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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A metáfora tem sido objecto de diversos estudos no campo da linguística. O seu 

lugar na linguagem É de tal modo proeminente que, por exemplo, Di Pietro não hesita 

em afirmar que “any theory of language which does not account for metaphor is 

severely limited and quite possibly misled” (1978, p. 99). 

Igualmente no centro das atenções de muitas pesquisas tem estado, nos últimos 

anos, a questão da coesão textua l e suas diversas formas. Particular relevo tem sido dado 

ao estudo das formas de referência, principalmente da anáfora. Já os estudos sobre 

coesão lexical são pouco abundantes e raramente têm como objecto de estudo o texto 

poético. Também não encontrámos uma abordagem sistemática em relação à ocorrência 

da metáfora no texto e suas consequências na coesão textual do mesmo. Nem mesmo o 

estudo de Gutwinsky (1976) sobre a coesão no texto literário se debruça sobre esta 

problemática.  

É conscientes desta falha e do grande caminho a percorrer para a sua resolução 

que iniciámos este trabalho, visando, pelo menos, alguns pequenos passos nesse sentido.  

Numa primeira parte, faremos uma síntese de alguns aspectos ligados à 

problemática da metáfora, da coesão lexical e do texto poético. Estas considerações 

teóricas têm como objectivo fundamentar e enquadrar todo o trabalho que se segue, 

clarificando algumas noções e apresentando diversas posições, algumas divergentes 

entre si, em relação aos diferentes pontos em questão.  

Numa segunda parte, focaremos a metáfora e a coesão do texto poético: 

tentaremos caracteriza r o elo coesivo lexical em que pelo menos um dos seus termos 

constituintes seja uma expressão metafórica. Abordaremos em seguida os vários tipos 

de elo que podem ser integrados por estas expressões e ilustrararemos os vários casos 

com textos poéticos da literatura de língua portuguesa. A análise que é feita dos textos 

prende-se apenas com os aspectos em estudo, não visando pois a sua interpretação, a 

qual envolveria muitas outras vertentes. Aliás, como salientam Halliday e Hasan (1976, 

pp.327-328), a análise linguística de um texto não é uma interpretação desse texto; é 

uma explicação. Não interpreta o que o texto significa, embora possa explicar o como e 

o porquê dessa significação. Também não é uma avaliação do texto, embora possa ser 

uma explicação do como e do porquê de determinada avaliação. Do mesmo modo, não 

visaremos uma avaliação do valor estético que a figura e particula r possa ter.  
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Finalmente, tentaremos tirar algumas conclusões e apontaremos algumas 

observações gerais acerca do trabalho efectuado. 
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2. Considerações teóricas 
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As Veils transparent cover but not hide, 
Such metaphors appear, when right apply'd; 
When, thro’ the phrase, we plainly see the sense, 
Truth, when the meaning's obvious, will dispense. 
-George Granville- 
 
 
2.1. SOBRE METÁFORA 
 
 
 
2.1.1. Uma breve panorâmica 
 
 

A metáfora, de que abordaremos neste trabalho alguns aspectos, perpassa para 

além da fronteira da simples curiosidade linguístico-psicológica.É sobretudo uma forma 

de transmissão-captação do novo e, quase nos atreveríamos a dizer, do inexprimível. 

Esta capacidade especial das expressões metafóricas determina de uma forma decisiva a 

sua presença quer na linguagem cotidiana - as metáforas produzidas num dia de 

mercado de que falava Dumarsais  quer em produções linguísticas tantas vezes 

consideradas em pólos opostos como sejam o texto científico(1) e o texto poético. 

Alguns estudos (Danesi,1989, p.523) mostram mesmo que a metáfora não é só um 

penetrante meio de comunicar mas constitui frequentemente o único modo de verbalizar 

certos tópicos, de tal modo que, se o enunciador se limitasse à linguagem estritamente 

literal, a comunicação seria gravemente diminuída ou mesmo impossibilitada. De facto, 

esta figura apresenta-se, sob o ponto de vista cognitivo, como mais proeminente e 

versátil. 

Nesta abordagem do problema da metáfora, não queremos deixar de evocar, 

ainda que brevemente, aquele que primeiro a pensou em termos sistemáticos: 

Aristóteles. Era assim que, no séc. IV a.c., o grande filósofo estagirita definia esta 

figura: “A metáfora é a transposição do nome de uma coisa para outra,, transposição do 

género para a espécie, ou da espécie para o género, ou da espécie à espécie, ou por via 

da analogia”(Arte Poética, cap.XXI, 7). Esta figura era então vista como a epífora do 

nome, a transposição de um nome estranho (allotrios), isto é, que designa outra coisa. 

Estava delineada a base da hipótese da substituição que encara a metáfora como um 

pedido de empréstimo, a um domínio estranho, de um termo que vem ocupar o lugar de 

um “substituens” com um significado literal. O mesmo se passava com a comparação 

que era vista como uma expansão da metáfora por analogia em que o confronto era 
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explicitado por um termo ("como", por exemplo). Mais tarde, Cícero e Quintiliano, 

invertendo este ponto de vista, apresentavam a metáfora como uma comparação 

abreviada. 

É a figura aparentada à quarta espécie definida por Aristóteles que será mais 

tarde chamada metáfora pela retórica ulterior. É assim que, já no século XIX, Pierre 

Fontanier identifica as metáforas com os tropos por semelhança definindo-as como as 

figuras que "consistent à présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante 

ou plus connue, qui, d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lieu que celui d'une 

certaine conformité ou analogie” (Fontanier, 1968, p.99). Identifica a metáfora como o 

tropo de uma palavra por semelhança e demonstra que esta figura, ao contrário da 

sinédoque e da metonímia cujos domínios se limitam ao nome, abarca todas as espécies 

de palavras. 

I.A. Richards leva mais longe a ideia já apontada por P.Fontanier de que a 

metáfora apresenta uma ideia sob o signo de uma outra e propõe designar por teor 

(tenor) a ideia em questão, que pode ou não estar expressa no discurso, e por veículo 

(vehicle) a ideia sob cujo signo a primeira é apreendida. O traço ou traços de sentido 

que estes dois termos apresentam em comum constituem o fundamento (ground) da 

metáfora. Esta figura não consiste no veículo mas no conjunto dos dois elementos; 

engendra-se precisamente da sua apercepção simultânea e da sua interacção. Na 

metáfora surge deste modo uma tensão (tension), mais sentida na metáfora viva, não 

apenas entre dois termos mas entre duas interpretações opostas do mesmo enunciado. O 

efeito metafórico surge, assim, do absurdo revelado na tentativa de uma interpretação 

literal. Ortony (1980, p.350) ilustra estas noções com o seguinte exemplo: "(...) consider 

The man is a wolf uttered by someone intending to speak metaphorically. The tenor is 

man, the vehicle is wolf, the ground is the comparative relationship between the two, 

and the tension is, or is caused by, the literal incompatibility between men and wolves. 

Thus, there is a sense in which the total meaning is exhausted by the conjunction of the 

ground and the tension of a metaphor". O trabalho de Richards apresenta assim a 

metáfora já não como uma figura que dizia respeito à denominação, mas como 

envolvendo a semântica da frase, sendo, na sua essência, um fenómeno de predicação 

(Ricoeur, 1976, p.49-50). Numa teoria da interacção, tanto o fundamento como a tensão 

metafórica são considerados e, portanto, lugar idêntico é dado à semelhança e à 

dissemelhança de sentido entre veículo e teor. Quanto à semelhança, Richards distingue 

duas espécies de metáfora: objectiva (sense metaphor) e emotiva (emotive metaphor) 
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conforme a semelhança se estabeleça respectivamente entre os objectos a que os termos 

correspondem ou entre os sentimentos que um e outro evocam (Richards, 1978, p.221). 

Ainda em relação à estrutura intrínseca do enunciado metafórico, Max Black 

introduz a distinção entre as expressões que, no enunciado, são reconhecidas como 

metafóricas e as que, no mesmo enunciado, não são tomadas metaforicamente. Ao isolar 

a expressão metafórica do seu contexto não metafórico, Black introduz as noções 

respectivamente de foco (focus) e quadro (frame). O uso metafórico do foco resulta 

precisamente da sua relação com o quadro. No entanto, este autor não se limita a sugerir 

uma nova terminologia. Debruça-se sobre as teorias clássicas que divide em dois grupos 

- uma concepção comparativa (em que a metáfora é encarada como uma comparação 

abreviada) e uma concepção substitutiva (em que a metáfora é reduzida à substituição 

de um nome por outro) e critica o postulado da teoria da substituição segundo o qual a 

metáfora teria uma função de catácrese ou de ornamentação sendo que qualquer 

substituição por um termo metafórico não alteraria o conteúdo cognitivo do enunciado. 

É neste enfoque que surge a noção de "sistema de lugares comuns associados, que é 

constituído pelas opiniões e pressupostos que a comunidade linguística une aos 

empregos literais da palavra. M.Black acrescenta ainda que "as metáforas podem ser 

apoiadas por sistemas de implicações especialmente construídos, assim como por 

lugares comuns já recebidos(citado por Ricoeur, 1983, p.136). Ao organizar um sujeito 

principal pela interacção de um sujeito secundário, o processo metafórico constitui uma 

operação com conteúdo informativo próprio. Neste ponto, Black cita a formulação de 

Richards: "In the simplest formulation, when we use a metaphor we have two thoughts 

of different things active together and supported by a single word, or phrase, whose 

meaning is a resultant of their interactios(cit. por Scheffler, 1979, p.10·). 

Estas teorias da interacção semântica têm sido objecto de algumas críticas, 

embora estas reconheçam que algo de verdadeiro lhes está subjacente e que deve ser 

aproveitado. De um modo muito sintético, os pontos fracos que lhes são apontados por 

Searle (1979, pp. 86-93) são os seguintes: 

1. A metáfora é apresentada como um fenómeno de mudança de significado em pelo 
menos uma expressão linguística. 
 
Comentário: Na metáfora nunca há mudança de significado (excepto diacronicamente 
com a “morte”da figura). Numa metáfora viva é precisamente porque as expressões não 
mudam de significado que a figura é sentida. Esta visão errada provém da confusão 
entre significado da frase e significado do enunciado. A expressão metafórica significa, 
de facto, algo diferente do significado das palavras, não porque tenha havido uma 
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mudança a nível semântico nos elementos lexicais, mas porque o locutor quis dizer algo 
diferente com elas, ou seja, o significado do eunciado não coincide com o significado da 
frase. 
 
2. Havendo uma interacção entre uma expressão usada metaforicamente e as outras 
expressões usadas literalmente, todos os usos metafóricos ocorrem em frases contendo 
expressões literais. 
 
Comentário: O contexto de uma expressão metafórica pode ser, também ele, 
inteiramente metafórico. 
 
3. O significado da metáfora é o resultado da interacção entre os elementos da frase. 
 
Comentário: Na maior parte dos casos, não há interacção entre os significados dos 
sujeitos principal e secundário da metáfora. Por exemplo, na metáfora "Susana é um 
bloco de gelo", "Susana", sendo um nome próprio, nem sequer tem um significado do 
mesmo modo que "um bloco de gelo". Além disso, poderíamos usar outras expressões 
diferentes como sujeito principal sem ,que isso alterasse a predicação metafórica: "A Srª 
Joana é um bloco de ge lo” ou "Aquela rapariga ali no canto é um bloco de gelo". 

 
De facto, em termos fregeanos, enquanto uma teoria da comparação tentava 

explicar a metáfora como uma relação entre referências, a visão interactiva tenta 

explicá- la como uma relação entre sentidos e associações ligados às referências. Os 

proponentes da abordagem interactiva viram, assim, correctamente, que os processos 

mentais e semânticos envolvidos na produção e compreensão dos enunciados 

metafóricos não envolviam os referentes em si, mas que se deveriam posicionar ao nível 

da intencionalidade, envolvendo relações de significados, associações, crenças, etc. O 

erro está na descrição de todas estas relações como uma interacção entre um quadro 

literal e um foco metafórico. 

Ainda no âmbito da interacção metafórica, Reinhart (1980,pp.96-98) distingue 

dois tipos de interpretação da figura distinguindo, por um lado, a interpretação pelo foco 

(focus interpretation) e, por outro, a interpretação pelo veículo (vehicle interpretation). 

Sugere que a metáfora na literatura é caracterizada por uma explícita interpretação pelo 

veículo, enquanto a compreensão da metáfora não literária é restringida à interpretação 

pelo foco. O exemplo apresentado pela autora é um verso de T.S. Eliot "I have seen the 

mermaids riding seawards on the waves” em que podemos entender riding como floting 

(interpretação pelo foco) e/ou ler waves como horse (interpretação pelo veículo). 

Embora esta polivalência da metáfora e esta possibilidade de uma dupla visão sejam 

controversas (Steen, 1989,p.128), não nos interessa aqui tomar uma posição sobre este 

assunto. 
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Mais recentemente, influenciados pelo modelo Chomskyano de Aspects em que 

se apresentavam as restrições seleccionais (selectional restrictions) como sendo de 

natureza sintáctica, surgiam teorias que tentavam explicar a metáfora como um 

fenómeno de violação a nível gramatical. Este ponto de vista foi defendido no início da 

década de 70 por Matthews, que via a presença de uma violação de restrição seleccional 

como condição necessária e suficiente para a distinção da metáfora (Matthews, 1980, 

p.88). Segundo Stroik (1988, p.2), desde que McCawley e outros semantistas 

generativistas demonstraram convincentemente que as restrições seleccionais não são de 

natureza sintáctica, a base das teorias sintácticas sobre esta figura perdeu credibilidade. 

