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 O ensino do texto poético constitui, para muitos professores, um desafio 

pedagógico de consequências previsivelmente penosas, sobretudo nos anos de 

escolaridade abrangidos pelo ensino unificado, futuro terceiro ciclo do ensino básico." 

O predomínio, nas universidades, duma formação, científica orientada pela  história 

literária erudita favorece a tendência para o estudo do texto poético como 

representante temático da obra do poeta ou da escola, ou movimento, em que se, 

pretende inclui-lo. É esta mesma tradição que norteia a disciplina de Português já nos 

10º ao 12º anos do ensino secundário, e que repercute nos anos inferiores. 

promovendo à condição de análise textual a simples paráfrase do conteúdo mimético 

do texto, a análise “ideológica” (sic) de mau agoiro. Ao mesmo tempo, uma 

conjugação de factores, a que a tradição historicista não será de todo estranha, e que 

também inclui a mitificação da linguagem literária e da sensibilidade estética, provoca 

nos alunos um mal-estar em relação aos textos seleccionados para estudo, que os 

leva ao repúdio da obra literária. 

 A presente comunicação não pretende oferecer soluções para um problema de 

tão complexa origem sociológica, mas, ao situar-se numa perspectiva radicalmente 

diversa, apenas sugerir alguns aspectos. a serem levados em conta num ensino do 

texto poético tendo por base o conceito de texto como acto linguístico (Levin, 1976) e 

contribuição para uma experiência comunicativa (Parker, 1988 [no prelo]), 

necessitando dum modelo dinâmico de análise (Sinclair, 1985). Neste modelo, nem 



em termos formais o texto é visto como artefacto, como objecto estático e não-

negociável, uma vez que necessita da participação activa dum receptor que pretenda 

uftilizá-lo, que siga as instruções inseridas nele e forneça, dos seus conhecimentos do 

mundo(1), informações contextuais relativas à cultura partilhada por produtor e 

receptor. Estas informações constituem o que Halliday & Hasan, em Cohesion in 

English (1976), chamam registo (2); as instruções inseridas no texto dizem respeito à 

coesão: registo e coesão, juntos, são o que, segundo estes autores, define um texto. 

 Enquanto na frase, unidade estrutural suprema da gramática, as relações entre 

os elementos são determinadas pela própria estrutura da frase no sistema linguístico, 

o texto é constituído por elementos discretos, sem relações estruturais pré-

estabelecidas. No entanto,  para os mesmos autores, o texto será, não só a unidade 

básica de sentido na linguagem, mas também um conjunto de frases relacionadas 

entre si. As relações entre as frases e as suas interdependências devem-se à coesão 

que existe sempre que a interpretação de um elemento do discurso depende da 

interpretação de um outro, tipicamente na frase anterior; que pressupõe, uma vez que 

depende dele a sua própria descodificação. O elemento pressuposto pode encontrar-

se, também, em frase mais recuada, ou pode igualmente depender, por sua vez, de 

outro elemento pressuposto anterior, inserindo-se, até, numa cadeia de 

pressuposições que vai levar ao elemento inicial. Cada elemento que pressupõe, 

desta forma, a existência de um outro, o seu pressuposto, funciona como uma 

instrução ao receptor do texto para procurar esse pressuposto. A coesão não constitui 

o sentido do texto, mas sem ela o receptor não tem acesso a esse sentido: como 

afirmam Halliday & Hasan, a coesão tem a ver com a construção do texto como 

edifício semântico. A coesão assegura a continuidade entre as partes do texto, 

continuidade essa que permite ao receptor do texto, escrito ou oral, fornecer as peças 

que faltam, os componentes do quadro ausentes do texto, embora necessárias  para a 

sua interpretação (op. cit. 299). 

 Halliday & Hasan prevêem uma divisão dos factores de coesão em lexicais e 

gramaticais. A coesão lexical abrange diversas formas de reiteração (recorrência, 

sinónimo, hiperónimo, palavra geral) e de colocação (pares ou séries de palavras 

associadas). A coesão gramatical inclui a referência (pro-formas), a substituição e a 

elipse, e as diversas formas de conjunção (aditiva, alternativa, adversativa, causal, 

temporal). Destas será questão mais adiante. Antes disso, porém, torna-se necessário 

encararmos alguns problemas que se prendem com a especificidade do texto poético. 

O primeiro tem a ver com a dificuldade em .estabelecer as fronteiras da frase, 

excepcionalmente aguda, no caso do texto poético devido à sua divisão em unidades 

governadas por critérios não-linguísticos. Já os autores que seguimos salientam a 



relativa indefinição da categoria, até porque num texto basta uma pequena 

modificação de pontuação e ortografia para transformar uma “frase” em duas, ou , 

vice-versa. Ao mesmo tempo, para Beaugrande & Dressler (1981: 33-34), a distinção 

entre frase e não-frase conta pouco em termos textuais, em vista da prioridade 

outorgada à comunicação. Assim, a frase bem formada dos gramáticos não poderá ser 

o único critério para as relações de tipo coesivo. e teremos de adoptar uma visão mais 

empírica, orientada em parte pela “macro-estrutura” do texto, ou seja por critérios 

relacionados com a tipologia textual (Halliday & Hasan, 1976. 326-7; Beaugrande & 

Dressler, 1981: ch. IX). 

