U. 

Einführung in die Textlinguistic Tübingen: Niemeyer 17.1 1 

DRESSLER, 
 W. U. 

Introduction to text linguistics London and New 
York: Longman, 

1981 

1.1, 1.3, 3.6, 
3.15, 4.2, 4.11, 

11.1, 11.2, 
11.4, 11.8, 
11.16, 20.1 

12 

BENVENISTE, E. Problemas de lingüística geral São Paulo, 
Nacional/Edusp, 

1976 

4.3, 13.1, 14.2 3 

 Problemas de lingüística geral I Campinas: Pontes 
Editores, 1989 

5.2, 10.3 2 

 Problemas de lingüística geral II Campinas: Pontes 
Editores, 1989 

10.3 1 

BERNÁRDEZ, E. Introductión a la Linguistica del texto Madrid, Espasa-
Caloe, 1982 

4.13, 8.4, 14.1 3 

 Linguistica del Texto Arco Libros, Madrid, 
1987 

20.1 1 

BRITTO, L. P. L. 
 

Em terra de surdos-mudos. GERALDI, J. 
W. (org.) O texto na sala de aula 

3ed. Cascavel (PR): 
Assoeste, 1987 

 

9.8 1 

 A sombra do caos: ensino de língua X 
tradição gramatical 

Campinas: ALB: 
Mercado de Letras, 

1997 

11.11 1 
 
 

BRONCKART, 
 J.-P 

Analyse et production de textes Faculté de 
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Reflexões sobre o papel da escola na 
construção da dissertação: o caminho 

percorrido é pequeno 
 Dissertação de Mestrado 

Unicamp/IEL, 1996 8.1 1 

 Diferenças estruturais entre narrativas 
de experiência pessoal orais e escritas 

XII Anais de Seminários do GEL 

Lins, 1986 4.4 1 

LYONS, J. Introdução à lingüística teórica São Paulo: 
Compannhia Editora 

Nacional, 1968 

11.15 1 

 
 

Semantics Cambridge, 
Cambridge 

University Press, 
1977 

10.2 1 

MACHADO, A. R. O diário de leituras: a introdução de um 
novo instrumento na escola 

Tese de Doutoramento 

LAEL- PUC/SP, 
1995 

8.3, 9.3, 11.10, 
19.1 

4 

 Gêneros e tipos de discurso (inédito) 1997 8.3 1 
MAINGUENEAU, 

D. 
Novas tendências em análise do 

discurso 
2ed. Campinas: 

Pontes/ Editora da 
Unicamp, 1993 

 

2.11, 7.1, 9.2 3 

MANN, W.C.; Relational propositions in discourse ISI/RR- 83-115, 11.3 1 
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THOMPSON, S.A. 1983 
 Assertions from discourse structure ISI/RR- 85-155, 

1985 
11.3 1 

 Rhetorical structure theory: a framework 
for the analysis of texts 

ISI/RR- 87-185, 
1987ª 

11.3 1 

 Rhetorical structure theory: a theory of 
text organization 

ISI/RR- 87-190, 
1987b 

11.3 1 

 Discourse description: diverse linguistic 
analyses of a fund-raising text 

 

Amsterdan/Philadelp
hia: J. Benjamins, 

1992 

11.3 1 

MARCUSCHI, 
 L. A 

A repetição na língua falada e sua 
correlação com o tópico discursivo  

Deptº de 
Letras/UFPE 

(mimeo), 1992 

8.5, 14.1 2 

 A repetição na língua falada: formas e 
funções 

Tese de titular. 
Deptº de Letras/ 

UFPE (mimeo) 1992

8.5 1 

 Marcadores conversacionais no 
português brasileiro: formas, posições e 

funções. CASTILHO, A. T. (org.) 
Português culto falado no Brasil 

Campinas: Editora 
da Unicamp, 1987 

2.13 1 

 Análise da conversação São Paulo: Ática, 
1996 

10.4 1 

 Contextualização e explicitude na 
relação entre fala e escrita 

versão preliminar da conferência 
apresentada no I Encontro Nacional 
sobre Língua Falada e Ensino. UFAL 

Macéio(AL): 14 a 
18/3/94 

10.4 1 

 Oralidade e escrita. Texto da 
Conferência pronunciada no I Colóquio 
Franco-Brasileiro sobre Linguagem e 

Educação 

UFRN: 26 a 28/6//95 10.4, 11.10 2 

 Lingüística de texto: o que é e como se 
faz 

Recife, UFPE, Série 
Debates 1, 1983 

1.3, 2.6, 2.13, 
3.6, 3.11, 3.15, 

3.17, 4.11, 
11.2, 11.8, 17.1 

11 

 Coesão e coerência na conversação 
(organização tópica). Cópia de inédito 

1988 2.1, 2.3, 3.1, 
3.2 

4 

 Por uma proposta para a classificação 
dos gêneros textuais 

(II Congresso Nacional sobre Língua 
falada e escrita) 

Recife: mimeo. 1996 11.12 1 

 Linearização, cognição e referência: o 
desafio do hipertexto. Comunicação 

apresentada no IV Colóquio da 
Associação Latino Americana de Análise 

do Discurso 

Santiago, Chile, 5 a 
9 de abril de 1999 

11.12 1 

 
auto-citação 

Coerência e cognição contingenciada. 
Kazue S. M. de Barros (org.). Produção 

Textual: interação, processamento, 
variação 

Natal: Editora da 
UFRN, 2000, 
pp.111-130 

11.14 1 

auto-citação O processo de referenciação na 
produção discursiva. D. da Hora; E. 

Christiano (orgs.) Estudos Lingüísticos: 
Realidade Brasileira 

João Pessoa: Idéia, 
1999, pp.219-230 

11.14 1 

 
auto-citação 

Aspectos da progressão referencial na 
fala e na escrita no português brasileiro. 