Estudos mais recentes dizem respeito não à natureza sintáctica da metáfora mas à 

problemática da sua configuração sintáctica. (ex.: Morinet, 1988). 

 

As atenções voltaram-se então novamente para as teorias semânticas, numa 

tentativa de identificar o tipo de relação estabelecida entre o significado metafórico e o 

significado literal. 

Levin, em The Semantics of Metaphor (1979, p.38), enquadra as metáforas no 

âmbito das frases anómalas, as quais não considera necessariamente sem sentido uma 

vez que lhes podem ser impostas interpretações. Para conseguir a interpretação de uma 

frase anómala, Levin propõe a modificação da representação lexical, quer do argumento 

quer do predicador, criando uma nova estrutura predicativa. Isto é conseguido pela 

transferência de componentes de sentido operando por disjunção, conjunção ou 

deslocamento, quer no sentido argumento  predicador, quer no sentido inverso. 

Resultam, deste modo, seis interpretações diferentes para uma mesma frase metafórica 

(op. cit. p. 43 e segs: "The Six Modes of Construal"). Este modelo tem sido muito 

criticado (Stroik, 1988, p.·7-12), nomeadamente porque a decomposição semântica não 

contempla os aspectos extra- lexicais a nível da conotação de que as interpretações 

metafóricas dependem. 

Também Eco (1979, pp.67-89) se debruça sobre a vertente semântica da 

metáfora mostrando que cada uma destas figuras pode ser encarada como tendo 

subjacente uma cadeia de conexões de tipo metonímico, as quais constituem o pano de 

fundo sobre o qual se desenvolve qualquer campo semântico. A rede metonímica de 

contiguidades, mais frequentemente explicadas por convenções culturais do que por 

semelhanças originais, é o mecanismo que permite quer a invenção quer o 

reconhecimento da metáfora. 
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Com o desenvolvimento dos estudos de Austin, Searle e Grice, entre outros, as 

atenções começaram-se a voltar para o aspecto pragmático da linguagem. Também a 

metáfora foi sujeita a abordagens deste tipo. O próprio Searle dedica bastante atenção a 

esta figura, estabelecendo um paralelo entre o significado transmitido através de: 

expressões literais, enunciados metafóricos, enunciados irónicos, metáforas mortas e 

actos de fala indirectos (Searle, 1985, pp.112-116). A base da aplicação da teoria dos 

actos de fala ao estudo da metáfora partia da definição dos princípios que associariam 

um termo P (significado das palavras) a um termo R (significado do enunciado). As 

duas faces desta figura são deste modo encaradas como, por um lado, o significado das 

palavras ou da frase - aquilo que as palavras querem dizer, ou seja, o que é considerado 

equivalente na língua em questão  e, por outro lado, o significado do falante ou do 

enunciado - aquilo que o locutor quer dizer, tenciona comunicar quando utiliza um 

pedaço de discurso(2). O alocutário partiria, normalmente do reconhecimento do 

carácter anómalo da asserção tomada literalmente procurando um significado do 

enunciado que diferisse do significado das palavras. A esta aplicação da teoria dos actos 

de fala ao estudo da metáfora têm sido apontadas diversas falhas (Stroik, 1989, pp.17-

21) nomeadamente a não captação das condições em que a figura é identificada e a não 

formulação de um procedimento para exprimir o significado extra- literal que lhe está 

necessariamente associado. 

Numa tentativa de colmatar estas lacunas, surge a abordagem da figura partindo 

do princípio de cooperação de Grice: 

"Faça a sua contribuição conversacional de maneira a satisfazer, no momento em 
que o fizer, a finalidade ou a direcção da troca linguística em que está envolvido/a”. 

 
Este princípio geral é explicitado por Grice em quatro máximas: 

1. Máxima da quantidade : a contribuição deve incluir a informação necessária para os 
fins da troca linguística ; não deve incluir um excesso de informação em relação às 
necessidades da troca. 
2. Máxima da qualidade : a contribuição deve ser verdadeira e fundamentada. 
3. Máxima da relação: a contribuição deve ser relevante, i e, subordinar-se ao tópico 
da conversa. 
4. Máxima do modo : a contribuição deve ser clara, i e, breve, não obscura, não 
ambígua, organizada. 
 

É frequente o falante violar deliberadamente (flout) uma ou mais destas máximas 

para transmitir significados não expressos os quais serão inferidos pelo alocutário. A 

estas inferências produzidas a partir do enunciado Grice dá o nome de implicaturas 
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conversacionais(3). Segundo Stroik (1989, pp.22-33), é a este nível que se encontram as 

interpretações das expressões metafóricas e prova-o com três argumentos:  

1. As leituras extra-literais (metafóricas) ligadas a um enunciado são passíveis 

de cancelamento, o que é uma característica das implicaturas conversacionais.  

2. A identificação dos enunciados que podem receber interpretações metafóricas 

usa as estratégias de inferência dependentes do princípio da cooperação. Ou seja, é 

porque o enunciado viola uma ou mais máximas que reconhecemos a necessidade de 

uma leitura não literal. 

3. O cálculo da própria interpretação metafórica decorre do princípio da 

cooperação. O facto de que o significado extra- literal deve ser relevante a um dado 

enunciado a fim de satisfazer o princípio cooperativo leva o ouvinte/leitor a encontrar 

uma relação de relevância a qual delimita as possibilidades da interpretação metafórica. 

Estas relações, racionalmente estabelecidas, podem ser convencionalmente 

determinadas (através do uso de estereótipos, associações culturalmente estabelecidas, 

as quais conferem a certas expressões determinados significados conotativos) ou ainda 

contextualmente determinadas (o próprio contexto da expressão faz estabelecer uma 

relação de relevância entre esta e determinadas conotações). 

Eco, além de considerar o aspecto semântico da metáfora, debruça-se também 

sobre a sua pragmática (1984, p.76) apresentando o exemplo "Como é aquele sujeito?” -

É um avestruz” (significando que é uma pessoa que esconde a cabeça) como violando 

simultaneamente: a regra do modo porque o enunciado não é claro nem perspícuo; a 

regra da qualidade porque não é de facto verdadeiro; a regra da quantidade porque não 

dá informação suficiente; e a da relação porque não é relevante. 

Este tipo de abordagem do problema da metáfora tem a vantagem sobre os 

modelos anteriores de incluir praticamente todo o tipo de metáfora e não apenas, como 

alguns modelos, os enunciados metafóricos que, numa leitura literal, se revelem falsos 

ou seleccionalmente incorrectos (sortally incorrect). No entanto, Stroik não faz 

qualquer referência ao tipo de textos em que a metáfora se poderá inserir. De facto, em 

relação ao texto poético, não existe uma unanimidade de opiniões no que respeita à 

aplicação destes princípios pragmáticos: 

“Ricoeur tem exposto a ideia de "référence rédoublé” do texto literário 
(...) em particular na sua obra La Métaphore Vive. Erram tanto aqueles 
teorizadores que, herdeiros de um neokantianismo muitas vezes dessorado, 
denegam qualquer relação da ficcionalidade dos textos literários com o real, 
quanto aqueles que, seduzidos pela teoria dos actos linguísticos, rejeitam a 
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existência da ficcionalidade como marca do texto literário pretendendo aplicar, 
por exemplo, as máximas do “princípio cooperativo” de Grice a todos os textos 
(incluindo, como é óbvio, os literárioss(Aguiar-e-Silva, 1988, nota 174, pp.645-
646). 

 
Alguns autores (ex.: Wall, 1989, p.46; Danesi, 1989, p.524) chamam ainda a 

atenção para o erro de encararmos a metáfora como um fenómeno parasitário como se o 

descodificador só passasse à interpretação do significado metafórico depois de ter 

tentado, sem sucesso, encontrar um sentido na leitura literal. A presença da figura 

requereria, assim, maior tempo de processamento. No entanto, estudos recentes 

demonstram que isso não se verifica quanto o contexto não é insuficiente. Também a 

sequência rígida destas duas etapas (leitura literal  leitura metafórica) é posta em causa. 

De facto, em grande parte dos casos, não se verificam estas duas etapas pois não há 

sequer este esforço para tornar significativa uma primeira leitura de tipo literal. Em 

metáforas mortas, expressões idiomáticas, e mesmo em metáforas vivas com a ajuda do 

contexto, identificamos imediatamente o sentido metafórico e não passamos por uma 

leitura literal se para isso não houver motivo. Em alguns casos, encontramos mesmo o 

processo inverso: apreendemos primeiro o sentido figurado e depois o literal em função 

de um determinado contexto. É o caso de algumas charadas, enigmas e certos poemas. 

 

Faltarão talvez ainda uns bons passos para se atingir uma teoria perfeita sobre 

metáfora, se é que essa meta está algures marcada. 

Os estudos sobre a metáfora, quer de carácter teórico quer na análise do estilo 

em diversos escritores, multiplicam-se nos nossos dias, tornando-se impossível o seu 

acompanhamento detalhado. Tal não é, porém, o objectivo deste trabalho que procura 

apenas focar alguns aspectos desta figura e da coesão do texto poético.  

 

2.1.2. Alguns pressupostos 

Neste trabalho, tentaremos fazer uma abordagem desta figura encarando-a como 

um fenómeno do significado com conteúdo cognitivo próprio e como elemento 

participante no texto a todos os níveis, de que focaremos a coesão textual. Neste 

sentido, teremos em mente a integração desta figura no texto poético: 

"Se a poesia pode ser definida como discurso metafórico, entende-se que 
a metáfora não será um simples ornamento para avivar um trecho de prosa 
versificada. Faz parte do próprio processo do poema e do que se convencionou 
chamar de pensamento poético.  As metáforas não são, decididamente, 
expressões isoladas dentro do poema, e sim fórmulas integradas e integrantes. O 
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inesperado da metáfora não provém de surgir ele fora de lugar e sim da 
originalidade da combinação conseguida dentro da rede de sentidos que 
constituem o poema (PARKER, obra não publicada, p. 79) 

 
É justamente a integração desta figura no texto que permite o levantamento de 

problemas como as consequências na sua coesão (em especial na coesão lexical) que 

advêm da presença de expresões metafóricas. 

Estamos conscientes da dificuldade em definir e explicar esta figura em termos 

definitivos e não esboçaremos aqui sequer uma tentativa de o fazer, muito menos em 

termos filosóficos, posto que tal não foi o objectivo a que nos proposemos com este 

trabalho. Tentaremos, isso sim, levantar algumas questões em relação ao 

posicionamento da metáfora na coesão lexical do texto poético. Para isso utilizaremos 

exemplos de expressões metafóricas que não arrastem problemáticas marginais às linhas 

que nos propomos seguir, expressões estas que não serão forjadas do nada mas 

destacadas de textos poéticos de autores conhecidos da língua portuguesa. À sua escolha 

não presidiu outro factor que não o de ilustrar do modo mais claro possível os aspectos 

em estudo. 

Em relação à linguagem utilizada, procurámos que esta fosse o mais clara 

possível, usando a terminologia mais corrente nos estudos sobre estes assuntos e 

procurando, sempre que possível, explicitar as expressões “técnicas” antes da sua 

utilização. Na designação dos termos da metáfora utilizaremos, por uma questão de 

comodidade, as expressões propostas por Richards sem que isto implique 

subscrevermos todos os princípios da teoria da interacção metafórica. 
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2.2. SOBRE COESÃO 

 

2.2.1. A noção de coesão 

Vários estudos têm sido feitos recentemente sobre coesão textual. A própria 

noção de coesão tem sido objecto de abordagens diversas, confundindo-se por vezes o 

seu âmbito com o de noções como coerência, conectividade, etc. Também em relação 

aos diferentes processos de estabelecimento de coesão textual, têm sido apresentadas 

diversas tipologias (cf., por exemplo, Halliday & Hasan, 1976 e 1989; Halliday, 1985; 

Longacre & Levinsohn, 1978; Beaugrande & Dressler, 1981; Coulthard et al, 1981;  

Leech & Short, 1981; Bernárdez, 1982; Mateus et al, 1983; Bauman & Stevenson, 

1986; Gregg, 1986; Hartnett,1986; Aitchinson, 1987; Källgren, 1987; Aziz, 1988; 

Reichler-Béguelin et al, 1988; Stati, 1989; Yang, 1989). 

Atentemos em primeiro lugar no sentido que Halliday e Hasan imprimem ao 

termo coesão. Para estes autores, verifica-se coesão textual sempre que um elemento no 

discurso está semanticamente ligado a um outro. A relação semântica entre os dois 

elementos faz com que estes constituam um elo coesivo (cohesive tie). Este elo é criado 

por um constituinte que retoma, reitera ou de qualquer outra forma remete para algo 

designado por outra expressão no mesmo texto. 