 O outro problema prende-se com a organização formal da texto poético. Fala-

se, em termos gerais, na coesão ou ausência de coesão, formal dum poema. Somos 

levados a perguntar-nos se existirá, além da coesão lexical e da coesão gramatical, 

uma terceira categoria em que se incluiriam aqueles aspectos próprios da, poesia que 

Samuel Levin (1962) classificou como não-linguísticos. Uma tal categoria, porém, tem 

o seu quê de problemático, já que Halliday & Hasan atribuem a cada género, ou tipo 

textual. a sua “estrutura de discurso”, que, segundo eles, lhe seria inerente e, no caso 

do texto poético, ditaria as normas de, por exemplo, métrica e rima, definindo noções 

complexas como soneto, pentâmetro iâmbico, verso branco, etc.(3) Se forem 

acrescentados aspectos como a mancha gráfica e, ligada a ela, a organização 

estrófica, entende-se que se trata das convenções que nos permitem reconhecer, mais 

ou menos à primeira vista, o tipo de situação textual que nos espera. Não há 

necessidade. nos manuais de Português. de, por exemplo, o 7º ano, de identificar o 

texto poético; qualquer aluno o reconhece. Um bom manual integraria um largo leque 

de tipos textuais para permitir ao aluno, com a ajuda do professor, ir sistematizando os 

seus conhecimentos das propriedades das “macro-estruturas” e consciencializar as 

expectativas comunicativas que cada tipo lhe desperta. Trata-se de um processo 

acumulativo, a ser consolidado de ano para ano, e que deve evitar a infeliz clivagem, 

actualmente praticada no 8º ano, que opõe o texto literário a todos os outros, com as 

consequências que todos conhecemos. 

 Nesta linha de considerações, acrescentaremos; a conveniência de serem 

evitadas, por parte do professor, informações teóricas excessivas e prematuras. É 

natural que o acesso à estrutura do discurso poético ofereça certas dificuldades a uma 

boa parte dos alunos, devido à quantidade e diversidade das suas convenções, 

lembrados de que nada impede um poeta contemporâneo de empregar as convenções 

de períodos, passados. Mas os alunos não devem precisar de dominar senão uma 

parte destas convenções para terem acesso aos textos escolhidos para o seu nível de 

escolaridade. 



 Não sabe no escopo da presente comunicação entrarmos, em termos práticos, 

nos domínios da estrutura do discurso poético. Igualmente fora das nossas actuais 

considerações ficam as particularidades da estrutura intrafrásica, terceiro elemento 

dos recursos que as culturas possuem para a formação de textos, segundo Halliday & 

Hasan (1976: 327), e que, no caso particular do texto poético, deve sofrer certa 

influência das convenções atrás referidas. Sabemos que estas permitem como normas 

aceitáveis uma exploração menos. codificada da morfossintaxe e do léxico, de acordo 

com as intenções do produtor do texto. Caberá investigar até que ponto estes 

chamados “desvios” em relação às outras normas escritas(4), na medida em que 

criem dificuldades. de interpretação, são ou podem ser. desambiguados, ou 

reintegrados na continuidade textual, por meio de elementos de coesão lexical ou 

gramatical que os relacionem com a frase ou frases imediatas, ou com as áreas 

semânticas do texto. De resto, pretendemos exemplificar as categorias de coesão 

sugeridas pelos autores e tentar avaliar, num primeiro esboço, a sua utilidade para um 

modelo comunicativo orientado para o ensino do texto poético. 

 

Coesão lexical 

 

 Uma das: formas básicas para estabelecer coesão textual consiste na conexão 

entre elementos léxicos sucessivos. Qualquer lexema pode constituir com outro um elo 

coesivo dentro de um texto desde que entre as dois esteja a ser estabelecida uma 

relação lexico-semântica evidente, podendo-se ou não verificar identidade referencial. 

 O tipo mais primário de coesão lexical, consistirá na simples repetição de um 

item (exs.: Texto 1: “cipós” - no título e vv 3 e 13; Texto 3: “árvore” - no título e vv, 1, 9 

e 12). No entanto, o efeito coesivo resultante da escolha do vocabulário também se 

estabelece entre lexemas diferentes mas que apresentam total ou parcialmente semas 

comuns. É o caso de relação de sinonímia ou quase-sinonímia (ex.: Texto 1: “floresta”-

“selva”, “presa”-“oprimida”); da relação entre hipónimo e hiperónimo (ex.: Texto 1: 

“coqueiros”-“vegetais”) ou entre um lexema de referência geral e um outro mais 

específico que lhe seja co-referencial (ex. Texto 1: “este arvoredo esguio”-“cipós”). 