Anais do Colóquio Internacional de 
Língua Portuguesa 

Berlim: 17pp (no 
prelo) 

11.14 1 

 Gêneros textuais: o que são e como se 
classificam 

Recife:UFPE, 2000, 
inédito 

15.1 1 

 Fala e escrita: características num 
continuum tipológico. Proposta incluída 
no projeto Fala e escrita: características 

e usos I, CNPQ 

1995 19.2 1 

 A repetição na Língua Falada e sua inédito, 1990 15.3 1 
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correlação com o tópico discursivo 
MARSLEN-

WILSON, W. e 
outros 

Producing interpretable Discourse: the 
establishment and maintenance of 

reference. in.: JARVELA, R. J. e KLEIN, 
W. Speech, Place and Action studies in 

deixis and related topics 

New York, John 
Wiley & Sons Ltd., 

1982 

6.2, 11.15 2 

MATURANA, 
Humberto 

Da biologia à Psicologia Porto Alegre, Artes 
Médicas, 1998 

11.14 1 

________; 
VARELA, 
Francisco 

A árvore do conhecimento. As bases 
biológicas do entendimento humano 

Campinas: Editions 
du Seuil, 1994 

11.14 1 

MOIRAND, S. Régularités et variabilités des discours 
de la médecine. ESPecialist 

São Paulo (no prelo) 
1990 

2.8 1 

 Situação da escrita, imprensa escrita e 
pedagogia 

Coste, D. et alii. O texto: leitura e escrita 

Campinas: Pontes, 
pp.87-108 

2.11 1 

MONDADA, 
Lorenza 

Verbalisation de l’espace et fabrication 
du savoir. Aproche linguistique de la 
construction des objets de discours 

Lausanne: 
Université de 

Lausanne, Faculté 
de Lettres, 1994 

11.14 1 

 Processus de catégorisation et 
construction discursive des catégories. 
Daniéle Dubois (org.) Catégorisation et 
cognition: de la perceptio au discourse 

Paris: Kimé, 1997, 
pp.291-313 

11.14 1 

_________;  
D. Dubois 

Construction des objets de discours et 
categorisation: une approche des 

processus de référenciation. 
Berrendonner, A.; M-J. Reichler-

Beguelin (eds.) 

1995: 273-302 11.14 1 

MORTUREUX, M La vulgarisation. Langue Française 53: Larousse, 1982 2.8, 9.2 2 
NEVES, M. H. M. 

auto-citação 
A coordenação interfrasal em português 

Tese de livre-docência 
FCL de Araraquara, 

1984 
3.3 1 

 
auto-citação 

O ensino da gramática.  
Revista Internacional de Língua 

Portuguesa 4 

Lisboa, 1990: 43-52 3.3 1 

 A gramática funcional São Paulo: Martins 
Fontes, 1997 

11.3 1 

NYSTRAND, M. 
(org.) 

What writers know? N Y, Academic 
Press, 1982 

13.1 1 

__________; 
WIEMELT, J. 

When is a text explicit? Formalist and 
dialogical conceptions. Text 

v.11, n.1, 1991 10.4 1 

ORLANDI, Eni 
Pulcinelli  

A linguagem e seu funcionalismo: as 
formas do discurso 

2.ed.rev.aum. 
Campinas: Pontes, 

1987 

6.1, 12.2, 14.2 3 

 Discurso e leitura São Paulo: Cortez, 
1988 

2.11, 11.16, 
13.1 

3 

 A incompletude do sujeito ⎯ e quando o 
outro somos nós? 

Série Cadernos PUC 

n.31, São 
Paulo:EDUC, pp.09-

16, 1988 

2.11 1 

 Nem escritor, nem sujeito: apenas autor. 
Discurso e Leitura 

Campinas, 
Edunicamp, 1988 

(75-82) 

13.1 1 

___________; 
GUIMARÃES, E. 

Unidade e dispersão: uma questão do 
texto e do sujeito 

mimeo., inédito, 
1988 

13.1 1 

PÊCHEUX, M. Análise automática do discurso. Gadet, 
F. e Hak, T. Por uma análise automática 
do discurso: uma introdução à obra de 

Michel Pêcheux 

Campinas (SP), 
EdUnicamp, 1990 

4.3 1 

 Semântica e discurso: uma crítica à 
afirmação do óbvio 

Campinas, editora 
da Unicamp, 1988 

8.6 1 

PÉCORA, A. Problemas de redação São Paulo: Martins 
Fontes, 1983 

 

9.8, 11.8, 11.13 3 

PERELMAN, 
Chaïm; 

Tratado da argumentação: a nova 
retórica 

Martins Fontes, São 
Paulo, 1996 

9.5, 9.9, 10.3, 
14.3 

4 
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OLBRECHTS-
TYTECA, Lucie 
PERRONI, Mª 

Cecília 
Desenvolvimento do discurso narrativo. 

 
São Paulo: Martins 

Fontes, 199269
2.6, 2.14, 7.3, 

8.6, 13.1 
5 

 Colagens e combinações livres no 
desenvolvimento do discurso narrativo. 

Cadernos de Estudos Lingüísticos  

Unicamp, nº 5 
 (5-26), 1983 

2.6, 3.10, 13.1 3 

 A bela e a fera da aquisição da 
linguagem. Jurgen M. Meisel (ed.) 

Aquisición de languaje- Aquisição da 
linguagem 

Frankfurt, Vervuent, 
(23-35), 1986 

2.6, 13.1 2 

REGO, Lucia B. Descobrindo a língua escrita antes de 
aprender a ler: algumas implicações 
pedagógicas. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos 

v. 66, nº 152. 
Brasília, INEP, 

jan./abr. 1985: 5-27 

2.14 1 

 A escrita de estórias por crianças: as 
implicações pedagógicas do uso de um 

registro lingüístico. D.E.L.T.A. 

vol. 2, nº 2, São 
Paulo, EDUC, 1986: 

165-80 

2.14 1 

REINHART, T. Conditions for text coherence. Poetics 
today 

(14):161- 180, 1980 2.2, 3.9 2 

RICHE, 
R.C.;SOUZA, D.M. 