Estas ligações são imprescindíveis para a criação de textura pois implicam que 

um texto seja algo mais que um simples suceder de frases ainda que gramaticalmente 

correctas. Um texto não se estrutura por frases da mesma forma que uma frase se 

estrutura por sintagmas. O que assegura a sua unidade são estes elos de natureza 

essencialmente semântica. 
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2.2.2. A coesão como um nível de textualidade  

Beaugrande e Dressler em Introduction to Text Linguistics (1981, pp.48-206) 

apresentam sete níveis (standards) necessariamente presentes em qualquer texto 

definido como uma ocorrência comunicativa. Os autores (pp.3-10) definem 

sumariamente  estes níveis nos seguintes termos: 

Coesão  diz respeito aos modos através dos quais os componentes da superfície textual, 
i.e, as palavras que vemos ou ouvimos, estão mutuamente ligadas numa sequência. 
 
Coerência  diz respeito aos modos através dos quais os componentes do mundo 
textual, i.e, a configuração de conceitos e relações que estão por detrás da superfície 
textual, são mutuamente acessíveis e relevantes. 
 
Intencionalidade  diz respeito à atitude do produtor do texto em fazer com que o 
conjunto de ocorrências constitua um instrumento textual coeso e coerente para a 
realização das suas intenções, p. ex., para veicular conhecimentos ou para atingir um 
objectivo (goal) especificado num plano. 
 
Aceitabilidade  diz respeito à atitude do receptor do texto em fazer com que o 
conjunto de ocorrências constitua um texto coeso e coerente tendo alguma utilidade ou 
relevância para si, p. ex., para adquirir conhecimentos ou cooperar num plano. 
 
Informatividade  diz respeito à medida em que as ocorrências do texto são esperadas 
vs. inesperadas ou conhecidas vs. desconhecidas. 
 
Situacionalidade  diz respeito  aos factores que fazem um texto relevante a uma dada 
situação de ocorrência. 
 
Intertextualidade  diz respeito aos factores que fazem a utilização de um texto 
depender do conhecimento de um ou mais textos previamente recebidos. 

 

Segundo Jonz (1987, p.412), é precisamente o nível da coesão  aquele que pode 

ser avaliado em termos de uma análise textual "estética", com referências imediatas 

mínimas à interacção  receptor/texto. Os outros níveis são por natureza interactivos e só 

podem ser aplicados à análise do texto em uso. A coesão é o único nível que pode ser 

abordado (embora de uma forma incompleta) num grau baixo da escala das interacções 

receptor/texto. Ao debruçar-se sobre a coesão textual e a compreensão de uma segunda 

língua, Jonz deixa claro que "We have chosen to concentrate on this text feature because 

of its potential for objective, noninteractive classification (p.412). 

Embora talvez um pouco exagerada, a posição de Jon, não deixa de ter algum 

fundamento e se, de facto, tal objectividade for possível, esperamos não a trair na 

abordagem que no presente trabalho nos propomos fazer da coesão textual. 
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2.2.3. Coesão intra e interfrástica 

As relações coesivas são relações entre dois ou mais elementos num texto 

independentemente da estrutura podendo-se, portanto, desenvolver dentro da fronteira 

da frase ou entre elementos de frases diferentes (Halliday e Hasan, 1976, p.VII; Irwing 

& Moe, 1986, pp. 4-5). As relações coesivas são as mesmas quer num caso quer noutro. 

Tentaremos, no entanto, no presente trabalho, utilizar exemplos de elos coesivos 

interfrásticos uma vez que nestes casos o efeito é mais evidente. De facto, estes elos 

coesivos salientam-se mais claramente porque são a única fonte de textura a este nível, 

enquanto dentro da frase temos ainda as relações estruturais: 

“The quality of texture depends partly on cohesion and partly on 
structure. If the pronoun and its referent are within the same clause complex, this 
is already one text by virtue of the structure relationship between the clause; the 
cohesion merely adds a further dimension to the texture. If on the other hand 
there is no structural relationship, the cohesion becomes the sole linking feature, 
and hence critical to the creation of text. The cohesive relationship itself is not 
affected by considerations of structure; Peter...he form an identical pattern 
whether they are within the same compleø or not. But they carry a greater load 
in the discourse if they are not (Halliday, 1985, p.291). 
 

Isto não significa que a coesão seja uma relação acima da frase; é uma relação 

para a qual a frase ou qualquer outra forma de estrutura gramatical é simplesmente 

irrelevante (Halliday & Hasan, 1976, p.9).  

 

 

 

2.2.4. Tipos de elo coesivo 

Halliday e Hasan em Cohesion in English (1976) agrupam os elos coesivos nas 

seguintes categorias: 

 

a) Referência 

Nesta categoria incluem-se os elos coesivos em que a interpretação de um item 

remete(4) para um outro no texto tendo por base a continuidade de referência. Estes 

itens podem ser pessoais (ele, ela...), demonstrativos (isso, aquele...) ou comparativos 

(igual, mais...). Todos estes elementos têm em comum o facto de apresentarem a 

propriedade semântica da definitividade e de não se restringirem a determinada classe 

gramatical. 
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Quando um destes itens ocorre num texto, pode estabelecer uma relação 

directamente com algo do contexto situacional ou constituir uma ligação de co-

referência com outro item presente no contexto linguístico, quer anterior, quer posterior. 

Halliday e Hasan designam o primeiro caso por exófora  e o segundo por endófora que 

subdividem respectivamente em anáfora e catáfora (1976, p.33). Reichler-Béguelin et 

al (1988, p.70) acrescentam ainda o termo afórico para designar os casos de referência 

indefinida. Por sua vez, Gleason utiliza o termo parafórico para designar os itens que 

referem algo de um outro texto ou obra supostamente conhecida e relacionada com o 

texto em questão de um modo particular. Halliday introduz o termo homofórico em 

relação ao item que refere algo do conhecimento geral: a lua, a imprensa, a Rainha, etc, 

têm referentes definidos, sendo o primeiro igual para todos os falantes em geral e os 

últimos dependentes da situação específica (Gutwinsky, 1976, pp.65-68). Mas são 

obviamente apenas os casos de ligação endofórica - também designados por diáforas 

por Maillard por sugestão de Roland Barthes (Maillard, 1974, p. 57)  que contribuem 

para a coesão textual. 

 

b) Substituição 

Inclui os elos em que um item (um, o mesmo, fazer, acontecer...) remete para 

outro da mesma classe gramatical, evitando a sua repetição. Assim, a substituição pode 

ser nominal, verbal ou da oração. 

 

c) Elipse 

Abarca os casos em que a substituição é feita por zero, ou seja, o item que se 

repetiria é simplesmente omitido na superfície textual. Os subtipos e características são, 

naturalmente, os mesmos da categoria anterior. 

 

d) Conjunção 

Nesta categoria são contemplados os elementos que são coesivos não pela 

continuidade de forma ou de referência em relação a um item pressuposto, mas pelo 

estabelecimento de uma ligação semântica entre duas passagens de texto em que a 

interpretação da segunda depende de algum modo da relação que estabelece com a 

primeira. Um tanto arbitrariamente, os autores subdividem esta secção em conjunção 

aditiva (e, nem...), adversativa (mas, no entanto...), causal (consequentemente, por 

isso...) e temporal (então, finalmente...). 
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e) Lexical 

Esta categoria contempla a coesão manifestada pela escolha de vocabulário. 

Reconheceremos coesão entre qualquer par de lexemas(5) que estabeleçam entre sé uma 

relação lexico--semântica. Esta relação pode estar incluída numa de duas subcategorias: 

coesão lexical por reiteração (quando, entre os dois lexemas, é estabelecida uma relação 

de inclusão sémica e, consequentemente, a intensão(6) de um item reitera na íntegra a 

intensão do outro) ou coesão lexical por colocação (quando os dois lexemas tendem a 

partilhar contextos semelhantes). Na primeira subcategoria incluem-se os casos de: 

repetição do mesmo lexema; sinonímia; hiponímia; hiperonímia; item geral. Na segunda 

subcategoria estão incluídas as relações entre opostos (complementares, antónimos, 

conversos); entre membros da mesma série lexical ordenada; e entre elementos do 

mesmo conjunto lexical não ordenado (relações  parte-todo, parte-parte, co--hiponímia 

e, em geral, entre itens lexicais que, mesmo não mantendo uma relação de inclusão de 

sentido, estejam algum modo associados na língua). 

 

Os autores de Cohesion in English apresentam ainda uma sexta categoria: a 

coesão fonológica, em que abordam a função coesiva da entoação (op cit., pp.271-273) 

mas não desenvolvem muito este aspecto. 

Quase dez anos mais tarde, Halliday reformula alguns destes pontos (Halliday, 

1985, pp.28·-318) introduzindo as seguintes alterações: 

-Considera apenas quatro categorias de elos coesivos fundindo numa única categoria os 
casos de elipse e substituição, incluindo estes últimos nos primeiros. 
 
-Aborda um maior leque de subcategorias dentro da categoria da conjunção: aposição, 
clarificação, adição, adversativa, variação, espacio-temporal, comparativa, causal-
condicional, respectiva. 
 
-Divide a coesão lexical não em duas mas em três subcategorias: repetição (incluindo o 
que Beaugrande e Dressler designam por recorrência parcial), sinonímia (tomada em 
sentido muito lato e incluindo hiponímia, meronímia e antonímia) e colocação (itens 
com tendência para co-ocorrerem). 

 

Halliday & Hasan (1989, pp.82) apresentam ainda o caso da coesão estrutural, 

que dividem em três categorias: paralelismo, desenvolvimento tema-rema e organização 

dado-novo. 

 



22 

Desde a publicação de Cohesion in English em 1976 que seus autores, 

principalmente Hasan, têm vindo a aperfeiçoar e corrigir o modelo de análise da coesão 

textual. Butler (1989, p. 10) resume através do seguinte esquema os tipos de relações 

coesivas considerados por Hasan nos seus últimos trabalhos: 

 

co-referência (realizada principalmente por 
referência) 

 
gramaticais  

co-classificação (realizada principalmente por 
substituição e elipse) 

repetição 
hiponímia 
sinonímia 
meronímia 

 
 
geral 

antonímia 
equivalência 
nominalização 

 
 
 
 
 
 
componenciais  

 
 
 
lexicais (co-
extensão) 

 
instancial 

semelhamça 
conjuntivas 

 
 
 
 
 
 
Relações 
coesivas  

orgânicas 
pares adjacentes  

 

A grande subdivisão dos elos em componenciais e orgânicos tem como base o 

facto de que as categorias de referência, substituição, elipse e lexical dizem respeito a 

partes ou componentes de mensagens, enquanto que as relações orgânicas ligam 

mensagens completas (Hasan, 1979, p.379). A subdivisão dos tipos componenciais em 

duas categorias, gramatical e lexical, mantém-se tal como era feita no modelo de 1976. 

No entanto, agora Hasan aponta relações semânticas ainda mais profundas que estão 

subjacentes aos diversos subtipos e que atravessam a dicotomia gramatical/lexical. Em 

1989 (pp. 73-74) Halliday e Hasan definem-nas nos seguintes termos: 

1. co-referencialidade  quando os referentes situacionais dos dois termos são o 

mesmo;  

2. co-classificação  quando as coisas, processos ou circunstâncias a que os dois termos 

se referem pertencem a uma classe idêntica, embora cada membro do par coesivo refira 

um elemento distinto dessa classe;  

3. co-extensão  quando ambos os termos se referem a algo dentro do mesmo campo 

geral de significação.  

Apresentam as noções de referência como constituindo normalmente elos de co-

referência embora os itens comparativos também possam integrar elos coesivos por co-

classificação. Incluem os elos por substituição e elipse na categoria da co-classificação e 

apresentam os elos lexicais como geralmente integrando a co-extensão. Uma outra 

subdivisão introduzida por Hasan é, na categoria lexical, a distinção entre as relações 
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gerais, que existem entre os itens independentemente do texto particular em que 

ocorrem, e as relações instanciais que se criam localmente, num determinado texto (por 

exemplo, num texto X a equivalência de “o irmão de Maria” e “o João”). 

 

2.2.5. Tipos de elo coesivo lexical 

Uma relação semântica coesiva não existe, evidentemente, entre  qualquer par 

aleatório de itens lexicais co-ocorrentes. Surge, deste modo a necessidade de 

caracterizar os tipos de relação de sentido que constituiriam potenciais elos coesivos. De 

outro modo, acabaríamos por nos deparar com cadeias do tipo: flor, pétala, talo, caule, 

galho, ramo, tronco, árvore, madeira, toro, lenha, fogo, chama. Nesta linha, acabaríamos 

por agrupar itens tais como “flor” e “chama” entre os quais não é muito fácil dizer qual 

o tipo de relação de sentido. E no entanto, pegando uma por uma nas relações entre 

elementos consecutivos da lista, não podemos em nenhum ponto considerar como 

inexistente uma relação de sentido (Halliday e Hasan, 1989, p.80). Surgem assim várias 

propostas de classéficação das relações geradoras de coesão textual. 

 

Dentro da categoria da coesão lexical, Halliday e Hasan (1976) apresentam, 

como vimos no ponto anterior, vários tipos de elo coesivo que ilustram com exemplos. 