Todos estes casos são categorizados por Halliday & Hasan como subtipos de coesão 

lexical por reiteração; que inclui quer a repetição do mesmo item quer a ocorrência de 

um item semanticamente relacionado. 

 Além da coesão por reiteração, encontra-se ainda a coesão por colocação, que 

inclui todas as outras formas de associação entre elementos com tendência para 

ocorrerem em contextos semelhantes. Deste modo, são coesivas as relações entre 

elementos complementares (ex, 'homem'-'mulher'); opostos direccionais (ex. 'ir'-'voltar'. 



çf Texto 5); antónimos (exs. Texto 1; 'forte'-'doentio'; Texto 3. 'amiga'-'inimiga'); termos 

recíprocos (ex. 'dar'-'receber); co-hipónimos (ex. Texto 1 - 'coqueiros'-'jequitibás'); 

relação parte-todo (ex. Texto 1: 'jequitibás'-'galhos') ou parte-parte (exs. Texto 2: 

'tronco'-'ramos'; Texto 4: 'tecto'-'parede'); ou mesmo entre elementos cujos 

significados, sendo facilmente relacionados, não se encontram sistematizados em 

termos semânticos  (exs. Texto 1: 'selva'-'bravia'; Texto 3: 'passarinhos'-'ninhos'; Texto 

4: 'noite'-'estrela'; Texto 5: 'medir'-'metros '). Ou seja: elementos que costumam 

partilhar o mesmo domínio lexical tendem a gerar força coesiva quando ocorrem em 

frases do mesmo texto. 

 Torna-se evidente que, ao abordarmos a coesão linguística lexical, devemos 

ter em conta o facto de que a associação semântica que estabelecemos entre 

determinadas formas é, em grande parte, um reflexo das relações realmente 

existentes - no mundo real ou em mundos possíveis - entre objectos, acções, etc. 

(Bernárdez, 1982: 120). Ou seja: estas relações podem ser baseadas ou na existência 

de traços semânticos comuns a nível de língua (e aqui se incluem os subtipos 

considerados reiteração por Halliday & Hasan), ou no conhecimento do mundo pelos 

participantes (e aqui se incluem todos os exemplos de coesão lexical por colocação). 

Assim, no primeiro caso, a associação entre os lexemas é estabelecida com base 

numa inclusão de sentido, a qual pode ser bilateral (caso da repetição e da sinonímia) 

ou unilateral (caso da hiponímia e do uso dum termo geral). Já no segundo caso, não 

há, qualquer tipo de inclusão de sentido: para haver coesão por colocação, basta que 

os elementos estejam relacionados de algum modo, sendo esta relação 

frequentemente feita através do nosso conhecimento do mundo real(5). 

 Um dos problemas encontrados pelo professor de língua materna, quando 

confrontado com o ensino do texto poético, será precisamente o de levar os seus 

alunos a reconhecer nele um todo coeso e não um amontoado de versos 

engrinaldados por :figuras de retórica. É bem provável que a nível da coesão lexical 

surjam no texto em estudo dificuldades levantadas por lexemas cuja presença cria 

discrepâncias e outras devidas a lexemas cuja ausência provoca descontinuidades, o 

que exige do leitor uma maior atenção e maiores recursos no processamento do 

material textual, embora também um maior interesse, como se verá.  

 O problema põe-se com especial pertinência em relação ao uso da metáfora. 

Como se sabe, esta figura estabelece relações de analogia semântica entre signos: 

linguísticos pertencendo a domínios dissemelhantes . e que, à partida, não se 

encontrariam nas situações de coesão lexical propostas por Halliday & Hasan. No 

texto, podemos encontrar a metáfora dita in. praesentia, quando os dois planos estão 

`presentes, e a metáfora in absentia, quando apenas está presente o veículo ou ,seja 



a imagem, visual ou mental, que materializa a associação estabelecida pelo produtor 

do texto. Tomando primeiro a metáfora in praesentia, vejamos um exemplo que 

aparece na primeira estrofe do Texto 3: "Ela é o guarda-sol dos frutos e dos ninhos”. O 

confronto, tornado explícito pela  copulativa ("é"), indica que "ela" e "o guarda-sol" são 

expressões linguísticas que designam aqui a mesma realidade, estabelecendo com "A 

Árvore" (v.1) um elo coesivo de co-referencialidade. Os problemas que a palavra 

'guarda-sol' poderia causar em termos de coesão, por não estabelecer, à partida, 

nenhum elo coesivo com qualquer outro lexema, ficam deste modo eliminados: 

estabelece-se no texto uma relação de quase-sinonímia entre os dois termos, ficando 

anulados os semas que os diferenciam. O mesma se poderia dizer da metáfora "é o 

tecto nupcial", da mesma estrofe, cujo veículo tem em comum com a da metáfora já  

citada o sema [+ abrigo]. 