Aproveite melhor a coleção ‘Oficina de 
textos: leitura e redação’ 

São Paulo: Saraiva, 
1995 

11.4 1 

 Oficina de textos; leitura e redação São Paulo: Saraiva, 
1996 

11.4 1 

ROULET, E. Une aproche discursive de 
l’hétérogénéite discursive. Études de 

Linguistique apliquée (E.L.A) 
Didactologie des langues culturelles 

83. Paris: Didier, 
1991 

9.1 1 

 Echanges, interventions et actes de 
langages dans la structure de la 

conversation. Etudes de linguistique 
appliqué 

Paris, 44:7-39, 1981 2.3, 3.2 2 

SANTOS, L. M. 
auto-citação 

Étude d’une famille de quatre marqueurs 
du portugais parlé au Brésil: agora, 

então, depois et ainda_ Temporalité et 
textualité 

Université de Nancy 
2. Thése de 

Doctorat, 1996 

9.4 1 

auto-citação Le marqueur AGORA (“maintenant”) en 
portugais du Brésil: deixis temporelle et 

discursive. Le Langage et l’Homme 

XXXI/ 4, 1996 9.4 1 

auto-citação Le marqueur AINDA en portugais et son 
correspondant français encore: temps, 

aspect er connexion discursive. 
Troisième Rencontre de Jeunes 

Linguistes 

Dunkerque, 
Université du Littoral 

(mAI. 1997)  a ser 
publicada em Orbis 

Linguarum, 1999 

9.4 1 

auto-citação (em preparação) Anaphore temporelle, 
inferénce et cohésion textuelle: 
l’exemple de então (alors/donc) 

a ser publicado em 
Verbum (set. 1999) 

9.4 1 

SCHEGLOFF, 
Emanuel A 

Sequencing in conversational openings. 
 Gumperz, J.J. ; Hymes, D. (eds.) 

Directions in sociolinguistics 

New York, Holt, 
Rinehart e Winston, 

p.346-380, 1972 

2.2 1 

___________; 
SACKS, H. 

Opening up closing. Semiotica 8, 1973, p.289-321 19.2 1 

SCHMIDT, S. Lingüística e Teoria de texto São Paulo, Pioneira, 
1978 

4.11, 4.13, 4.18 3 

 
SCHNEUWLY, B. 

 

Genres et types de discours: 
considérations psychologiques et 

ontogénétiques. REUTER, Y. (ed.) Les 
interactions lecture-écriture. Actes di 
colloque de l’Université Charles-de-

Gaulle III 
 

pp. 155-173. 
Neuchâtel: Peter 

Lang, 1994 

11.12, 19.1 2 

 Le langagé écrit chez l’enfant. La 
production des textes informatifs et 

1988, 
Neuchâtel/Paris: 

19.1 1 

                                                 
69 Em 1983 era Tese de doutoramento, em 1992 foi publicado pela editora Martins Fontes. 
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argumentatifs Delachaux e Niestlé 
 

____________: 
DOLZ, J. 

Os gêneros escolares- das práticas de 
linguagem aos objetos de ensino. 

Repères, 15 

trad. por Glaís Sales 
Cordeiro, inédito, 

1997 

20.1 1 

SERAFINI, M. T. Como escrever textos Globo, Porto Alegre, 
1987 

4.10, 11.84 2 

SILVEIRA, R.C.P. 
da 

auto-citação 

Em busca de uma tipologia dos 
discursos científicos: o dissertativo 

expositivo e o argumentativo. Problemas 
atuais em análise do discurso 

SériEncontros, 
UNESP- 

Araraquara: 43-65 

9.9 1 

auto-citação Um estudo das categorias esquemáticas 
do discurso científico da revisão.  
Anais da 43ª Reunião da SBPC 

Rio de Janeiro, 1991 4.14 
 

1 

auto-citação Aspectos da organização do texto 
científico: artigos de revistas científicas. 

XIX Anais do GEL 

Bauru, 1990 1.2 1 

auto-citação A organização textual de artigos 
científicos de revisão.  

Anais do IV Seminário do CELLIP 

Guarapuava: 
Unicentro, 1991 

4.14 1 

auto-citação A organização textual do discurso 
científico de revisão. TEMA 

nº 16, abr./ago., São 
Paulo: Faculdade 

Teresa Martin, 1992

4.14 1 

 
auto-citação 

O discurso científico da revisão e a 
opinião pública. Comunicação 
apresentada no X Congresso 

Internacional da ALFAL 

Vera Cruz/ México, 
1993 

4.14 1 

 
auto-citação 

Um estudo textual de ensaios científicos: 
variabilidades e constâncias.  

XXII Anais de seminários do GEL 

vol. 2, Ribeirão 
Preto-SP, 1993 

5.3 1 

auto-citação A organização textual do discurso 
científico da revisão e o questionamento 

do ‘saber’ revisado.  
XXIII Anais de Seminários do GEL 

vol. 2, São Paulo, 
1993 

5.3 1 

 
auto-citação 

Considerações sobre o dissertativo 
científico. Anais do VII Seminário do 

CELLIP. Palestra de Abertura 

Paranavaí, 1993 5.3 1 

 
auto-citação 

Um exame da organização textual de 
ensaios científicos 
XXI Anais do GEL 

Jaú, 1992 3.16 1 

SOUZA, M. H. G. 
M. de 

auto-citação 

A inferência lexical no texto técnico em 
inglês 

São Paulo: PUC. 
Dissertação de 
Mestrado, 1993 

6.3 1 

 
auto-citação 

A inferência lexical no texto técnico em 
inglês. Alfa 

v.38: 191-210, 1994 6.3 1 

SMOLKA, Ana L.B. A emergência do discurso na escrita 
inicial. A criança na fase inicial da 

escrita. A alfabetização como processo 
discursivo 

2.ed. São Paulo/ 
Campinas, Cortez/ 
Ed. da Unicamp, 

1989 

2.14 1 

 A criança na fase inicial da escrita: a 
alfabetização como um processo 

discursivo 

Campinas: Cortez, 
1988 

7.3 1 

SOARES, Magda Linguagem e escola: uma perspectiva 
social 

São Paulo: Ática, 
1986 

2.15, 11.13 2 
 

 Sobre os PCN de língua portuguesa: 
algumas anotações. Marcuschi, 

Elizabeth e Soares, Edla de A. Lira (org.) 
Avaliação educacional e currículo 

Recife: Editora 
Universitária da 

UFPE, 1997 

20.1 1 

TANNEN, D. Oral and literate strategies in spoken and 
written narratives 

Languages 

68(1), 1982, pp.1-21 2.16, 15.3 2 

 Talking voices: repetition, dialogue, and 
imagery in conversational discourse 

Cambridge: CUP, 
1989 

 

2.16, 15.3, 15.4 3 

 Ordinary conversation and Literary não publicado, 1987 12.2 1 
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Discourse 
 Repetition in conversation as 

spontaneous formulaicity. Text 
1987, 7(3): 215-243 15.4 1 

TARALLO, F. Relativization strategies in Brazilian 
Portuguese 

Tese de Doutorado 

Filadélfia, 
Pensilvânia, 1983 

3.3 1 

 A Pesquisa sociolingüística 3.ed. São Paulo, 
Ática, 1990 

4.4 1 

TRAVAGLIA, Luiz 
Carlos 

auto-citação 

Da distinção entre orações coordenadas 
explicativas e orações subordinadas 

adverbiais causais: uma questão 
sintática, semântica ou pragmática? 