Podemos esquematizar estes tipos num quadro utilizando os mesmos exemplos 

apresentados pelos autores: 
TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

Reiteração repetição 
sinonímia 
quase-sinonímia 
hiponímia 
hiperonímia 
item “geral” 

mushroom – mushroom 
climb – ascent 
brand – sword 
car – vehicle 
vehicle – car 
the thing – the ascent 

opostos: 
     complementares 
     antónimos 
     conversos 

 
boy – girl 
like – hate 
order – obey 

membros da mesma série 
ordenada 

Tuesday – Thursday  

Colocação 

membros de conjuntos lexicais 
não ordenados 
     parte – todo 
     parte – parte 
     co-hipónimos 
     lexemas de algum modo 
associados na língua 

 
 
brake – car 
mouth – chin 
chair – table 
joke – laugh 

Quadro 1 
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Halliday deixa claro, no entanto, que o efeito coesivo entre itens lexicais é 

predominantemente determinado pela probabilidade que têm de ocorrer em contextos 

semelhantes: 

“As a matter of fact, even where there is a relation of synonymy between 
lexical items, their cohesive effect tends to depend more on collocation, a simple 
tendency to co-occur. Of course if both relationships are present they reinforce 
each other; but if a pair of synonyms are not regular collocates their cohesive 
effect is fairly week, whereas words which are closely associated but without 
any systematic semantic relationship are nevertheless likely to have a noticeably 
cohesive effect. This is because collocation is one of the factors on which we 
build our expectations of what is to come next” (Halliday, 1985, p.313). 
 
Daqui se infere que a colocação, longe de constituir um aspecto menos 

importante no desenvolvimento de coesão lexical, revela-se imprescindível estando 

subjacente mesmo nos elos coesivos por reiteração. Este é um problema algo complexo 

e que tem já sido alvo de alguma reflexão (ver, por exemplo, Patry & Ménard, 1990, pp. 

29-42). 

Mais tarde, Halliday e Hasan (1989, pp.72-85) mantêm a subdivisão introduzida 

por Hasan na categoria dos elos lexicais agrupando-os em gerais e instanciais(7) 

designando respectivamente as relações que são reconhecidas na língua, 

independentemente do texto em que ocorrem (sinonímia, antonímia, etc.) e os elos 

estabelecidos no próprio texto (através de comparações, por exemplo). A coesão lexical 

de tipo geral inclui relações de co-classificação ou co-extensão. Os autores apresentam 

os seguintes casos, embora reconhecendo não se tratar de uma apresentação tão 

completa como a que fizeram em obras anteriores: 

 
TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

Geral repetição 
sinonímia 
antonímia 
hiponímia 
meronímia 

children – children; suggested – suggestion 
woman – lady 
silver – golden 
cat – animal 
root – tree 

Instancial equivalência 
 
nominalização (naming) 
 
semelhança (semblance) 

 
 
 
 
all my pleasures were like yesterday 
Quadro 2 
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Källgren (1987, pp.163-164) apresenta uma tipologia dos elos coesivos em que 

confronta enlaces que Halliday e Hasan classificam como lexicais com outros tipos e 

divide-os em duas grandes categorias: relações simétricas e relações assimétricas. Os 

exemplos apresentados são os seguintes:  

 
RELAÇÕES ASSIMÉTRICAS  

flores hiperonímia à 
ß hiponímia 

rosas 

uma rosa generalização à 
ß especificação 

rosas 

a menina expansão à 
ß elipse 

a menina pequena 

a menina antecedente à 
ß pronominalização 

ela 

RELAÇÕES SIMÉTRICAS  
rosas ß co-hiponímia à narcisos 

rosas vermelhas ß co-especificação à rosas brancas 
a rosa ß identidade à a rosa 

sugerir ß identidade modificada à sugestão 
menino ß sinonímia à rapaz 
menino ß contraste à menina 

sol ß indicidade à calor 
dado (objecto) ß homonímia à (dado (verbo dar) 

Quadro 3 

 
O autor acaba por considerar que os casos de homonímia não são verdadeiros laços 

coesivos uma vez que não têm uma base semântica. 

 
Outros autores apresentam propostas de classificação, embora não tão exaustivas 

como as que acabámos de ver. Apresentamos, tal como nos casos anteriores, quadros 

sinópticos, por nós elaborados, com base nas informações obtidas nas referências 

bibliográficas consultadas. 

Longacre & Levinsohn (1978, p.108), por exemplo, propõem de um modo 

sucinto a seguinte tipologia ligada a fenómenos de coesão lexical: 

TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 
Antonímia   
Itens do mesmo domínio 
semântico 

  

Paráfrase -sinónimos 
-negação de antónimos 
-repetição de predicados 
-adição de outros SN 
-vocabulário relacionado numa hierarquia 
do genérico ao específico 

 

Cadeia de expectativa 
(expectancy chain) 

 He shot him and he... died. 

Marcação de frustração  He started for Paris... but didn´t 
arive. 

Quadro 4 
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Já Beaugrande e Dressler (1981), por exemplo, no que diz respeito ao 

envolvimento do vocabulário na coesão do texto, distinguem os seguintes tipos: 

TIPOS EXEMPLOS 
Recorrência water – water 
Recorrência parcial separate – separation 
Paráfrase (sinonímia) a murderer – taker of a life 

Quadro 5 

 

Coulthard et al (1981) não desenvolvem muito este asssunto: 

TIPOS EXEMPLOS 
Coesão léxico-referencial got involved – get involved 
Sinónimos 
Antónimos 
Hipónimos 
Palavras do mesmo campo semântico 

 

Quadro 6 

 
Leech e Short (1981), por sua vez, consideram apenas dois tipos de elo coesivo 

envolvendo itens lexicais, que incluem nas relações de cross-reference, um mecanismo 

de repetição de significado e/ou referência: 

 

TIPOS EXEMPLOS 
Repetição formal chamber – chambers 
Variação elegante the wall – the sides 

empty – holloowness 
swings – sways 
the highest of the hills – its stupendous pedestal 
Quadro 7 

 
Como se depreende dos exemplos apresentados pelos autores, a variação elegante é um 

tipo de coesão que engloba relações de vária ordem, apresentando-se como uma 

categoria muito lata. 

 

Bernárdez (1982) apresenta uma tipologia de relações que ele intitula de 

coerência mas na realidade inclui os elos que os outros autores consideram como 

origem de coesão. Esquematizaremos seguidamente os tipos que envolvem elos 

lexicais: 
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TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

substituição léxica 
sinonímica 

sinónimo 
hiperónimo 
hipónimo, etc. 

automóvel – coche 

substituição pronominal proformas lexicais 
pronomes 
pro-advérbios 

fuma – hace 
Luis – él 
en casa – alli 

 
 
 
Repetição 

elipse   
baseadas na existência de 
algum traço semântico 
comum 

hiper_ 
hipo_ 
antónimo 
derivado sintáctico, etc. 

  
 
 
Relações semânticas entre 
lexemas baseadas no conhecimento 

do mundo pelos 
participantes na 
comunicação 

 casa – chimenea 

Quadro 8 

 

Mateus et al (1983, cap. 7) destacam a conectividade  como uma das 

propriedades da textualidade e distinguem dois tipos: conectividade sequencial ou 

coesão - em que a interdependência semântica das ocorrências textuais resulta de 

aspectos linguísticos de sequenciação  e conectividade conceptual ou coerência - em 

que a interdependência semântica das ocorrências textuais resulta dos processos mentais 

de apropriação do real e da configuração e conteúdo dos esquemas cognitivos que 

definem o nosso saber sobre o mundo. Dentro da conectividade sequencial distinguem a 

coesão gramatical e a coesão lexical a qual subdividem nos seguintes tipos: 

 
TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

Reiteração  elas – elas 
Substituição sinonímia 

antonímia 
hiperonímia (onde incluem a holonímia) 
hiponímia (onde incluem a meronímia) 

a criança – o miúdo 
a verdade – uma mentira 
peixe – salmonetes 
o gato – um felino 

Quadro 9 

 

Bauman e Stevenson (1986, p.17) construiram uma taxonomia dos elos coesivos 

baseada na de Halliday e Hasan - que eles consideram como linguisticamente descritiva 

mas sem preocupações de aplicação ao ensino  e na de Pearson e Johnson - em que o 

propósito de aplicabilidade ao ensino se sobrepõe à preocupação por uma descrição 

linguística exaustiva. Da taxonomia resultante, seleccionámos os elos que dizem 

respeito à coesão lexical: 
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TIPOS EXEMPLOS 

Sinónimo lad – boy; cab – taxi 
Superordenado animal – dog; child – boy; vehicle – bus 
Termo geral problem – assaults; thing – treehouse 

Quadro 10 

 

Gregg (1986) divide os elos coesivos em gramaticais, transicionais e lexicais. 

Em relação a estes últimos, mantém a divisão de Halliday e Hasan (1976), embora 

noutras categorias siga orientações diferentes: 

TIPOS SUBTIPOS  
Reiteração lexical mesmo item 

sinónimo 
superordenado 

Colocação  
Quadro 11 

 

Hartnett (1986) propõe-se organizar as subclasses linguísticas da taxonomia de 

elos coesivos de Halliday e Hasan, a fim de distinguir os processos mentais e de definir 

mais explicitamente os efeitos dos processos coesivos na coerência. Para atingir este 

objectivo, propõe duas subclasses de laços coesivos: estáticos e dinâmicos. Os primeiros 

focam e mantêm a atenção num tópico e os segundos manipulam-no e desenvolvem-no. 

Estas duas classes são, pois, definidas com base no funcionamento do elo no texto, e 

não na sua forma. Em relação aos elos de tipo lexical, a divisão é a seguinte: 

TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 
Estáticos repetição de itens lexicais 

sinónimos 
quase-sinónimos 
antónimos 
itens associados por colocação 

 

Dinâmicos superordenados 
hipónimos 
relação parte-todo(8) 

(numa definição) 
(num exemplo ilustrativo de um conceito geral) 
(numa descrição de um todo elaborada pela descrição das 
partes) 

Quadro 12 

 

Aitchinson (1987) efectuou uma longa pesquisa sobre o que denomina de léxico 

mental (mental lexicon). Chegando à conclusão de que na mente do falante 

determinadas palavras se encontram relacionadas, este linguista refere as duas principais  

teorias que explicam estas associações: Por um lado, temos as teorias dos "glóbulos 

atómicos (atomic globule theories) segundo as quais as palavras se estruturam  por 

átomos de significado e as relações entre elas são reconhecidas na medida em que têm 

átomos em comum. Por outro lado, temos as teorias da teia (cobweb theories) segundo 
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as quais as relações entre palavras são reconhecidas devido às ligações que os falantes 

estabelecem entre elas: 

 

 

 
 

 

O autor prefere esta última posição acrescentando que as teias, campos semânticos em 

que as palavras se encontram, não são estanques mas interligam-se também entre si: 

 

 

 
 

 

Ao estudar o tipo de relações através das quais os lexemas são associados, Aitchinson 

(1987, pp.74-75) destaca as seguintes relações por ordem decrescente de frequência: 
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TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

Co-ordenação (co-ordination) incl. 
opostos 

palavras que se agrupam no mesmo 
nível de detalhe 

salt – pepper 
butterfly – moth 
red – white – blue – green 
left – right 
hot – cold 

Colocação (collocation) palavras que tendem a ser 
encontradas juntas 

salt water 
butterfly net 
bright red 

Superordenação (superordination) um termo inlcui o outro insect – buttlerfly 
colour – red 

Sinonímia e quase-sinonímia  starved – hungry 
Quadro 13 

 

Aziz (1988) classifica os elos coesivos lexicais de modo semelhante a Halliday e 

Hasan (1976), embora mais sucinto: 

 

TIPOS EXEMPLOS 
Mesmo 
Sinónimo 
Superordenado 
Geral 
Colocação 

car – car 
car – automobile 
car – Ford 
car – thing 
car – driver 

Quadro 14 

 

Reichler-Béguelin et al (1988, pp.71-77) propõem a classificação dos elos 

lexicais em fiéis (repetição), infiéis (paráfrase) e associativos. Dentro destas categorias, 

as autoras dispõem as relações semânticas de sinonímia, hiponímia, etc. também 

consideradas nas taxonomias anteriores. Focam ainda, no âmbito da coesão lexical, o 

caso da nominalização, que também designam por anáfora conceptual (conceptuelle ou 

résomptive), termo que vão buscar a Maillard. Segundo este autor (1974, p.57), 

conforme a diáfora remeta para um simples segmento ou para um enunciado mais ou 

menos longo, estaremos perante um caso de referência segmental ou de referência 

conceptual. Este último processo permite condensar sobre a forma de um SN (daí a 

designação de nominalização) todo um enunciado. Por vezes, este tipo de ligação 

interfrástica faz transparecer a atitude do locutor sobre o estado de coisas que refere, 

como se pode ver nos exemplos dados. Esquematizando as várias relações consideradas 

obtivemos o seguinte quadro: 
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TIPOS SUBTIPOS  EXEMPLOS 

Fiéis (repetição)   un sofa – le sofa 
inclusão de sentido sinónimos 

para-sinónimos 
hiperónimos 
hipónimos 

 
son noveau metier – cette profession 
percevoir – voir 
(raros) un animal – Ce chien 

anáfora conceptual 
(nominalização) 

 Jean prend ses vacances en aout. Je ne sais pas qui lui 
a suggéré cette décision absurde/raisonable. 
Vous le tenez pour incapable: votre préjugé  est 
stupide. 
Il a perdu as mére, et ce deuil l’a bouleversé. 