 A metáfora . in absentia poderá provocar maiores problemas ao nível da 

coesão, uma vez que o teor, ou sujeito principal (6), não é explicitado. É o caso da 

metáfora "chapéu aberto que não tirais/ nem ao rei.", do Texto 2. Nestes versos, e ao 

longo de todo o poema, notamos marcas dos sujeitos alocutários através das formas 

verbais e pronominais. Embora não sejam directamente explicitados nas estrofes do 

poema, podemos identificá-Ios através do título (“Sobreiros do Alentejo”), apelando 

para o processo designado por backward downgrading (Beaugrande & Dressler, 1981: 

144) (7). Desta maneira, estabelece-se uma situação que remete para o campo 

metafórico sobreiro = enunciatário. A metáfora “chapéu aberto” poderá causar alguns 

problemas ao nível da coesão, uma vez que não encontramos no poema outra 

expressão que lhe seja co-referencial (o teor não é explicitado), nem outros termos 

que com ele constituam elos coesivos por colocação, ou seja, pertencentes ao mesmo 

campo lexical - por exemplo; outras peças de roupa. Torna-se necessário recorrer 

novamente ao processo de downgradind, desta vez procurando nos nossos 

conhecimentos do mundo (outward downgrading) o elemento que permita restabelecer 

a continuidade textual. Já que o produtor do texto não mudou de assunto, concluímos 

ser 'chapéu aberto' o veículo cujo teor ausente seria 'copa do .sobreiro'. A coesão é 

estabelecida, porém, não entre os lexemas 'chapéu' e ‘copa', mas entre os 

componentes de sentido que os dois possuem em comum: 

 forma arredondada mais alto no centro que nas bordas;  

 serve de abrigo (do sol, da chuva); 

 situa-se normalmente no topo. 

 Todos os semas específicos do termo expresso (chapéu) - objecto inanimado, 

manufacturado, feito normalmente de tecido, etc. - se tornam irrelevantes neste 

processo. O leitor tem de fazer uma filtragem dos semas que vão restabelecer a 



coesão textual. É aqui que assume especial importância o papel do professar de 

Português, que deverá orientar os alunos neste sentido, alertando-os pare o perigo de 

certas “interpretações” que, baseadas na “sugestividade” e “polissemia” da linguagem 

poética, permitem todo a tipo de ilações a..partir do material Iexemático presente. A 

tarefa de integrar as descontinuidades provocadas pela presença de metáforas será 

tanto mais difícil para o aluno, em primeiro lugar quando o teor está ausente, e depois, 

quanto maior for o peso dos semas específicos do veículo em relação àqueles que 

possui em comum com o teor. Mas a maior atenção exigida na descodificação é 

compensada pela novidade da figura e pelo enriquecimento da experiência 

comunicativa. 

 Esta tarefa de reconhecimento das unidades menores de sentido que 

determinado lexema apresenta como pertinentes num dado texto é tão importante que 

dela pode depender a compreensão do texto. O lexema 'abraço', por exemplo, que 

costuma ter as conotações fraternidade, amizade, ternura, etc., surge no Texto 1 (v. 4) 

com estas conotações anuladas, sendo apenas, relevante o sema acto de apertar (8). 

Qual, então, o papel desta metáfora no texto? Se o poeta queria dizer que o cipó 

agarrava as árvores, porque usou a palavra 'abraço' ? Quem dá abraços, 

normalmente, são os seres humanos. Deste modo, a metáfora estabelece uma 

aproximação entre o reino vegetal e o reino humano e vai contribuir para alertar o 

receptor do texto para uma dupla leitura em que os fenómenos vegetais descritos são 

encarados como humanos. Os lexemas que, pertencendo ao primeiro campo, 

estabelecem entre si elos coesivos serão encarados como espelho de um outro 

sistema. Podem-se estabelecer as seguintes relações: 

 

VEÍCULO      TEOR  

floresta/selva/ vegetação bravia   sociedade 

vegetais       homens 

coqueiros, bambuais, jequitibás   grupos sociais 

bons/ seivosos     em estado áureo 

pletora da selva/ compressão funesta  crise, social  

pequenos/ condenados à morte/ raquíticos/ 
nodosos/ gravetos/ recurvados sem porte  em estado crítico 

cipó/ arvoredo esguio     ditador 

estirou-se/ alongou-se :    subiu ao poder 

abraço forte      ditadura ; 

 



A coesão que se estabelece entre os elementos constituintes do primeiro sistema 

encontra-se presente também no segundo. A mensagem do poema fica assim 

esclarecida: tal como o cipó aproveita o enfraquecimento da selva causado pela 

pletora para se alongar e apertar as outros vegetais, o ditador aproveita a fraqueza da 

sociedade devido a uma crise para subir ao poder e oprimir os outros homens (9). 