Letras e Letras 

vol.2 (2). 
Uberlândia, EDUFU, 
dez./1986, 241-286 

2.19 1 

auto-citação Um estudo textual-discursivo do verbo 
no português do Brasil.  

Tese de Doutorado 

IEL/Unicamp, 
Tese:330 pp. e 

anexo: 124pp, 1991 

2.19, 11.9 2 

TRAUGOTT, E.C. From propositional to textual and 
expressive meanings: some semantic - 

pragmatic aspects of grammaticalization. 
LEHMANN, W.P. & MALKIEL, Y. (eds.) 

Perspective on historical linguistics 

Amsterdam, 
Benjamins, 1982 

9.4 1 

 On the rise of epistemic meanings in 
English: an example of subjetification in 

semantic change. Language 

65/1, 1989 9.4 1 

TSUI, A. B. M. Conversational rule and discourse 
coherence. Journal of pragmatics 

15:111-129, 1991 3.1, 3.2 2 

VAL. M. da G. C. Redação e textualidade São Paulo: Martins 
Fontes, 1991 

3.5, 9.8, 11.2, 
11.4, 11.8, 

11.16 

6 

VENTOLA, E. The structure of casual conversation in 
English.  

Journal of Pragmatics 

3: 267-298, 1979 2.3 1 

 The structure of social interaction. A 
systemic approach to the semiiotics of 

service encounters 

London: Frances 
Pinter, 1987 

19.2 1 

VIEIRA, M.A.R. O desenvolvimento da elipse em textos 
narrativos, descritivos e argumentativos 
KATO, Mary Aizawa. A concepção da 

escrita pela criança 

Pontes, Campinas, 
1988 

3.7, 3.8, 3.10, 
4.7 

4 

 L’ellipse: une étude textuelle chez lers 
enfants brésiliens 

Tese de doutoramento 

Montréal, Université 
de Montréal, 1987 

3.12 1 

VIGNER, G. Écrire. Éléments pour une pédagogie de 
la production écrite 

Paris, CLE 
Internacional, 1982 

4.12, 8.4 2 

 Técnicas de aprendizagem da 
argumentação escrita. O texto:escrita e 

leitura 

Campinas: Pontes, 
pp.31-38, 1988 

4.14 1 

 Intertextualidade, norma e legibilidade. 
COSTE, D. et alii. O texto, leitura e 

escrita 

Campinas: Pontes, 
pp. 31-37, 1988 

2.11 1 

 Lire: du texte au sens Paris, CLE 
international, 1979 

4.12 1 

WEINRICH, H. Estructura y función de los tiempos en el 
lenguaje 

Madrid: Ed. Gredos, 
1968 

5.4, 11.9 2 

 Les temps Paris: Éditions du 
Saril (?), 1973 

2.16, 12.2 2 

XAVIER, Antonio 
Carlos 

auto-citação 

Hipertexto: novo paradigma textual? www.unicamp.br/~h
ytex 1999 

11.12 1 

 
auto-citação 

Leitura, texto e hipertexto www.unicamp.br/~h
ytex, 1999 

11.12 1 

ZAMBONI, L. M.S. Heterogeneidade e subjetividade no 
discurso da vulgarização científica Tese 

de Doutorado 

IEL-Unicamp, 1998 9.2 1 

 Coesão e dêixis no discurso: alguma 1991 9.4 1 
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coisa a ver? Estudos Lingüísticos- XX 
Anais de Seminários do GEL 

YULE, G. Pragmatically Controlled Anaphora. 
Língua 49 

127-135 2.10 1 

 
 

Interpreting anaphora without identifying 
reference.  

Journal of Semantics 

1: 315-323, 1982 11.14 1 
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Tabela X- Autores com maior produtividade, ordem alfabética 
 
Maria Lúcia C. V. O. 

ANDRADE 
2.2 120-127 Digressão: um fenômeno 

construindo a textualidade 
coerência USP 

Maria  Lúcia C. V. de 
O. ANDRADE 

Zilda Gaspar O. de 
AQUINO 

3.2 213-220 Tópico como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência USP 

Zilda Gaspar Oliveira 
de AQUINO 

14.1 31-37 As relações inter-tópicas: uma 
abordagem discursiva 

coerência USP 

Zilda G. O de 
AQUINO 

2.3 128-135 As mudanças de tópico coerência PUC/SP 

Helena H. N. 
BRANDÃO 

9.1 47-54 Formação do leitor crítico e 
abordagens textuais 

tipologia USP 

Helena H. N. 
BRANDÃO et allii 

9.2 85-92 Discurso e gêneros textuais na 
escola 

tipologia USP 

Lígia CHIAPPINI 
Helena H. N. 
BRANDÃO 
Guaraciaba 

MICHELETTI 
Adilson O. CITELLI 
João W. GERALDI 

5.1 42-49 A circulação dos textos na 
escola: primeiros resultados 

 
 

tipologia USP/ 
UNICAMP 

Maurício Brito de 
CARVALHO et al 

9.6 430-435 As bulas de remédios e sua 
dificuldade de compreensão 

tipologia UERJ 

Maurício B. de 
CARVALHO 
Evelyn G. Dill 

ORRICO 
Leila Beatriz 

RIBEIRO 
Lucia M.ª A. 
FERREIRA 

10.2 498-503 As bulas e a análise crítica do 
discurso 

tipologia UERJ 

Evelyn G. D. 
ORRICO 

Lucia Maria Alves 
FERREIRA 

Maurício Brito de 
CARVALHO 

11.6 Sem nº de 
páginas 

A relação entre as marcas 
textuais das bulas de 

medicamentos e a identidade 
do leitor 

tipologia UNIRIO 

Arnaldo CORTINA 2.9 636-643 A leitura e o referente coerência UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
Arnaldo CORTINA 4.2 97-103 Discutindo a questão da leitura 

através de elementos da 
coesão e da coerência 

coesão e 
coerência 

UNESP 

Arnaldo CORTINA 6.1 432-438 Discutindo a tipologia de texto tipologia UNESP 
S. J. Rio 