 
 
 
 
 
Infiéis (paráfrase) 

perífrase  Júlio Iglesias – ancien joueur de l’Atletico de Madrid 
Associativas   maison – fenêtres 

maison – propriétaire 
Quadro 15 

 

 

 

Stati (1989) define isotopia como a iteração de entidades de conteúdo semântico 

num texto e que, com a co-referência, constitui uma das fo rmas básicas de repetição 

semântica dentro do texto. Este autor apresenta os seguintes tipos de isotopias: 

 

TIPOS DEFINIÇÃO EXEMPLOS 
Extracção extracção de um componente sub-lexical que re-

emerge na mesma frase ou em frase posterior no 
texto 

Man's particular primate  nature 

Inserção inserção do significado conceptual de uma 
palavra no do outra palavra (ou SN) subsequente 

They could see the guests arriving 
for the party. 

Iteração lexemática duas palavras co-textuais têm o mesmo 
significado conceptual (inclui a repetição e a 
sinonímia) 

ability – capability 
exploring – exploration 
method – method 

Iteração sub-
lexemática 

duas ou mais palavras co-textuais têm um 
elemento semântico em comum (inlcui as relações 
de co-hiponímia e antonímia) 

heart – stomach 
(elemento comum: órgão anatómico) 

Quadro 16 

 

Yang (1989), num artigo em que analisa as cadeias coesivas presentes nas 

composições de dois estudantes, utiliza a seguinte tipologia que declara ter adaptado de 

Hasan (1984) e Halliday e Hasan (1976): 
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TIPOS EXEMPLOS 

Repetição uses – uses – using 
Sinonímia dreams – fantasies – ethereal mood 
Antonímia dream – wake up 
Hiponímia  (rel. classe – membros) compare – weigh – analysing 
Meronímia (rel. todo – partes) crew – officers – first mate 
Equivalência (específica, estabelecida no próprio texto) “my double was no homocidal ruffian” 
Nominalização (naming) “Conrad portrays this...with the captain’ double, 

Leggatt” 
Semelhança (semblance) “the deck was like a pool” 
Pronomes de referência e demonstrativos destes itens 
lexicais 

“Joseph Conrad...he...” 

Fortes associações por colocação ship – crew – board - aboard 

Quadro 17 

 

Na elaboração destes quadros servimo-nos apenas da informação fornecida nas 

obras indicadas, mantivemos os exemplos originais sem os traduzir e, quando estes não 

eram apresentados, achámos preferível deixar o seu lugar em branco. Não será, no 

entanto, difícil encontrar exemplos na língua portuguesa para todos os casos. 

Fazendo uma breve análise comparativa das taxonomias apresentadas(9), 

verificamos que, sendo umas mais exaustivas que outras(10), há, no entanto, aspectos 

comuns. Em praticamente todas as classificações são considerados como elos coesivos a 

ocorrência não só de itens repetidos, como mantendo relações de inclusão de sentido 

quer bilaterais (sinonímia, quase—sinonímia, etc.) quer unilaterais (hiponímia, termo 

geral, etc.). Outras relações são também sentidas como coesivas quer estejam 

sistematizadas (co-hiponímia, meronímia etc.) quer não (indicidade ou colocação). 

 No presente trabalho, utilizaremos preferencialmente a classificação de Halliday 

e Hasan uma vez que apresenta uma maior sistematização das diversas possibilidades de 

ligação lexical. Talvez seja precisamente devido a esta característica que tem sido esta a 

tipologia mais utilizada em trabalhos que envolvam o problema da coesão textual. 

 

Independentemente do tipo, os enlaces coesivos lexicais assumem particular 

relevância no texto. Halliday e Hasan chegam a afirmar perentoriamente que "however 

luxuriant the grammatical cohesion displayed by any piece of discourse, it will not form 

a text unless this is matched by cohesive patterning of a lexical kind (1976, p.292). 

 

2.2.6. Dificuldades 

Algumas dificuldades se deparam no estudo de qualquer aspecto de coesão 

textual. Algumas são já previstas por Halliday e Hasan em Cohesion in English, o 
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primeiro e, até ao momento, um dos mais sistemáticos estudos sobre este assunto; outras 

foram apresentadas mais tarde. Focaremos aqui, de modo muito sucinto, as que nos 

pareceram mais pertinentes, pelo menos ao âmbito do presente trabalho. 

 

a) Reconhecimento do elo coesivo 

Nem sempre os elos coesivos, especialmente os de tipo lexical, são fácil e 

inequivocamente reconhecidos. Entre itens lexicais podem-se reconhecer ligações com 

maior ou menor força. Halliday e Hasan alertam-nos para este problema: 

“When analysing a text in respect of lexical cohesion the most important 
thing is to use common sense, combined with the knowledge that we have, as 
speakers of a language, of  the nature and structure of its vocabulary” (Halliday 
& Hasan, 1976, p.290). 

 
Também Källgren apresenta uma advertência semelhante: 

“El enlace de elementos es básicamente semántico. A veces está marcado 
también por medios morfológicos o sintácticos pero a menos que exista también 
enlace semántico, las similitudes no pueden llamarse auténtico enlace. La 
decisión sobre qué elementos deben contarse como enlaces depende totalmente 
del linüista que realiza el análisis, lo que ciertamente es horrible pero refleja 
bastante bien la realidad. Personas distintas encontrarán, o no encontrarán, 
diferentes relaciones en un texto, simplemente porque interpretan los textos de 
modo ligeramente diferente. Este es un hecho empírico por muy molesto que 
resulte, y no hay más possibilidad que concentrarse en las relaciones con un 
grado elevado de fiabilidad” (Källgren,1987, p.162). 
 
Este problema levanta-se com particular agudeza em relação à coesão lexical por 

colocação quando os itens pertencem a um conjunto não ordenado sem uma relação 

sistematizada (último tipo apresentado no quadro 1). De facto, à primeira vista, esta 

categoria parecer-nos- ia o contentor em que caberiam todos os elos coesivos que não se 

classificassem em nenhuma das outras categorias. Embora isto tenha algo de verdade, 

daqui não se pode inferir que estamos no campo do puramente subjectivo e que, 

portanto, este tipo de coesão deve ser  excluído de um estudo linguístico com um 

carácter minimamente rigoroso. A verdade é que estas ligações são sentidas e a 

existência de casos difíceis e mesmo duvidosos não anula esta situação. Também não 

precisamos de definir este subtipo de coesão lexical como aquele que abarca os elos que 

não são incluídos nos restantes subtipos. Källgren (1987, p.164) denomina estas 

relações coesivas como relações de indicidade e define o elo coesivo de indicidade 

como "elo por pressuposéção", considerando que, para todos estes casos, é fácil 

construir uma oração pressuposta que relacione os dois membros do enlace. O autor 
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exemplifica com o elo "sol  calor” em que a oração pressuposta seria algo como; "O sol 

produz calor”. 

Doubtfire (1983, pp.91-92) admite também que este aspecto de associação 

lexical tem influências psicológicas, o que impede uma avaliação puramente objectiva. 

Contrapõe, no entanto, a esta situação, a familiaridade que os falantes têm com os vários 

contextos, a qual desenvolve certos conhecimentos e expectativas comuns, bem como o 

estabelecimento de certas "regras” de tal modo que a coesão lexical seja mantida pelos 

diferentes processos que acabamos de apresentar. 

Não podemos, no entanto, ignorar a dificuldade que apontámos acima e, em 

relação a ela, tentaremos, neste trabalho, seguir o conselho de Källgren escolhendo 

exemplos que, sendo representativos, não arrastem problemáticas desnecessárias ao 

âmbito do mesmo.  

 

b) Os limites coesão/coerência 

A própria noção de elo coesivo tal como é encarada por Halliday e Hasan foi 

posta em dúvida por Morgan e Sellner (1980, pp.179-181) e por Carrell (1982, pp.481-

484). Estes autores afirmam, a nosso ver erradamente, que a propriedade a que Halliday 

e Hasan chamam textura não é mais que a coerência textual. Não vamos aqui debater 

este ponto até porque já tem sido rebatido, nomeadamente por Peter Fries (1986, p.18 e 

nota 7 da p.27). 

Irwin e Moe (1986, p.5) apresentam a coesão como sendo um fenómeno 

linguístico mensurável enquanto a coerência é considerada mais global e não 

susceptível de avaliação. 

Já Beaugrande e Dressler chamaram a atenção para a relativa independência dos 

níveis de textualidade coesão e coerência havendo a possibilidade de nos depararmos 

com textos com coerência e sem coesão e vice versa. Contudo, não podemos cair no 

extremo oposto ignorando a sua interdependência, a qual é particularmente relevante no 

caso da coesão lexical. Sendo as relações de coesão estabelecidas entre os componentes 

da superfície textual e sendo as relações de coerência estabelecidas entre os 

componentes do mundo textual, isto é, conceitos e relações (Beaugrande & Dressler, 

1981, pp.3-4), facilmente se depreende que, entre os dois níveis de textualidade, não 

poderá ser delineada uma fronteira nítida e rígida. Ao analisarmos as relações entre 

lexemas presentes em determinado texto, não podemos distinguir claramente onde 

começam as áreas semânticas e acabam os conceitos não estruturados linguisticamente. 
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Estes autores apresentam (1981, pp.38-43) um esboço de um modelo da produção de 

textos e salientam a fluidez das fases de processamento:  

- planeamento (planning): o emissor tem a intenção de atingir determinado objectivo 

(goal) através do texto; 

- ideação (ideation): delineamento de ideias, i é, configurações de conteúdo iniciadas 

internamente; 

- desenvolvimento (development): fase em que se expandem, especificam, elaboram e 

inter-relacionam as ideias obtidas; 

- expressão (expression): escolha das expressões linguísticas apropriadas; 

- textualização (parsing): processamento das expressões linguísticas através de 

dependências gramaticais de forma linear na superfície textual.  

A recepção do texto seguiria as mesmas fases em ordem inversa. Os autores 

reforçam, também no processo de descodificação, a ausência de fronteiras entre as 

fases, bem como a variação da intensidade e duração das mesmas. 

Daqui se conclui que não podem ser traçados rigidamente os limites 

coesão/coerência. Isto não invalida no entanto os estudos que têm sido feitos nesta área 

constituindo mesmo um desafio a novas investigações. É a própria Patricia Carrell que 

acaba por reconhecer isto mesmo: "I'm not claiming that there's nothing worthwhile 

about cohesion studies, and in fact, I believe they need to be done” (1982, p.486). 

 

c) Elo coesivo  causa ou consequência da coerência textual 

Morgan e Sellner (1980) bem como Carrell (1982) observam ainda que as 

ligações que Halliday e Hasan identificam como elos coesivos não são a causa mas o 

efeito da coerência textual, ou seja, que as ligações em questão são reconhecidas porque 

o descodificador parte do princípio de que o texto é coerente. 

Esta objecção tem a sua origem na confusão entre textura e coerência feita por 

aqueles autores e que já referimos na alínea anterior. Halliday e Hasan apresentam a 

textura como definida simultaneamente pelo registo (que diz respeito ao contexto 

situacional) e pela coesão (que diz respeito ao texto em si). Se pensarmos na noção de 

coerência tal como é apresentada por Beaugrande e Dressler, talvez seja verdade que os 

elos coesivos são sentidos porque o receptor parte do princípio de que o texto é 

coerente; no entanto, Halliday e Hasan não puseram o problema nestes termos. 
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d) O estudo linguístico do texto 

Morgan e Sellner (1980) apresentam ainda um ponto de vista radical ao 

encararem os estudos efectuados no âmbito da linguística textual como envolvendo não 

o conhecimento da língua mas conhecimentos mais gerais, do mundo extralinguístico e, 

como tal,  defendem que estas abordagens não cabem no âmbito da linguística. Esta 

objecção prende-se com o que já dissemos atrás. Não podemos separar totalmente o 

conhecimento da língua do conhecimento enciclopédico e vivencial. E isto é válido 

mesmo a nível da frase. Searle salienta que mesmo o significado literal de uma frase só 

determina um conjunto de condições de verdade em relação a um conjunto já assumido 

de pressupostos que não fazem parte do conteúdo semântico da frase. à o que nos 

permite, por exemplo, dizer sem hesitar quais as condições de verdade da asserção “A 

mosca está no tecto” mas não de "O gato está no tecto” sendo esta diferença não uma 

questão de significado mas da informação factual adquirida, não presente no conteúdo 

semântico da frase, e que, para para que a comunicação seja bem sucedida, tem de ser 

compartilhada pelo emissor e pelo receptor da mensagem (Searle, 1985, pp.78-81). 

Morgan e Sellner parecem querer reduzir a linguística ao estudo da gramática 

detendo-se no âmbito da frase (op cit., pp.176-177). A visão da frase como a unidade 

superior da análise linguística deixa por descrever e explicar adequadamente numerosos 

fenómenos de natureza pragmático-semântica, morfo-sintáctica e fonológica tais como: 

intencionalidade e objectivos dos actos linguísticos, identificação e caracterização das 

pressuposições, co-referência, desambiguação de frases ambíguas, relação entre o tema 

e o rema, pronominalização, características da entoação, etc. (Aguiar e Silva, 1988, 

p.564). Pretendemos neste trabalho ultrapassar os limites da frase para o nível do texto, 

estando no entanto conscientes de que um texto não se estrutura por frases do mesmo 

modo que estas se estruturam por sintagmas. Frase e texto não são a mesma coisa 

(embora um texto possa ser constituído por uma só frase) e o mesmo tipo de análise 

linguística não pode ser aplicada à análise de discurso e à de unidades menores como as 

frases, sintagmas, palavras e fonemas. É precisamente neste âmbito do textual que se 

põe o problema da coesão como elemento gerador (embora não o único) de 

textualidade. 
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2.3 SOBRE TEXTO POÉTICO 

 

Não pretendemos com esta secção definir o conceito de texto poético nem 

discutir questões de tipologia textual. Talvez seja pertinente, no entanto, tecer algumas 

considerações sobre o texto literário e o texto poético em particular já que alguns 

aspectos deste tipo textual serão abordados neste trabalho. 