 

Coesão gramatical 

 

 Enquanto que a coesão lexical implica. uma escolha de entre um conjunto 

aberto de possibilidades - isto é, cada lexema pode, constituir um elo coesivo com um 

número indeterminado de outros Iexemas -, há, por outro lado, na Língua sistemas 

fechados cuja contribuição não é menos importante na ligação entre as várias partes 

constituintes do texto. Vejamos, agora, como os diversos tipos de coesão gramatical 

estudados por Halliday & Hasan podem ser aplicados ao texto poético. 

 No primeiro tipo, a referência, incluem-se os pronomes pessoais e 

demonstrativos, o artigo definido e os comparativos. Em comum têm o facto de 

referirem algo que não eles mesmos para a sua interpretação. Quando o item 

referencial remete para outro item linguístico presente no discurso, trata-se de 

referência anafórica e como tal é coesiva. No caso de remeter para uma entidade do 

contexto extralinguístico, ou seja da situação, trata-se de referência exofórica, 

fenómeno frequente nos textos poéticos, onde não é raro levantar problemas de 

coesão. Podemos citar .alguns exemplos de referência endofórica que estabelecem 

ligações interfrásicas nos textos de que nos vimos servindo: Texto 1; v. 12, "ele" refere 

"este arvoredo esguio" (v.7); Texto 2, v. 23, "a". refere "solidão" (v. 20); Texto 3, v. 3, 

"Ela", e, v. 7, "eIa" referem "A Árvore" (v. 1); Texto 4, v. 5, “lo" refere "sonâmbulo" (v. 

2). No caso do Texto 2, "vossa" (v. 3), "vos" (v. 9), "vós" (v. 16), "convosco" e "vosso" 

(v. 19) referem os sobreiros do título, depois de se ter resolvido o problema inicial por 

meio de backard downgrading, como foi mencionado nas considerações sabre a 

metáfora. Mas os pronomes de primeira e segunda pessoa tendem a criar certos 

problemas de continuidade textual, precisamente porque, excepto em casos de 

discurso indirecto, se trata de elementos tipicamente exofóricos. Empregados em 

situações canónicas de comunicação interpessoal, referem o enunciador e 

o(s).enunciatários8s), respectivamente, mas no texto poético não costumam 

encontrar-se presentes face a face, ou sequer identificados, como acontece, por 

:exemplo, no caso de comunicação epistolar. Há apenas a mensagem; a partir dela é 

que se tem de reconstruir tudo. O que sabemos dos dois sujeitos. é o que o poema 

nos diz, nada mais; mas, se pouco ou nada nos é dito, será porque não é pertinente 



para a mensagem transmitida. No Texto 2, existe um sujeito enunciador referido 

explicitamente como tal através de formas pronominais (“mim”, vv 9 e 13; 'me',' v. 20; 

`comigo', v. 22) que apontam, porém para uma entidade extratextual que não chega a 

ser identìficada. A tendência dos alunos é, sabemo-lo bem, de identificarem esta 

entidade com o autor implícito do texto, ou o próprio escritor enquanto pessoa real, 

perigo contra o qual o professor deve ter o cuidado de os alertar. No caso do Texto 2, 

se não se adianta nenhuma informação sobre o emissor-enunciador será porque não é 

pertinente para a mensagem ou até por existir a intenção de lhe dar um carácter 

paradigmático ou simbólico e realçar a força e firmeza dos sobreiros, a quem se dirige, 

por oposição, à instabilidade e insegurança do homem-enunciador. 

 Enquanto que as expressões referenciais de primeira e segunda, pessoa são 

quase sempre exofóricas, já as de terceira pessoa são tipicamente anafóricas, e 

portanto coesivas. Halliday & Hasan têm o cuidado de salientar que estes termos 

podem ser utilizados exoforicamente no registo oral, mas apenas em casos em que o 

falante julga que o contexto situacional permite a identificação do referente em 

questão (op. cit. 51). Mais uma vez nos defrontamos aqui com a especificidade do 

texto poético, já que, apesar de se tratar de: texto escrito, não é raro encontrarmos 

poemas em que falta no texto o pressuposto da expressão referencial de terceira. 

pessoa: Como acontece no Texto .4, cujo titulo contém dois artigos exofóricos - aliás, 

dois grupos nominais exofóricos, um deles contendo uma expressão eliptíca pós-

deíctica (“outro”), nenhum dos quais identificados e dificultando seguir a 

referencialidade dos pronomes pessoais e demonstrativos, numa ambiguidade que 

serve, as, intenções do produtor deste texto onírico. 