Preto 
Daniela dos Santos 

COSTA 
3.8 719-725 Análise da produção discursiva 

no gênero descritivo aplicado às 
funções da linguagem 
propostas por Halliday 

tipologia UFV 

Daniela dos S. 
COSTA 

Eni R. e SILVA 

4.5 630-635 Nível socioeconômico influi na 
produção de textos? 

coesão UFV  

Leonor Lopes 
FÁVERO 

2.1 112-119 Coesão e coerência no texto 
falado 

coesão e 
coerência 

USP 

Leonor Lopes 
FÁVERO 

3.1 205-212 Frame como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência USP 

Leonor Lopes 
FÁVERO 

12.2 153-157 Em busca de uma tipologia de 
texto 

tipologia PUC-SP 

Renata de Fátima 
GONÇALVES 

3.10 808-815 Funções de Jakobson (1977) e 
Halliday (1988) aplicadas a 

textos infantis 

tipologia UFV 
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Renata de F. 
GONÇALVES 

Sandra G. VIANA 

4.7 764-771 O apoio visual na produção 
escrita 

tipologia UFV 

Doroti Maroldi 
GUIMARÃES 

2.12 800-807 Uma contribuição para o estudo 
textual de editoriais 

tipologia PUC-SP/ 
USF-SP 

Doroti M. 
GUIMARÃES 

4.8 787-794 A Avaliação na organização 
textual de editoriais 

tipologia PUC-SP/ 
USF-SP 

Marta Maria 
LAZARIN 

2.13 853-860 A coesão textual em Decerto 
ela tinha muito pecado- uma 
das Histórias populares de 
Jaraguá - Tereza Bicuda 

coesão UNICAMP 

Marta Maria 
LAZARIN 

4.9 848-855 Grupos  nominais do português: 
um mecanismo de coesão 

textual 

coesão UNICAMP 

Anna R. MACHADO 8.2 201-205 Gêneros e tipos de discurso tipologia PUC-SP 
Anna R. MACHADO 

et  allii  
9.3 93-100 Descrição de gêneros, didática 

de língua e formação de 
professores 

tipologia USP 

Anna Rachel 
MACHADO 

19.1 94-108 Gêneros de textos, 
heterogeneidade textual e 

questões didáticas 

tipologia PUC-SP 

Fabiana Cristina 
KOMESU 

10.4 590-595 Oralidade e escrita nas páginas 
eletrônicas pessoais da internet 

tipologia UNICAMP 

Fabiana Cristina 
KOMESU 

11.10 Sem nº de 
páginas 

Gêneros do discurso e a 
atividade de escrita nas páginas 

eletrônicas da Internet 

tipologia UNICAMP 

Ingedore G. V. 
KOCH 

15.4 153-158 Funções retóricas e interativas 
da repetição 

coesão UNICAMP 

Ingedore G. V. 
KOCH 

16.1 303-306 Funções interativas das 
atividades de construção do 

texto falado 

textualidade UNICAMP 
 

Ingedore G. V. 
KOCH 

17.1 09-20 Questões de coesão e 
coerência textuais 

coesão e 
coerência 

UNICAMP 

Regina Maria 
PESSÔA 

1.1  
709-716 

Valorizando a produção de 
texto: uma experiência com 

cursos de redação 

LT e 
produção 
de texto 

UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
Regina Mª PÊSSOA 4.11 1131-1137 Um estudo de coesão textual: 

tentativa de aplicação a textos 
de alunos 

coesão UNESP 
S.J. Rio 

Preto 
Karin A. H.l P. 

RAMOS 
9.8 618-623 Breve estudo sobre a produção 

textual no livro didático: análise 
de um decálogo para redação 

textualidade UNESP 
Assis 

Karin A. H.l P. 
RAMOS 

11.4 Sem nº de 
páginas 

A produção textual no livro 
didático de português 

textualidade 
 

UNESP 
Assis 

Inez SAUTCHUK 4.13 1299-1306 Coesão e coerência: fatores de 
sustentação da textualidade na 

conversação 

coesão e 
coerência 

 

USP 

Inez SAUTCHUK 8.4 441-444 Discurso feminino na imprensa 
escrita: elementos e 

mecanismos de coesão 

coesão USP 

Inez SAUTCHUK 10.1 276-279 Coesão referencial em histórias 
em quadrinhos 

coesão Universidad
e 

Mackenzie 
Regina C. P. da 

SILVEIRA 
1.2  

786-793 
A organização textual de artigos 

de divulgação científica 
tipologia PUC-SP 

Regina C. P. da 
SILVEIRA 

2.17 1244-1252 Um exame da organização 
textual de ensaios científicos 

 

tipologia PUC-SP 

Regina C. P. da 
SILVEIRA 

3.16 1193- 1200 Um estudo textual de ensaios 
científicos: constâncias e 

variabilidades 

tipologia PUC-SP 

Regina C. P. da 
SILVEIRA 

4.14 1374-1381 A organização textual do 
discurso científico da revisão e 

o questionamento do ‘saber’ 
revisado 

tipologia PUC-SP 
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Regina C. P. da 
SILVEIRA 

5.3 537-542 O dissertativo científico e a 
dimensão comunicativa do 

sujeito epistêmico: em busca de 
uma tipologia textual dos 

discursos científicos 

tipologia PUC-SP 

Regina Célia 
Pagliuchi da 
SILVEIRA 

9.9 695-700 Usos argumentativos e a 
organização textual do discurso 

científico da pesquisa 

tipologia PUC-SP 

Luiz Carlos 
TRAVAGLIA 

2.19 1290-1297 A superestrutura dos textos 
injuntivos 

tipologia UFU 

Luiz Carlos 
TRAVAGLIA 

11.9 ________ Da distinção entre tipos, 
gêneros e subtipos de textos 

tipologia UFU 

Marco Antõnio 
Rodrigues VIEIRA 

2.20 1314-1321 A coesão revisada coesão UFV 

Marco A. Rodrigues 
VIEIRA 

18.1 137-152 Inferências de ligação e de 
elaboração na produção de 

textos 

textualidade UFV/ 
UFMG 
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Tabela XI- Instituições com maior representatividade 
 