Importa antes de mais, demarcarmo-nos de uma visão infelizmente tão difundida 

nas nossas escolas - com a agravante de serem estas que proporcionam a grande parte 

dos alunos o primeiro contacto com o texto poético  que opõe o texto literário a todos 

os outros tipos de texto, caracterizando-o por um desvio para um nível superior de 

língua: 

“Avizinhamo-nos da hidra bicéfala DESVIO/NORMA cuja consequência 
principal é separar a literatura das outras actividades humanas e sociais e 
permitir que circule no ensino secundário deste país uma ficha de "níveis de 
linguagem” (sic) cuja escala hierárquica põe a "linguagem literária” no seu topo, 
embandeirada em polissemia, metáforas etc. e tal” (Parker, 1985, p.21). 
 

De facto, trata-se de um problema bem mais complexo. Como já o salientaram, entre 

outros, R. Fowler, N. Frie, J.R. Searle e T. Todorov, não existem parâmetros que 

permitam uma distinção literário/não literário  porque o texto literário pode abarcar 

qualquer tipo de linguagem e, inversamente, qualquer característica daqueles textos 

pode ocorrer fora da literatura. Não menos determinante é a "impossibilité dans laquelle 

nous nous trouvons de découvrir un dénominateur commun à toutes les productions 

'littéraires’ (à moins que ce ne soit: l'utilization du language)” (Todorov, 1978, p.24). 

A recusa de uma tal dicotomia não implica, contudo, a impossibilidade de 

reconhecer e estudar este tipo de texto tendo, naturalmente, em conta o seu modo 

próprio de organização da superfície textual e de transmissão de significado. 

Beaugrande e Dressler definem precisamente o texto literário como "a text whose world 

stands in a principled alternativity relationship to the accepted version of the real world” 

(1981, p.185) de tal modo que apenas quando num texto predominar este "alternative 

outlook” em relação à realidade é que o texto pode ser considerado literário. Na 

subclasse do texto poético esta alternânc ia leva ainda à reorganização do conteúdo na 

superfície textual. à assim que a coesão, nestes textos, se pode desenvolver através de 

"convenções específicas” bem como através de "princípios não convencionais” (op.cit., 

p.184), que, se utilizados em contextos não apropriados, perturbariam a comunicação. 
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No entanto, os autores não desenvolvem muito mais este problema e não focam as 

consequências na coesão e coerência do texto que adviriam do emprego de expressões 

metafóricas. 

Encararemos aqué o texto poético como uma forma que ultrapassa a mera 

fruição passiva de tipo estético para chegar também à sua utilização como objecto 

comunicativo: 

"Utilizar um texto é o que faz qualquer um de nós como produtor ou como 
receptor duma "ocorrência linguística comunicativa realizada numa situação 
concreta e possuindo as propriedades da textualidade""(Parker, 1986). 
 
Tierney e Mosenthal, num artigo de revisão em que apresentam sete modelos de 

análise textual (entre os quais o da análise da coesão textual de Halliday e Hasan que 

temos vindo a referir), defendem duas teses (1986, pp.55-56). A primeira é que a análise 

textual seja enquadrada na compreensão das múltiplas variáveis que podem influenciar 

as interacções leitor--texto (estruturas cognitivas, conhecimentos, objectivos, 

suposições, etc.). A segunda consiste na sugestão de que os vários modelos possam ser 

usados como complementando-se mutuamente. Em relação à primeira, os autores 

esquematizam as interacções leitor, texto, autor e contexto, envolvendo quer a produção 

quer a compreensão do discurso, do seguinte modo: 

 
PRODUÇÃO DO 

DISCURSO 
       COMPREENSÃO DO 

DISCURSO 
 
 
Estruturas cognitivas do 
autor 
 
Conhecimentos 
 
Background 
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Estruturas cognitivas do 
leitor 
 
Conhecimentos 
 
Background 
 
Objectivos, atenção, 
interesses 
 
Suposições acerca da leitura 
 
Suposições acerca do texto 
 
Estratégias 

 

A compreensão do discurso é encarada pelos autores como envolvendo a construção de 

significado em que se aplicam as seguintes condições: 

a) o leitor inicia, dirige e termina qualquer interacção com o texto; 
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b) um texto nunca é inteiramente explícito nem a sua compreensão é inteiramente 

textual; 

c) o leitor insere, substitui, corta e foca ideias em direcção a uma interpretação que se 

afigure plausível, conexa e completa; 

d) um número de factores contribui para a medida em que a compreensão do leitor se 

afastará da mensagem pretendida pelo autor. 

A complexidade destas relações é também apontada por Halliday e Hasan (1976, 

pp.21-26; 1989, pp.24-43). Estes autores distinguem duas noções fundamentais na 

definição do texto: o contexto de situação (context of situation) e o registo (register). 

O primeiro é descrito em termos de três conceitos gerais que determinam os tipos de 

significado que são expressos. Os autores esquematizam estas relações do seguinte 

modo (1989, p.26, trad.): 

 
SITUAÇÃO 
Característica do contexto 

(realizada 
através de) 

TEXTO 
Componente funcional do sistema semântico 

Campo (Field) do discurso 
(o que se passa) 

Significados interpessoais  
(transitividade, nominalização, etc.) 

Teor (Tenor) do discurso 
(quem toma parte) 

Significados  interpessoais 
(modo, modalidade, pessoa, etc.) 

Modo (Mode) do discurso 
(papel atribuído à linguagem) 

 

Significados textuais 
(tema, informação, relações coesivas) 

 

As características linguísticas que são tipicamente associadas com determinada 

configuração de características situacionais (ou seja, com valores particulares de campo, 

teor e modo) constituem um regis to. Estas noções complementam-se no sentido em que 

um texto é um pedaço de discurso coerente em relação à situação e, portanto, 

consistente em registo; e é consistente em relação a si próprio e, logo, coesivo (1976, 

p.23). 

Ao abordarmos o texto poético como um objecto comunicativo, não podemos 

esquecer, no entanto, a sua especificidade e o seu modo próprio de estabelecer 

comunicação: 

“A comunicação literária é uma comunicação de tipo disjuntivo e de tipo 
diferido, isto é, realiza-se in absentia de uma das instâncias designadas por 
emissor e por receptor e com um lapso temporal de maior ou menor amplitude 
entre o momento da emissão e o(s) momento(s) da recepção (...). O que se 
apresenta como específico. porém. da comunicação literária e a distingue de toda 
a comunicação linguística. tanto oral como escrita. é o facto de ela se realizar in 
absentia de um determinado contexto de situação e em conformidade com um 
especial sistema de regras pragmáticas, aceites tanto pelo emissor como pelos 
receptores, a que daremos, como propõe Siegfried J. Schmidt, a designação de 
ficcionalidade . / (...) O discurso ficcional da comunicação literária, construído 
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por pretensos actos ilocutivos, constrói, de acordo com determinadas normas e 
convenções, o seu próprio contexto de situação, o seu próprio emissor, etc.” 
(Aguiar e Silva, 1988, pp.197-199). 

 
É nesta especificidade do texto literário em geral e do texto poético em particular que se 

configuram os diversos níveis de textualidade. O texto poético não será aqui, pois, 

encarado como um “desvio” ou um "nível superior de língua” mas como um tipo de 

texto com as suas características e regras próprias. Nas páginas seguintes faremos uma 

abordagem do nível da coesão textual enquadrando a metáfora, figura tão frequente 

neste tipo de texto, na coesão lexical do mesmo. 
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SEGUNDA PARTE 

 

3.  A Metáfora e a Coesão Lexical no 

Texto Poético 
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3.1. A ligação entre isotopias diferentes 

 

3.1.1. A relação veículo/teor 

O conceito de isotopia foé introduzido por A.J. Greimas e designa, segundo este 

autor, a propriedade característica de uma unidade semântica que permite apreender um 

discurso como um todo de significação (1966, pp. 69.101; 1972, pp. 23.27). Num texto 

coerente e coeso, verifica-se uma articulação entre os seus constituintes em que um 

sema ou agrupamento sémico comum define um determinado campo (semémico) e 

determina uma maneira de ler o texto. É assim que Rastier apresenta, do poema “Salut” 

de Mallarmé, três leituras diferentes identificando outras tantas isotopias distintas: a do 

banquete, a da navegação e a da escrita (1972, pp.102-114). A iteração de unidades 

sémicas numa leitura constitui uma isotopia de conteúdo. 

A metáfora, uma vez que, ao contrário das expressões literais, faz entrar 

significados não inerentes à expressão que a veicula, apresenta um papel específico no 

que diz respeito à coesão lexical do texto em que ocorre. Para além do nível literal, esta 

figura faz entrar uma segunda leitura e mesmo mais leituras (Rastier, 1972) cada uma 

das quais estabelecendo relações com o contexto linguístico anterior e posterior. Esta 

figura é entendida precisamente pela presença simultânea dos seus constituintes  teor e 

veículo. Estes dois elementos podem-se apresentar na superfície textual de diversos 

modos (Morier, 1961):  

- por aposição (“A carne, este barro…” ou “Este barro, a carne…”); 

- por justaposição directa (“A carne  barro…” ou “O barro  carne”); 

- por assimilação de um ao outro (“A carne é barro…”); 

- por qualificação do teor pelo veículo (“Uma carne de barro…”); 

- por atribuição de uma característica simbólica do veículo ao teor (“O barro da 

carne…”); 

- ou pelo apagamentodo teor da superfície textual sendo adivinhado através do veículo 

(“O barro…”). 

De qualquer modo, a presença conjunta dos dois termos, expressos ou não, é sentida; a 

metáfora surge-nos, assim, como uma sinergia, isto é, propriedades mutuamente 

exclusivas são experienciadas simultaneamente e em relação à mesma entidade (Apter, 

1982). 

Esta dupla face da  metáfora não deixa, evidentemente, de ter consequênc ias 

também em termos de coesão do texto. A associação, por vezes inesperada, de dois ou 
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mais elementos de isotopias diferentes faz com que esta figura provoque discrepâncias 

que exigem atenção e recursos de processamento, ou seja, na terminologia de 

Beaugrande e Dressler, estamos perante informatividade de terceira ordem. Estes 

autores salientam, no entanto, que as descontinuidades e discrepâncias contribuem para 

o interesse do texto (1981, p.144). Os lexemas polissémicos são, pela sua própria 

natureza, susceptíveis de serem lidos em diversas isotopias (Greimas, 1972, p.24). Ora a 

metáfora é justamente uma das principais fontes de polissemia das línguas (Palmer, 

1976, pp.80-81) e tanto a metáfora morta como a metáfora viva libertam no texto semas 

pertencentes a uma nova isotopia. Esta libertação só é normalmente sentida e, por isso 

mesmo, significativa, na metáfora viva e provoca o reconhecimento de uma “ponte” 

entre isotopias. É assim que por exemplo no texto 1, como veremos mais adiante, a 

metáfora "árvore"/"rapariga” permite o reconhecimento de uma primeira isotopia de um 

encontro com a natureza (integrando lexemas como: "árvore", "verde", "verdes", "voo 

das aves", "frutos", "bicadas", "folhas", "chão") e uma segunda isotopia de um encontro 

de tipo amoroso ("rapariga", "tranças", "bailar", "beijar-lhe"). É nítido que, dentro de 

cada uma destas isotopias, se formam cadeias coesivas. O problema que surge é na 

abordagem da ligação entre isotopias: “árvore”-“rapariga” constituirão um elo coesivo? 

Ou, no texto 2, haverá uma ligação coesiva entre lexemas da isotopias das “estrelas” e 

lexemas integrantes da isotopia das “ovelhas”? Ou ainda, no texto 3, entre “livro” e 

“amigo”? Nestes e noutros exemplos, verifica-se pois, à partida, uma ausência de 

coesão entre o termo metafórico e o vocabulário que constitui o seu contexto literal, 

donde se conclui que, de entre todas as formas de coesão que referimos atrás, aquela 

que mais é afectada pelo emprego desta figura é a lexical. À primeira vista, seríamos 

pois tentados a concluir que a expressão metafórica não contribuiria nunca para a 

coesão lexical do texto em que se inserisse ou, pelo menos, não do mesmo modo que 

uma expressão literal. De facto, as tipologias de elos coesivos lexicais que vimos no 

ponto 2.2.5 deste trabalho raramente contemplavam elos com expressões metafóricas. 