 Das relações coesivas por referência Halliday & Hasan distinguem aquelas que 

se estabelecem por substituição ou, elipse (ou seja, substituição por zero). Neste . 

caso, mais do . que entre dois significados, a relação que se estabelece dentro do 

texto é antes dum elemento linguístico (palavra, sintagma) para outro com a mesma 

função gramatical, evitando-se desta maneira repetições desnecessárias que 

resultariam numa ordem baixa de informatividade. É o que se vê, por exemplo, na 

segunda estrofe do Texto 1, em que encontramos dois casos de elipse nominal, em 

versos consecutivos, pois "alguns" (v.7) e "outros" (v.8) remetem ambos para o grupo 

nominal "Pequenos vegetais" do v,5, servindo assim como instruções ao leitor para 

procurar o pressuposto com que formam um elo coesivo. Regra geral, os casos de 

substituição e elipse não provocam problemas em relação à coesão textual, pois a 

recuperação do pressuposto não costuma ser difícil, ao contrário do que sucede com 

alguma frequência no caso da referência (Halliday & Hasan, 1976: 304). Mesmo 



assim, é um aspecto que pedia um exame mais profundo do que permite o âmbito 

desta comunicação. 

 A última categoria de coesão estudada pelos autores de Cohesion in English  

abrange os factores de conectividade ou, na terminologia deles, da conjunção. 

Gramaticalmente, o papel destes adjuntos conjuntivos é desempenhado por advérbios, 

conjunções e expressões preposicionais. Consideram-se elementos coesivos não em 

si mesmos, mas indirectamente, pelo facto de exprimirem certos significados que 

pressupõem a presença de outros componentes no discurso e de tornarem explicita a 

maneira como se estabelece a ligação sistemática entre estados antecedentes e 

subsequentes (Halliday & Hasan, 1976: 226-7). De acordo com o tipo de 

relacionamento a estabelecer entre as partes constituintes do texto, diferentes serão 

os tipos de conjunção: aditiva (tipicamente realizada por “e”, “'também”; ou na forma 

negativa por “nem”); alternativa (realizada por “ou” em início de frase); adversativa 

(“mas”, “no entanto”', etc.); causal (“então”, “consequentemente”, “de modo que”, etc.) 

e temporal (“depois”, “nesse, momento”, etc.). 

 Encontraremos alguns casos nos textos exemplificativos. Assim, no Texto 1, vv 

8 e 12, o advérbio “então”, reveste-se de particular importância para a mensagem do 

texto ao localizar, primeiro duma maneira geral, a seguir em termos específicos, o 

momento em que começa a ascensão do cipó-ditador, determinada pelo 

enfraquecimento das outras plantas, No Texto :3, podemos apontar os dois casos do 

emprego coesivo de adversativas, na posição inicial de cada um dos tercetos, onde 

marcam a introdução de atitudes um tanto inesperadas, como sucede também no v.5 

do Texto 4, servindo, assim, de instrução ao leitor para que procure o pressuposto 

que, nestes casos, está a ser contrariado. 

 Nem sempre, porém, o produtor do texto torna explícitos as elos de 

conectividade, sem que, por isso, o receptor se veja em grande dificuldade para 

reconstruir as relações entre as partes constituintes do texto. Somos levados 

naturalmente a supor que uma série de frases consecutivas relata uma série de 

ocorrências na ordem por que sucederam, e ainda, que essa ordem não é apenas 

sequencial, mas também consequencial. Nos versos finais do Texto 4, as janelas são 

abertas, não porque amanhecia, mas por causa do "baque surdo no pavimento", da 

mesma forma que "os vizinhos acorreram" não apenas depois de terem aberto as 

janelas, mas devido ao resultado do baque surdo que tinham ouvido. E são estes 

acontecimentos pontuais que restabelecem a ordem um tanto enevoada pela 

intromissão do tempo presente no v.4, que contraria a coesão estabelecida por um 

pretérito perfeito temporalmente englobante (v.1) completado pelos verbos no pretérito 

imperfeito que preenchem a massa temporal em termos de continuidade. Mas 



concluiremos, neste caso, que a quebra de coesão constitui uma ocorrência de 

informatividade de terceira ordem, obrigando o receptor a procurar encontrar-lhe a 

motivação, antes de levar adiante a leitura. 

 Aliás, a presença ou ausência de elementos explícitos de conjunção deve 

obedecer às intenções do produtor, o qual pode, dessa forma, facilitar ou dificultar o 

processamento do material textual. É o que vamos, encontrar no Texto 5, cuja quase 

completa falta de coesão conjuntiva obriga a uma procura de factores de outras 

categorias na tentativa de construir um sentido com o material fornecido. A única réstia 

de, coesão conjuntiva parece ser o presente dos verbos, cuja primeira pessoa, ligada 

ao pronome "mim', que ocorre duas vezes, talvez pudesse constituir-se em factor de 

referência, embora sem identificar o emissor, que apenas se supõe ser sempre o 

mesmo. Resta-nos a coesão lexical, mas as elos que se podem indicar não se 

enquadram facilmente nas categorias sugeridas por Halliday & Hasan. Em situações 

difíceis como esta, o receptor do texto procura quaisquer elementos capazes de lhe 

fornecer pistas. Assim:, as formas verbais “encubro", “tropeço”, “desconheço" e 

“esqueço" parecem deixar transparecer um estado de confusão interior (“interior", 

"fundo") em relação a um projecto que aponta para certo cuidado formal (“disciplina", 

"marco", "meço", “metros", "estrutura”), talvez relacionado com a expressão linguística 

(“linguajar", "sentido”). 