 
1.2 

 
786-793 

A organização textual de 
artigos de divulgação 

científica 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

2.3 128-135 As mudanças de tópico coerência Zilda G. O de 
AQUINO 

2.8 628-635 A presença do outro na 
divulgação científica 

tipologia Maria J. R. F. 
CORACINI 

2.12 800-807 Uma contribuição para o 
estudo textual de editoriais 

tipologia Doroti Maroldi 
GUIMARÃES 

2.15 1096-1100 Alunos fortes e fracos: 
itens lexicais assinaladores 

da superestrutura 

tipologia Katua Lais Ferreira 
PATELLA 

2.17 1244-1252 Um exame da organização 
textual de ensaios 

científicos 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

2.18 1253-1258 O artigo como marcador 
argumentativo textual 

coerência João Hilton Sayeg 
SIQUEIRA 

2.21 1346-1352 A coerência e o texto 
visual 

coerência Ana Mª D. ZILOCCHI 

PUC-SP 

3.16 1193- 1200 Um estudo textual de 
ensaios científicos: 

constâncias e 
variabilidades 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

______ 
USF-SP 

4.8 787-794 A Avaliação na 
organização textual de 

editoriais 

tipologia Doroti M. 
GUIMARÃES 

_______ 
UBC 

4.10 942-946 Os títulos na produção 
escrita de textos 

dissertativos 

coerência José M. de MATTOS 

4.14 1374-1381 A organização textual do 
discurso científico da 

revisão e o 
questionamento do ‘saber’ 

revisado 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

 

5.3 537-542 O dissertativo científico e a 
dimensão comunicativa do 

sujeito epistêmico: em 
busca de uma tipologia 
textual dos discursos 

científicos 

tipologia Regina C. P. da 
SILVEIRA 

5.4 624-628 O emprego dos tempos 
verbais como fator de 
tensão na descrição 

tipologia Mª Thereza de Q. G. 
STRÔNGOLI 

8.2 201-205 Gêneros e tipos de 
discurso 

tipologia Anna R. MACHADO 

8.3 206-211 “Viajar é preciso (e relatar 
também)”: análise de um 

diário de viagem 

tipologia Cristiane C. MORI 

9.9 695-700 Usos argumentativos e a 
organização textual do 
discurso científico da 

pesquisa 

tipologia Regina Célia 
Pagliuchi da 
SILVEIRA 

12.2 153-157 Em busca de uma tipologia 
de texto 

tipologia Leonor Lopes 
FÁVERO 

13.1 125-142 O desenvolvimento da 
narrativa escrita: como são 
os textos que as crianças 

escrevem? 

textualidade Roxane Helena 
Rodrigues ROJO 

 

19.1 94-108 Gêneros de textos, 
heterogeneidade textual e 

questões didáticas 
 

tipologia Anna Rachel 
MACHADO 
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2.1 112-119 Coesão e coerência no 
texto falado 

coesão e 
coerência 

Leonor Lopes 
FÁVERO 

2.2 120-127 Digressão: um fenômeno 
construindo a textualidade 

coerência Maria Lúcia C. V. O. 
ANDRADE 

2.4 136-143 Em busca do porque dos 
porquês: da sintaxe à 

análise da conversação 

textualidade Marli Quadros LEITE 

2.6 452-459 Algumas considerações 
sobre a coesão e a 

coerência nas narrativas 
de crianças aos 5;0 

coesão e 
coerência 

Sônia Maria de Mello 
ARAÚJO 

2.11 792-799 O ensino da leitura e uma 
visão de texto como lugar 

de informações 

textualidade Marisa GRIGOLETTO 

2.14 970-977 Repensando a questão da 
textualidade na cartilha 

textualidade Lélia Erbolato MELO 

3.1 205-212 Frame como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência Leonor Lopes 
FÁVERO 

3.2 213-220 Tópico como elemento de 
coerência nas perguntas e 

respostas 

coerência Maria L. C. V. de O. 
ANDRADE 

Zilda G. O. de 
AQUINO 

3.13 960- 965 Esboço de uma tipologia 
de textos produzidos por 

crianças recém-
alfabetizadas 

tipologia Maria A. F. MAURO 
Marieta L. M. 

NICOLAU 

USP 

4.13 1299-1306 Coesão e coerência: 
fatores de sustentação na 

textualidade na 
conversação 

coesão e 
coerência 

 

Inez SAUTCHUK 

_______ 
UNICAMP 

 
 
 

5.1 42-49 A circulação dos textos na 
escola: primeiros 

resultados 
 
 

tipologia Lígia CHIAPPINI 
Helena H. N. 
BRANDÃO 
Guaraciaba 

MICHELETTI 
Adilson O. CITELLI 
João W. GERALDI 

7.3 472-477 Construções de narrativas 
orais por pré-escolares em 

situação de reconto 

tipologia Alessandra DEL RÉ 
Mônica Leite de 

ARAÚJO 
8.4 441-444 Discurso feminino na 

imprensa escrita: 
elementos e mecanismos 

de coesão 

coesão Inez SAUTCHUK 

9.1 47-54 Formação do leitor crítico e 
abordagens textuais 

tipologia Helena H. N. 
BRANDÃO 

9.2 85-92 Discurso e gêneros 
textuais na escola 

tipologia Helena H. N. 
BRANDÃO et allii 

9.3 93-100 Descrição de gêneros, 
didática de língua e 

formação de professores 

tipologia Anna R. MACHADO 

9.4 145-150 Observações a respeito 
das atividades de reflexão 

lingüística: o uso de 
marcadores polivalentes 

coesão Liliane M. SANTOS 

9.5 347-353 A organização do discurso 
argumentativo: análise do 
plano argumentativo no 

discurso poético 

tipologia Valéria P. de 
ALMEIDA 

12.1 139-145 Sobre a tipologia dos 
discursos 

tipologia José Luiz FIORIN 

14.1 31-37 As relações inter-tópicas: 
uma abordagem discursiva 

coerência Zilda Gaspar Oliveira 
de AQUINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USP 

14.3 405-411 O editorial enquanto 
discurso argumentativo 

tipologia Maria Adélia F. 
MAURO 
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_____ 
UNESP 