No entanto, Hasan, ao introduzir no âmbito da coesão aquilo que designa por elos 

instanciais(11), alarga a estas relações, que poderíamos chamar inter-isotópicas, o 

estabelecimento de elos coesivos. A questão que aqui se coloca é a seguinte: Será que 

estas relações são de facto casos de elos coesivos de tipo lexical ou o leitor reconhece 

estas ligações porque encara o texto como coerente e integra as expressões metafóricas 

na continuidade textual? 
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Consideremos em primeiro lugar a presença no texto dos dois termos que 

constituem a metáfora. Vimos, no início deste capítulo, que teor e veículo se podem 

relacionar, na superfície textual, de modos diversos. Seja qual for este modo, sempre 

que os dois elementos estejam expressos, poderemos considerar a sua ligação em termos 

de textualidade. Sempre que dois termos da metáfora se encontrem presentes, o leitor, 

encarando o texto como coerente, identificará uma relação de co-referência entre as 

duas expressões. “Estrelas” e “ovelhas” no texto 2 designam a mesma realidade no 

“mundo possíve l” evocado no poema. Esta ligação é criada no texto, já que na língua 

não encontramos nenhuma relação de sentido sistemática entre os dois. Sendo a relação 

coesiva lexical um fenómeno semântico, não nos parece, no entanto, que a co-

referencialidade só por sé seja suficiente para provocar o estabelecimento de um elo 

coesivo: 

“Properly speaking, reference is irrelevant to lexical cohesion. It is not by virtue 
of any referential relation that there is a cohesive force set uð between two 
occurrences of a lexical item; rather the cohesion exists as a direct relation 
between the forms themselves” (Halliday & Hasan, 1976, p.284) 

 
Se a relação de co-referência entre lexemas só por sé é coesiva parece ser uma questão 

para a qual não existe uma unanimidade de opiniões. Os próprios Halliday & Hasan em 

1981 (pp. 73-74) apresentam a relação de co-referência como origem de coesão e alguns 

autores incluem na coesão lexical elos formados com expressões metafóricas. 

Gutwinsky, por exemplo, admite existir coesão lexical na relação “mind” “this 

exquisite instrument”, a qual é reforçada a nível gramatical pelo determinante (1976, p. 

92). Também Leech e Short (1981, pp.246-247) vêm de encontro à ideia da relação de 

co-referência como origem de coesão. Ao definirem a noção de “cross-reference” como 

uma categoria englobante de vários tipos de elo coesivo, os autores apresentam-na como 

os vários meios através dos quais a língua indica que “a mesma coisa” é referida ou 

mencionada em diferentes partes do texto. Além de abarcar elos estabelecidos por 

pronomes, substituição, elipse e repetição, inclui ainda o que designam por variação 

elegante, ou seja, o uso de uma expressão alternativa (que não um pronome ou 

substituto) substituindo uma expressão no contexto. Pelos exemplos apresentados, 

verificamos que esta expressão alternativa pode ser metafórica, como se depreende da 

relação apresentada “the highest of the hills” – “its stupendous pedestal”, a qual é 

explicitamente apresentada pelos autores como uma repetição de referência. 
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A relação entre veículo e teor metafóricos é reconhecida pelo leitor mas não 

existe feita na língua, daí não ser coesiva no verdadeiro sentido da palavra. O leitor 

estabelecerá a ligação através de estratégias apropriadas para cada caso. É aliás por não 

ser uma relação reconhecida na língua, lexicalizada, que a metáfora viva detém uma 

importância comunicativa verdadeiramente inultrapassável. 

De qualquer modo, quando na superfície textual surgem os dois lexemas -teor e 

veículo é inegável que é estabelecida entre eles uma relação de algum tipo, que não 

coesiva. A sinergia de que falava Apter (1982) poderá, cremos, ser o resultado de duas 

forças contrárias actuantes nesta figura: uma que aproxima os termos; outra que os 

afasta. Utilizando a terminologia do filósofo alemão Gottlob Frege, podemos dizer que 

se aproximam quanto à referência e se afastam em relação ao sentido. 

 

A aproximação ao nível da referência advém da fusão momentânea (porque 

restrita ao texto) dos referentes de duas expressões que à partida, numa leitura literal, 

teriam extensões diferentes e como tal estabeleceriam relações de referência com 

objectos extra-linguísticos diferentes. É assim que, no texto 4, os lexemas “enforcado” e 

“badalo” apontam para um mesmo referente e apresentam, devido ao processo 

metafórico com que neste texto particular “badalo” é afectado, a mesma extensão. Não 

vamos aqué levantar a questão de que um poema não estabelece relações de referência 

de primeira ordem, com o mundo real, mas liberta uma  referência de segunda ordem, 

que lhe é própria (Ricoeur, 1983, p.XXXV). O que aqui nos interessa é que, seja qual 

for a relação de referência estabelecida pelo teor, a mesma relação é estabelecida pelo 

veículo. 

 

Em relação ao sentido, analisando o conteúdo sémico dos dois termos, vários 

autores reforçam a ideia que já vem de Aristóteles de que utilizar a metáfora é perceber 

o semelhante. Alguns autores (cf. Morier, 1961; Reeder, 1986; Collot, 1987) esquemati-

zam a intersecção sémica entre os dois elementos da metáfora do seguinte modo:  
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Na intersecção (zona a tracejado) temos os semas que são comuns e que permitem que a 

figura seja sentida como uma interacção dos dois termos; o sentido de cada um deles é 

“contaminado” pelo outro. Retomando o exemplo anterior, dos lexemas “badalo” e 

“enforcado” destacacar-se-iam os semas [+ ser concreto], [- vivo] [+ suspenso], etc. 

Michel Collot tem, no entanto, o cuidado de salientar que esta aproximação entre 

comparante e comparado nem sempre repousa sobre uma intersecção sémica pré-

existente na língua mas “le plus souvent, en poesie notamment, produiu elle-même 

cette communauté de sens”. E acrescenta que na poesia surrealista, e não só, é vulgar a 

intersecção dos dois termos situar-se não a nível dos semas nucleares, ou traços 

definidores, mas de semas contextuais e de semas associados por conotação, que 

integram o campo associativo de cada um dos elementos relacionados. Esquematizando: 

 

 
SN = semas nucleares 
SC = semas contextuais 
SA = semas associados 

 

Comentando este último esquema. Collot salienta: 

“Les pointillés utilisés dans le schéma sont destinés à suggérer l'extensibilité de 
cet horizon qui fait communiquer à distance les termes de la figure. Le propre du 
discours poétique, c'est de créer pour les mots des contextes nouveaux, et donc 
aussi des sémes contextuels inédits qui leur permettent de contracter des 
alliances imprévues avec des mots très distants de leur champ sémantique 
habituel. C'est dire aussi que l'interpretation d'une figure poétique implique la 
consideration des divers contextes dans lesquels ses termes s'inscrivent : contex 
propre (celui du vers, de la strophe, du poéme), mais aussi contexte lointain 
(celui du recueil, voire l'oeuvre entière), qui renvoie en dernier recours au 
contexte extra- linguistique d'une certaine expérience du monde. On ne peut lire 
correctement une figure qu'en rapport avec tout son horizon contextuel. (Collot, 
1987, p.81) 
 
Infelizmente Collot não ilustra esta visão esquemática com nenhum exemplo, 

nem explicita de uma forma clara a diferença entre “sema contextua l” e “sema 
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associado” na descodificação da figura. No entanto, é importante salientar a sua 

advertência para o facto de que a metáfora pode, por associação sémica, aproximar 

lexemas de isotopias distantes tendo poucos ou nenhuns semas nucleares em comum. 

Poderemos aqui citar o exemplo que alguém dava em que “altar” e “árbitro” poderiam 

constituir veículo e teor de uma metáfora, dando-se a sua intersecção através do sema [+ 

refúgio], que não é, evidentemente, sema nuclear de nenhum daqueles lexemas. O efeito 

da metáfora não é pois o de chamar a atenção para semelhanças entre o que a expressão 

metafórica normalmente denotaria e aquilo a que está metaforicamente aplicada. Moore 

(1982, p.10) distingue dois tipos de relações de semelhança. Por um lado, temos as 

semelhanças codificadas num uso de primeira ordem da linguagem (os falantes 

respondem apenas a um conjunto limitado de semelhanças apesar de se poderem 

encontrar semelhanças entre qualquer par de possíveis referentes). Por outro lado, a 

figura pode ser utilizada para dirigir a nossa atenção para um conjunto de semelhanças 

ou associações descobertas ou criadas. Neste caso, a metáfora não é tanto uma mudança 

de significado mas uma exploração evocativa de significados em que o receptor é 

convidado a pensar, explorar e recriar uma série de semelhanças não codificadas. 

Nas abordagens pragmáticas da metáfora este processo não é negado. Searle 

(1985, pp.114-116) destaca a expressividade da metáfora considerando que não 

podemos encontrar uma paráfrase literal pois nunca se reproduziria o conteúdo 

semântico que ocorre na compreensão do enunciado metafórico. Também Stroik (1988, 

pp.21-30) admite que as relações metafórécas podem assumir pelo menos dois aspectos: 

a) relações convencionalmente-determinadas, englobando estereótipos e associações 

culturalmente reconhecidas; b) relações contextualmente-determinadas, consistindo 

em associações estabelecidas pelo próprio texto. Na decodificação da expressão 

metafórica, alguma destas relações é racionalmente reconhecida e a leitura metafórica é 

efectuada. O processo metafórico dá, deste modo, origem à forte aproximação de termos 

que de outro modo não teriam grande probabilidade de co-ocorrer. 

 

Seja no entanto qual for o grau de semelhança que se reconheça entre os termos, 

é inegável que eles têm sentidos diferentes, não estabelecendo entre si nenhum tipo de 

relação de sentido reconhecível extra-contexto (sinonímia, hiponímia, antonímia, etc) e 

não são termos normalmente co-ocorrentes. Surge aqui a dificuldade em encarar a sua 

relação em termos de do estabelecimento de um elo coesivo. As tipologias que 

apresentámos na primeira parte deste trabalho são uma amostra da tendência para não 



48 

incluir este tipo de relações na coesão textual. Há, no entanto, alguns estudos em que 

tais situações são apresentadas como coesivas. 

 

Leech e Short, no capítulo “Cohesion” da sua obra Style in Fiction, dão um 

único exemplo de elo coesivo entre um termo metafórico e a correspondente expressão 

literal e classificam-no, na tipologia que apresentam, como um caso de "variação 

elegante", salientando a repetição a nível de referência que se verifica entre os dois 

termos: 

“(...) there is a principle of variety: too much repetition, either of lexical items or 
of reduced forms, can be tedious, and hence ELEGANT VARIATION becomes 
an allowable, and indeed welcome, device of cross-reference. (...)this can 
become a powerful device in literature. It can take the form either of a repetit ion 
of meaning (by the use of a synonymous or almost synonymous expression) or 
of a repetition of reference. In [48] the former is illustrated by the verses swing 
and sway, which are virtual synonyms in the context . The latter is illustrated by 
the use of the phrase "its stupendous pedestal” [10], refering back to "the highest 
of the hills” (Leech & Short, 1981, p. 247). 
 
 
Källgren, por sua vez, vai mais longe ao incluir a metáfora num caso especial de 

sinonímia, ressaltando assim, não só a questão da refe rência idêntica nos dois termos, 

mas ainda a da aproximação do sentido: "Identidad y identidad modificada son casos 

especiales de sinonimia que también contiene a la metáfora” (Källgren, 1987, p.164). 

Nesta figura gerar-se-ia uma relação especial de sinonímia entre teor e veículo, 

sinonímia esta apenas váida no texto particular de que a metáfora faz parte e que é 

estabelecida através de um processo de filtragem sémica. Os semas comuns aos dois 

elementos são destacados e verifica-se a "supressão ou, mais exactamente, o pôr entre 

parêntesis de uma parte dos semas constituintes do lexema empregue” (Le Guern, 

1973). 

 

Hasan, como já referimos, classifica estas relações não como sinonímia, pois de 

facto não o são, mas como coesão lexical instancial, ou seja, própria do texto particular. 

 

Todas estas posições parecem-nos de certo modo extremas já que alargam 

demasiado o conceito da relação coesiva. O termo metafórico será, de facto, 

forçosamente um obstáculo na coesão textual uma veú que o efeito da figura advém da 

introdução de significados estranhos à primeira isotopia. à justamente a quebra na 
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continuidade semântica e, consequentemente, na coesão textual que leva à identificação 

dos dois componentes da figura. Teun van Dijk (1972, p.260) ilustra isto mesmo com o 

verso "Le vent qui se déploie” do poema “Jour Eclatant” de Reverdy: "Vent has a 

feature [+ NATURE] wich is coherent with other lexemes in the text. We therefore 

conclude that its predicate se déployer is the metaphorizing lexeme".  

Esta quebra na continuidade semântica é o resultado da presença simultânea de 

sentidos diferentes e por vezes antagónicos que a figura provoca. A metáfora poética 

difere da metáfora de uso exactamente pela leitura múltipla que dela resulta. Beardsley 

descreve dois mecanismos reguladores deste processo: Temos em primeiro lugar um 

princípio de congruência que consiste na selecção das conotações possíveis até ao 

ponto de reter apenas as significações susceptíveis de sobreviver no contexto global. O 

segundo princípio, o da plenitude , determina que todas as conotações que se podem 

adequar ao resto do texto devem ser atribuídas à expressão poética; este princípio 

corrige o anterior, uma vez que à leitura do texto poético - ao contrário da leitura do 

discurso técnico e científico  não é imposta a escolha entre duas significações 

igualmente admissíveis no contexto. O que nesse outro discurso seria ambiguidade 

chama-se aqui plenitude: o poema "significa tudo o que pode significar (citado por 

Ricoeur, 1983, p.14· e por Scheffler, 1979, p.99). Daí a presença simultânea, na mesma 

expressão, de significações diferentes e por vezes mesmo mutuamente exclusivas, como 

é o caso dos semas [+ vegetal] e [+ humano] simultaneamente presentes na metáfora 

poética “verde rapariga” no texto 1. Já na metáfora de uso, este efeito não é procurado 

nem apercebido; daí que, na maioria dos casos, estas metáforas sejam utilizadas apenas 

para exprimir significados para os quais não há uma palavra disponível (ex. “sangrar” 

do pinheiro), e não para criar novas configurações de significado (Haley, 1980). 