 No entanto, ficou claro, na. parte inicial desta exposição, que a interpretação de 

um texto não pode depender apenas da coesão que se estabelece entre as partes do 

discurso. A estrutura do discurso, no caso do texto poético, levar-nos-ia a aceitar a 

possibilidade de que a própria ausência de coesão ao nível da superfície textual 

pudesse ter por intenção reflectir, ou reproduzir, a confusão mental ou espiritual do 

emissor do texto, sendo este, portanto, o plano do produtor do texto. Ninguém 

proporia, com certeza, um texto desta dificuldade aos alunos do ensino unificado, 

sobretudo se a intenção é favorecer a experiência comunicativa.,Mas não faltam textos 

com feições lúdicas de teor semelhante que se adaptam às capacidades desses 

alunos e que permitem gozar o texto ,poético no que ele pode ter de brinquedo, 

transformando a linguagem em brincadeira salutar. Quando se fala em 'explorar' o 

texto, este verbo deve ser, entendido na noção de curiosidade e de descoberta, não 

no sentido de exploração, de abuso do trabalha alheio em proveito próprio. 

 Não chaegámos, no decorrer desta comunicação, a explorar nenhum dos 

textos no sentido indicado, nem tal foi a nossa intenção, ficando para outra 

oportunidade empreendermos essa tarefa. Temos, aliás, plena conscíência da 

necessidade de investir mais trabalho em cada um dos aspectos aqui focados e que 

foram exemplificados apenas. Sobretudo, parece-nos ser necessário um estudo de 



interacção, no texto poético, da coesão com a macro-estrutura deste tipo de discurso, 

pois se não existe uma categoria de coesão formal propriamente, dita, - por, não se 

tratar de fenómenos tidos como linguísticos -, será neste tipo textual que os elementos 

linguísticos são mais fortemente sujeitos, tanto às limitações de codificações severas 

como a uma permissividade de que só gozam os registos menos formais da oralidade. 

 

 

Notas 

 
(1) Ver, para este conceito, Beaugrande & Dressler, 1991, passim. 
 
(2) Ver, pp  21-23. A noção de registo aqui seguida, mais larga e complexa do que no sentido 
habitual, depende, de acordo com a exposição dos autores, do “conceito de situação” e  do 
“conceito de cultura”, de Malinowski. Segundo Halliday & Hasan (op. cit. 23), “the register is the 
set of meanings, the configuration of semantic patterns, that are typically drawn upon under the 
specified conditions, along with the words and structures that are used in the realization of 
these meanings”. 
 
(3) Beaugrande & Dressler (1981) falam em "type-specific conventions” (ver pp 155, 185-6). 
 
(4) Na terminologia de Beaugrande & Dressler; esses 'desvios' seriam considerados excesso 
de informação (informatividade de terceira ordem), se atingissem um grau de probabilidade 
como ocorrências que ultrapassasse as expectativas do receptor (leitor). Ver também Nota 7. 
 
(5) Como afirma Bernárdez, "el término casa no incluye. entre sus rasgos semántecos la 
chimenea, al igual que el coche no tiene un rasgo semántico que haga referencia a Ia 
existencia del freno. Sin embargo, pese a la falta, de relación semántica "propiamente dícha", el 
óyente/lector no tiene dificultad alguna en enlazar [la cohesión] ya que entiende que. una: casa 
tiene normalmente chimenea y un coche dispone de freno. Aquí,  lo que importa es eI 
canocimiento de Ia realidad, de los objetos reales, que posee el oyente, no su conocimiento de 
los lexemas específicos, al. contrario de lo que sucede con parejas como perro/can, donde 
interesa precisamente eI conocimiento lingüístico del vocabulario”. 
 
(6).  Veiculo e teor são termos propostos por Richards; sujeito secundário e sujeito principal os 
termos correspondentes, sugeridos por Max Black. Ver Tourangeau, 1982: 17. 
 
(7) De acordo com estes autores, quanto mais baixo o grau de probabilidade de uma 
ocorrência textual, mais alta a quantidade de informação, o que eles designam por ordem de 
informatividade.  Perante uma ocorrência que sai da escala normal de probabilidades, o 
receptor do texto vê-se obrigado a recorrer ao processo de downgrading, para reduzir o 
excesso de informatividade e reestabelecer a continuidade textual. A aplicação do .processo 
difere, conforme se procure o elemento explicativo num segmento anterior ou posterior do 
texto, ou em factores extratextuais. Fala-se em backward downgrading, forward downgrading  e 
outward downgrading. 
 