Araraquara 

7.1 54-61 Procedimentos de 
referencialização do texto 

coesão Beth BRAIT 
Mª Adélia F. MAURO 

Edna Mª 
F.S.NASCIMENTO 

Mª do R. V. 
GREGOLIN 

UNESP 
S. J. Rio Preto 

1.1  
709-716 

Valorizando a produção de 
texto: uma experiência 
com cursos de redação 

LT e produção 
de texto 

Regina Maria 
PESSÔA 

UNESP 
S. J. Rio Preto 

2.9 636-643 A leitura e o referente coerência Arnaldo CORTINA 

UNESP 
Araraquara 

2.10 751-757 A anáfora temática ou 
contextual em textos 

conversacionais 
 

coesão Paulo de Tarso 
GALEMBECK 

UNESP 3.3 321-333 Gramática de usos do 
português: análise do uso 
de algumas palavras de 

relação 

coesão Maria H. M. NEVES 
Beatriz N.O. LONGO 

Maria S. C. de 
SOUZA 

Marize M. D. 
ATTNHER 

Sebastião E. 
IGNACIO 

UNESP 
Assis 

3.4 394-401 As relações intertextuais 
na charge jornalística 

coerência Edson Carlos 
ROMUALDO 

UNESP 
Assis 

3.5 402-409 Relações entre o título e a 
matéria do texto no jornal 

Folha de São Paulo 

coerência Eliane 
RONCOLATTO 

UNESP 
Assis 

3.6 410-419 A informatividade no texto 
jornalístico 

coerência Valéria Sanches 
FONSECA 

UNESP 
Assis 

3.9 734-738 O mau emprego das 
marcas lingüísticas e 
possíveis reflexos no 
estabelecimento da 

coerência no texto escrito 

coerência Edna Ap. Cavalcante 
CRUZ 

UNESP 
 S. J. Rio 

Preto 

4.1 89-96 Procedimentos de 
exclusão no processo de 

leitura 

coerência Roberto G. 
CAMACHO 

UNESP 4.2 97-103 Discutindo a questão da 
leitura através de 

elementos da coesão e da 
coerência 

coesão e 
coerência 

Arnaldo CORTINA 

UNESP 
 Bauru 

4.3 104-110 Leitura e produção de 
textos: processos 

interferentes 

coerência 
 

Manoel Luiz 
Gonçalves CORRÊA 

UNESP 
Assis 

4.6 748-755 O humor e o ensino da 
Língua Portuguesa 

 

coerência Célia Mª C. GIL 

UNESP 
S.J. Rio Preto 

4.11 1131-1137 Um estudo de coesão 
textual: tentativa de 

aplicação a textos de 
alunos 

coesão Regina Mª PÊSSOA 

UNESP 
S. J. Rio Preto 

6.1 432-438 Discutindo a tipologia de 
texto 

tipologia Arnaldo CORTINA 

UNESP 6.3 784-789 As pistas contextuais e a 
inferência lexical 

coerência 
 

Maria H. G. M. de 
SOUZA 

UNESP 
Assis 

9.8 618-623 Breve estudo sobre a 
produção textual no livro 
didático: análise de um 
decálogo para redação 

textualidade Karin Adriane 
Henschel Pobbe 

RAMOS 

UNESP 
Assis 

11.4 Sem nº de 
páginas 

A produção textual no livro 
didático de português 

textualidade 
 

Karin Adriane 
Henschel Pobbe 

RAMOS 
UNESP 
Assis 

11.7 Sem nº de 
páginas 

Alguns operadores 
argumentativos em 

“Problemas de Família” 

coerência Paula Renata 
BERTHO 
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UNESP 
Assis 

11.8 Sem nº de 
páginas 

Coesão e coerência nos 
textos da educação de 

Jovens e Adultos 

coesão e 
coerência 

Adriana Aparecida 
COSSENTINI 

2.5 444-451 News Schemata: 
explorando o jornal 

textualidade Maria Isolete Pacheco 
Menezes ALVES 

2.13 853-860 A coesão textual em 
Decerto ela tinha muito 

pecado- uma das Histórias 
populares de Jaraguá - 

Tereza Bicuda 

coesão Marta Maria LAZARIN 

4.9 848-855 Grupos  nominais do 
português: um mecanismo 

de coesão textual 

coesão Marta Maria LAZARIN 

6.2 526-532 Relações de referência no 
texto escrito: como a 

criança as estabelece e as 
compreende 

coesão Rosângela 
FRANCISCHINI 

8.1 79-84 Análise de um tema em 
vários autores (e em várias 

versões) 

tipologia Raquel Salek FIAD 

10.4 590-595 Oralidade e escrita nas 
páginas eletrônicas 
pessoais da internet 

tipologia Fabiana Cristina 
KOMESU 

11.10 Sem nº de 
páginas 

Gêneros do discurso e a 
atividade de escrita nas 
páginas eletrônicas da 

Internet 

tipologia Fabiana Cristina 
KOMESU 

11.15 Sem nº de 
páginas 

Referenciação e a escrita 
de C. 

coesão Edilaine BUIN-
BARBOSA 

15.4 153-158 Funções retóricas e 
interativas da repetição 

coesão Ingedore G. V. KOCH 

16.1 303-306 Funções interativas das 
atividades de construção 

do texto falado 

textualidade Ingedore G. V. KOCH 

UNICAMP 

17.1 09-20 Questões de coesão e 
coerência textuais 

coesão e 
coerência 

Ingedore G. V. KOCH 

2.20 1314-1321 A coesão revisada Coesão Marco Antônio 
Rodrigues VIEIRA 

3.7 563-570 O discurso direto e indireto 
em textos argumentativos 

tipologia Maria Beatriz 
BASTOS 

3.8 719-725 Análise da produção 
discursiva no gênero 
descritivo aplicado às 
funções da linguagem 
propostas por Halliday 

tipologia Daniela dos Santos 
COSTA 

UFV 

3.10 808-815 Funções de Jakobson 
(1977) e Halliday (1988) 

aplicadas a textos infantis 

tipologia Renata de Fátima 
GONÇALVES 

______ 
UNICAMP 

3.12 886-893 Elementos dados e novos 
em textos de crianças 

normais e excepcionais 

coesão Geraldo Antonio da 
LUZ 

 4.5 630-635 Nível socioeconômico influi 
na produção de textos? 

coesão Daniela dos S. 
COSTA 

Eni R. e SILVA 
 4.7 764-771 O apoio visual na 

produção escrita 
tipologia Renata de F. 