(8) Escapa ao âmbito desta comunicação discutir o problema, colocado por, p.ex. Thorne 
(1970), de saber se o poeta cria em cada texto um micro-dialecto, cujas regras o leitor terá de 
aprender, ou se cada poema apresenta um mundo totalmente imaginário, em que as 
trepadeiras têm braços ou as árvores chapéus, mas para o qual é transportada também uma 
quantidade de características, relações, etc., do mundo real (Levin, 1976). 
 
(9). Este tipo de metáfora, em que o nível mimético apresenta os elementos constituintes de 
um sistema descritivo (Riffaterre, 1980), apontando para outro sistema no nível semiótico é 
conhecido em inglês como extended metaphor e em frncês como métaphore filée, termos,que 
parecem não ter encontrado tradução em português. 
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Anexo 
 
Texto 1 
 
Cipós 
 
Vegetação bravia, a floresta é do norte;  
Coqueiros, bambuais, jequitibás frondosos 
E presa a selva inteira em cipós portentosos  
Oprimida e sofrendo o mesmo abraço forte! 
 
Pequenos vegetais condenados à morte 
Que dantes eram bons e de galhos seivosos,  
Agora os têm alguns, raquíticos, nodosos,  
Gravetos outros já, recurvados sem porte,  
 
Sublime foi então este arvoredo esguio; 
A pletora da selva ia os outros matando  
Como o forte aniquila a quem é doentio,  
Então ele fugiu a compressão funesta, 
 
Estirou-se, alongou-se e em cipós se tornando  
Ei-lo feito opressor esmagando a floresta!  
 
Jorge de Lima 
 



Texto 2 
 
Sobreiros do Alentejo  
 
Entre a cegonha poisada 
e a lebre esguiamente fugida  
a vossa força situada 
  e exercida! 
 
Chapéu aberto que não tirais  
nem ao rei, o tronco em desafio  
ao tempo certo e ao vento inesperado,  
  erecto e frio,  
 
Olho-vos e sinto dentro em mim 
ramos de oculta força disparados  
ímpetos de bravura dominados 
  numa espera sem fim,  
 
Estais onde estais, a mim contrários  
que vagueio sem tino a procurar 
- escravo de rumos vários - 
o verso que vós tendes para me dar, 
 
O musgo e a cortiça, a ave e o verme,  
o sol e a lua, a noite e o vento  
seja convosco! Ao vosso alcance 
  Já me contento 
 
De colher nesta sombra a solidão 
que devia andar comigo mas não anda -  
- de a sentir a tocar quieta e branda  
  a dureza do chão. 
 
João Maia 
 
 
Texto 3 
 
Os gemidos da Árvore 
 
A Árvore está em pé, no meio das planuras,  
cheia de riso e de flor, verduras, passarinhos,  
- Ela é o guarda-sol dos frutos e dos ninhos; 
- É o tecto nupcial das conversadas puras. 
 
O humilde cavador que foiça as ervas duras  
dos broncos matagais e escalrachos maninhos,  
sob ele faz o seu leito, ao cruzar os caminhos,  
torrados da soalheira ou nas ombras escuras,  
 
Contudo, o Homem ingrato esquece a Árvore amiga,  
e prefere a cidade e a balbúrdia inimiga, 
onde a alma corrompe em orgias triviais, 
 
Mas a arvore lá fica, a espreitar nas ramadas  
como a mãe lacrimosa, a olhar sempre as estradas,  
- a ver se o filho volta à cabana dos pais!  
 
Gomes Leal 



 
 
Texto 4 
 
O sonâmbulo e o outro 
 
Durante a noite não pregou olho, Seguia 
os passos do sonâmbulo sobre o tecto, Cada passo,  
pesado e oco, ressoava infindamente num canto  
vazio de si próprio, Fica à janela, esperando  
ampará-lo nas braços, se viesse a cair, Mas se o outra  
o arrastasse na queda? Era a sombra de um pássaro 
na parede? Uma estrela? Era o outro? As suas mãos? 
 
Ouviu-se um baque surdo no pavimento, Amanhecia,  
Abriram-se janelas, Os vizinhos acorreram, 
 O sonâmbulo 
descia rapidamente as escadas de serviço  
para acudir àquele que tombara da janela,  
 
Eugénio de Andrade 
 
 
Texto 5 
 
um linguajar no interior  
de mim encubro tão di  
ferente o soluço tão 
uma disciplina que  
 
tropeço na que peço  
de mim no arco todo  
neste marco que meço  
de metros e de lodo  
 
feito estrutura des- 
conheço a sentido que  
ligo que esqueço  
 
para ficar só mão  
que vai ao fundo  
para voltar ou não 
 
E. M. de Melo e Castro 