GONÇALVES 
Sandra G. VIANA 

UFV/ 
UFMG 

18.1 137-152 Inferências de ligação e de 
elaboração na produção 

de textos 

textualidade Marco A. Rodrigues 
VIEIRA 

3.17 1261-1268 Um modelo de análise do 
Classificado de empregos 

de jornais 

tipologia Sílvia Inês C. C. de 
VASCONCELOS 

UEM 

4.12 1285-1291 O texto jornalístico: um 
sistema pluricodificado 

 

tipologia Maria do C. O. T. 
SANTOS 
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9.7 489-494 A reescrita de texto: um 
trabalho interativo de 

análise lingüística 

coesão Nohad Mouhanna 
FERNANDES 

UEM/ 
UNESP 

São Carlos 

11.3 Sem nº de 
páginas 

A estrutura retórica de 
narrativas orais e de 
narrativas escritas 

tipologia Juliano Desiderato 
ANTONIO 

 11.5 Sem nº de 
páginas 

A relação conhecimento e 
competência comunicativa 

em redações de 
vestibulandos 

tipologia Suely BERALDO 

3.14 974-981 A coerência no poema O 
Bêbado e o Equilibrista, de 

Aldir Blanc 

coerência Luiz Carlos M. 
Ferreira de MELLO 

4.4 445-452 Oralidade/Escrita: análise 
de narrativas segundo o 

modelo laboviano 

tipologia Vanderci de A. 
AGUILERA 

Raquel C. LEMOS 
11.2 Sem nº de 

páginas 
A coesão textual no texto 

acadêmico 
coesão Cristina Valéria 

Bulhões SIMON 

UEL 

11.16 Sem nº de 
páginas 

Leitura : uma teoria 
possível para produção 

textual 

L T e 
produção de  

texto 

Joyce E. de ALMEIDA 
Luciana P. da SILVA 
Maria Beatriz PACCA 

Martha A. C. e C. 
GONÇALVEZ 

2.19 1290-1297 A superestrutura dos 
textos injuntivos 

tipologia Luiz Carlos 
TRAVAGLIA 

5.2 299-304 Referência e anáfora 
pronominal exofórica 

coesão Sílvia H. B. 
CARDOSO 

UFU 

11.9 Sem nº de 
páginas 

Da distinção entre tipos, 
gêneros e subtipos de 

textos 

tipologia Luiz Carlos 
TRAVAGLIA 

UFPE/ 
UNICAMP 

 

11.12 Sem nº de 
páginas 

Hipertexto: mais um 
gênero do discurso? 

tipologia Antônio Carlos 
XAVIER 

Carmi Ferraz 
SANTOS 

UFPE 11.14 Sem nº de 
páginas 

Quando a referência é 
uma inferência 

coesão Luiz Antônio 
MARCUSCHI 

 15.1 131-138 O papel da repetição na 
construção textual 

coesão Irandé Costa 
ANTUNES 

UnB/ 
UNICAMP 

1.3  
845-852 

A coerência no senso 
comum-propriedades e 

condições para a 
atribuição de coerência 

coerência Lilian M. Simões 
ZAMBONI 

UnB 2.16 1212-1218 Envolvimento no discurso 
narrativo de adolescentes 

tipologia Denize Elena Garcia 
da SILVA 

9.6 430-435 As bulas de remédios e 
sua dificuldade de 

compreensão 

tipologia Maurício Brito de 
CARVALHO et al 

UERJ 

10.2 498-503 As bulas e a análise crítica 
do discurso 

tipologia Maurício B. de 
CARVALHO 

Evelyn G. D. ORRICO 
Leila B. RIBEIRO 

Lucia M.ª A.. 
FERREIRA 

UNEB 3.11 879-885 A coesão em textos 
proverbiais bíblicos 

coesão Carlos Alberto 
Gonçalves LOPES 

UFC 3.15 1029-1034 O conceito de texto na 
escola 

textualidade Márcia Teixeira 
NOGUEIRA 

UFPA 7.2 401-406 Analisando narrativas orais 
da Amazônia Paraense 

tipologia Anna Christina 
BENTES 

UFRJ 8.5 475-478 A repetição como recurso 
argumentativo no discurso 

político 

coerência Maria T. T. V. ABREU 

UEPG/ 
UNICAMP 

8.6 763-768 O papel da instrução na 
elaboração de textos 

narrativos por crianças de 
séries iniciais 

tipologia Pascoalina B. de 
OLIVEIRA 
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Universidade 
Mackenzie 

10.1 276-279 Coesão referencial em 
histórias em quadrinhos 

Coesão Inez SAUTCHUK 

USC 10.3 504-509 Produção textual e marcas 
argumentativo-

enunciativas 

coesão e 
coerência 

Adriane Belluci 
Belório de CASTRO 

UFPR 11.1 Sem nº  
paginas 

A “geometria” da 
construção dos sentidos 

em textos infantis 

coerência Claudia Mendes 
CAMPOS 

UNIRIO 11.6 Sem nº de 
páginas 

A relação entre as marcas 
textuais das bulas de 

medicamentos e a 
identidade do leitor 

tipologia Evelyn G. D. ORRICO 
Lucia Maria Alves 

FERREIRA 
Maurício Brito de 

CARVALHO 
UNIFRAN 11.11 Sem nº de 

páginas 
Gêneros escolares: 

políticas de fechamento 
em atividades de leitura e 

produção de textos 

tipologia Marina Célia 
MENDONÇÃ 

UFSC/ 
FURB 

11.13 Sem nº de 
páginas 

Os caminhos que levam ao 
texto dissertativo 

tipologia Adriana FISCHER 
Otilia Lizete de 
Oliveira Martins 

HEINIG 
UFRGS 14.2 253-261 Uma perspectiva 

pragmática de análise de 
texto 

coerência Eleni Jacques 
MARTINS 

UFF 15.2 139-147 Repetição e saliência na 
construção do texto oral: 
questões e aplicações 

coesão Cláudia RONCARATI 

UFMG 15.3 148-152 Conexão: uma 
sobrefunção da repetição 

lexical em narrativas 

coesão Regina Stela BESSA 
NETO 

FAFI-BH 18.2 153-162 A produção da 
informatividade na escrita 

textualidade Delaine CAFIERO 

UFRN 19.2 109-123 Gêneros textuais e 
organização da informação 

tipologia Kazue Saito Monteiro 
de BARROS 

UFPB 
Campina 
Grande 

20.1 157-171 Diversidade e ensino de 
leitura: atuação na 

formação do professor 

tipologia Maria A. G. de M. 
REINALDO 
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