A identificação dos dois termos da metáfora não é, no entanto, tão simples 

quanto se possa, à primeira vista, pensar. A própria detecção da figura é já um acto 

interpretativo que pressupõe decisões do leitor no processamento do material textual. 

Identificar determinada irregularidade como metáfora e integrá- la na continuidade 

textual são as duas faces de um mecanismo cuja complexidade é directamente 

proporcional ao grau de imprevisibilidade e ineditismo da figura: “the problem here is 

that unconventional metaphors do not come labeled as metaphors. We make the 

decision that they are. Even seeing these references as metaphors, then, requires prior 

interpretative acts” (Reddick, 1986, p.39). Ao contrário da comparação, em que o 

confronto estabelecido é assinalado pela presença de partícula comparativa, na metáfora 
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é apenas a libertação no texto de semas estranhos à isotopia textual que, ao levantar 

dificuldades de processamento, vai provocar, na resolução do problema, a identificação 

do confronto do veículo com o teor metafórico. E a resolução requer todo um conjunto 

de estratégias que ultrapassam o nível da superfície textual e, consequentemente, da 

coesão. 

 

3.1.2. A força do elo coesivo 

Segundo Halliday e Hasan (1976, p.290), um par de lexemas pode apresentar 

uma relação mais ou menos estreita entre si, constituindo no texto elos coesivos com 

maior ou menor força (os autores exemplificam com a relação "sunset"/"sundown", 

mais forte que "sunset"/"day”, a qual por sua veú é mais fo rte que "sunset"/"sight"). 

Três factores são apontados como geradores desta força coesiva (cohesive strengh): 

1) A probabilidade  relativa com que um lexema tende a ocorrer com outro: quanto 

maior esta probabilidade, maior força terá o elo; 

2) A proximidade relativa, no sentido da distância em palavras, sintagmas ou frases, 

que separa os dois lexemas do elo : quanto maior o afastamento textual, menor será a 

força coesiva; 

3) A frequência do lexema no sistema linguístico: um lexema que ocorre com igual 

probabilidade de colocação com um grande leque de expressões de significados 

diferentes, constituirá um elo relativamente fraco com cada uma delas. 

A expressão metafórica, em relação ao contexto literal em que ocorre, 

dificilmente estabelecerá elos coesivos uma vez que não se verificará força de ligação 

entre elementos de isotopias distintas. O efeito metafórico advém aliás precisamente da 

dissemelhança de sentido envolvida. Nenhum falante competente do português 

consideraria com alta probabilidade de co-ocorrência os lexemas "enforcado” e 

"badalo” (texto 4) visto não apresentarem nunhum tipo especial de relação de sentido 

(sinonímia, antonímia, hiponímia, etc). 

Só um tratamento estatístico permitiria constatar se a metáfora apresenta menos 

probabilidades que uma expressão literal de, num texto, estabelecer ligações coesivas de 

tipo lexical. À primeira vista, parece-nos que a sua menor força de ligação levará 

consequentemente a uma menor probabilidade de constituir elo devido aos diferentes 

significados simultaneamente presentes, já que é ao nível do significado que o elo 

coesivo é estabelecido. Citando Halliday e Hasan: "the cohesive relations themselves 

are relations in meaning, and the continuity which they bring about is a semantic 
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continuity” (op.cit., p.303). A metáfora, além de não contribuir para esta continuidade 

semântica, parece, pelo contrário, quebrá- la. Esta situação é evidentemente mais óbvia 

quanto mais inovadora for a metáfora e quanto menor for a sua congruência(12) (grau 

de semelhança sémica entre veículo e teor), o que se verifica com frequência na poesia 

moderna. A dificuldade de processamento será atenuada ou mesmo anulada se se tratar 

de uma metáfora não muito invulgar, em que, devido ao nosso conhecimento do mundo, 

das obras literárias etc., a relação seja facilmente reconhecida (é o caso, por exemplo, da 

metáfora "asas"/"sonhos” no texto 5). De qualquer modo, estas estratégias ultrapassam o 

âmbito da coesão textual. 
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3.2. A relação metáfora – contexto 

A coesão lexical envolve uma escolha num sis tema aberto - o vocabulário da 

língua  e verifica-se sempre que um item lexical se relaciona de alguma forma com um 

outro que tenha ocorrido previamente no mesmo texto. (Halliday & Hasan, 1976, 

p.303). Neste tipo de relação, ao contrário da referência, por exemplo, não se coloca a 

questão da diferença entre elo anafórico e elo catafórico. 

Uma metáfora presente num determinado texto pode, tal como qualquer outra 

expressão, ser relacionada com outras ocorrendo no contexto linguístico precedente(13). 

Algumas relações envolvendo expressões metafóricas serão reconhecidas como 

coesivas; outras serão estabelecidas a outros níveis; e pode ainda dar-se o caso em que o 

leitor simplesmente encontra grande dificuldade em relacionar a expressão com o seu 

contexto. Percorreremos em seguida cada um destes casos. 

 

3.2.1. Elos coesivos entre metáforas 

Não é raro encontrarmos poemas em que uma sucessão de metáforas envolvendo 

a mesma ideia central provoca, na superfície textual, a presença de todo um conjunto de 

vocábulos e expressões que, pertencendo a uma mesma isotopia de conteúdo, 

apresentam, ao nível do sentido, relações obviamente coesivas, criadoras de 

textualidade. 

É o caso do texto 2, em que encontramos um número elevado de expressões que 

desenvolvem o paralelo da metáfora central: "estrelas"-"ovelhas".  

Este é um caso característico de metáfora desenvolvida, ou seja, da metáfora que 

é expandida por um número de diferentes expressões figurativas estendendo-se por 

várias linhas no poema (Leech, 1983, p. 159). Teor e veículo são invocados e, ao longo 

do texto ou de parte do texto, são continuados e elaborados. No exemplo apresentado, a 

metáfora do rebanho que, deixando o redil, é conduzido ao prado onde se tresmalha 

lentamente salpicando-o de pontos brancos é utilizada pelo poeta que, numa 

contemplação estética do anoitecer (a situação temporal é-nos dada logo pela primeira 

estrofe), observa a abóbada celeste encher-se lentamente de pontos luminosos  as 

estrelas. Este aspecto progressivo e lento (ao contrário da iluminação artificial que faz 

passar da obscuridade à luú num processo repentino) é transmitido precisamente pela 

imagem do rebanho dispersando e é subtilmente reforçado quer pela escolha do 

adjectivo ("vagarosas", "lentas") quer pela utilização do gerúndio ("desertando"). O 

desenvolvimento deste tipo de paralelo metafórico ao longo do poema faz com que se 
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entrecruzem na superfície textual lexemas pertencentes quer à isotopia do teor 

("estrelas", "espaço", "luz") quer à isotopia do veículo ("ovelhas", "aprisco", "redil", 

"rebanho", "tresmalhais", "avena", "pastor") constituindo deste modo cadeias coesivas 

de tipo lexical. 

Neste poema verificamos um predomínio de expressões pertencentes a esta 

segunda cadeia. É de resto normal, nos poemas em que o desenvolvimento de uma 

metáfora se estende ao longo do texto, os lexemas da isotopia do veículo apresentarem-

se em maior número. Frequentemente ocorre apenas um elemento vocabular da primeira 

isotopia, o qual funciona portanto como “chave” para a descodificação da totalidade do 

confronto metafórico. à vulgar,nestes casos, a “chave” ser dada no final do poema, 

mantendo-se até ao fim a expectativa do leitor em relação à descodificação das figuras. 

É, por exemplo, o que se verifica no poema “Arma Secreta” de António Gedeão (último 

verso: "Chama-se AMOR simplesmente.") ou no poema "Escada sem Corrimão” de 

David Mourão Ferreira (últimos versos: "Adivinhaste: é a vida/a escada sem 

corrimão."). 

Em qualquer dos casos, a primeira destas expressões metafóricas com que o 

leitor se depara numa leitura linear do texto constitui certamente uma descontinuidade 

no processamento do material textual. Ao nível da coesão e da textualidade há uma 

ruptura e o receptor terá que procurar o seu restabelecimento utilizando as estratégias 

mais apropriadas à resolução do problema. procurando, no contexto anterior ou 

posterior ou mesmo fora do texto, alguma pista que permita reduzir a alta 

informatividade da expressão (estratégias que Beaugrande & Dressler designariam 

respectivamente por backward, forward e outward downgrading). No exemplo que 

temos vindo a utilizar, o lexema "aprisco” surge-nos como estranho à área vocabular 

das estrelas, não estabelecendo qualquer tipo de coesão com as expressões anteriores. à 

ele que vaé introduzir a metamorfose "estrelas  "ovelhas” de certo modo já anunciada 

pelas expressões "vagarosas” e "passo a passo”, as quais remetem para uma certa 

animação ainda vaga. A identificação da co-referencialidade dos dois planos é 

confirmada mais tarde no texto (e aqui temos o processo de forward downgrading) pela 

identificação dos dois vocativos: "Vagarosas estrelas”  "Ovelhas de ouro” e também 

pelo conhecimento extralinguístico (outward downgrading) do visualismo dos dois 

quadros aqui sobrepostos. Acaba pois por ser através do conjunto de todos os elementos 

da metáfora desenvolvida, formando uma segunda cadeia coesiva, que o material é 

processado. 
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Estes processos estão presentes mesmo quando a metáfora desenvolvida se 

resume a apenas duas expressões, como acontece no texto 5. A expressão metafórica 

"alados” integra aqué um elo coesivo por reiteração com o lexema "asas". As duas 

expressões constituem metáforas in absentia já que, na superfície textual, não se 

encontra presente o respectivo teor. Por outro lado, não encontramos no texto outros 

lexemas que desenvolvam laços coesivos com estes itens metafóricos. A superfície 

textual não deixa pois, neste caso, pistas para a descodificação desta metáfora 

desenvolvida. O leitor será neste caso obrigado a utilizar recursos que não a coesão do 

texto para a integração da figura na continuidade textual. Pelo processo de outward 

downgrading, o receptor poderá evocar a imagem das asas para o sonho, a ambição. O 

nível da intertextualidade não deixa de fornecer pistas nesse sentido, desde o mito de 

Ícaro, por exemplo. 

Esta ausência de pistas na superfície textual pode afectar todo um poema 

constituído por uma grande metáfora desenvolvida in absentia(14). É o caso do poema 

"Pequena Metáfora da Aranha e da Mosca” de António Luís Moita em que apenas o 

título convida explicitamente o leitor à inferência de uma leitura de tipo metafórico, já 

que todo o texto contém uma única isotopia apresentando um alto grau de coesão de 

tipo lexical. 

 

3.2.2. Metáforas não integrando elos coesivos 

As metáforas que se encontram no mesmo texto não formam sempre uma 

unidade coesa como os exemplos que acabámos de ver. Frequentemente encontramos 

poemas que, mesmo integrando várias metáforas, não apresentam entre estas nenhum 

tipo de elo coesivo. 

Esta situação é frequente quando as expressões remetem para ideias que não são 

retomadas nem desenvolvidas ao longo do texto por lexemas da mesma isotopia. É o 

caso do lexema “Desenrola-se” no texto 2. Esta expressão é utilizada metaforicamente 

em relação à "sombra” para significar o fenómeno do seu domínio gradual sobre a luz, o 

qual se verifica ao fim do dia ("... no regaço/da morna tarde... "). Sendo metafórico, não 

é, no entanto, coesivo nem com nenhuma das metáforas da isotopia das "ovelhas” nem 

com nenhuma expressão da primeira isotopia, das "estrelas". 

A ausência de coesão lexical entre metáforas do mesmo texto pode mesmo 

verificar-se quando as expressões remetem para a mesma realidade. Encarando  o 

poema "O Enforcado” (texto 4) como possuindo textura, o seu receptor não pode deixar 
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de reconhecer a co-referencialédade das expressões "enforcado", "badalo", 

"espantalho". É através do princípio da relação (se é que o podemos aplicar ao texto 

literário) que, ao implicar que o sujeito enunciador não mude subitamente o tópico da 

produção linguística, se faz revelar o carácter metafórico destas duas últimas 

expressões. Verifica-se então a presença de duas metáforas diferentes ("badalo", 

"espantalho") com o mesmo teor ("enforcado"). Trata-se de um exemplo de uma inter-

relação entre metáforas do mesmo texto do tipo que A. Goatly designa por 

diversificação, isto é, vários veículos para um teor idêntico (Goatly, 1987, p.131-133). 

As três expressões citadas apresentam-se deste modo com uma relação de co-

referencialidade. O seu relacionamento é estabelecido, pois, a outros níveis que não o da 

coesão textual. É destacado o sema [+ suspenso] reiterado ainda nas expressões "gesto 

suspensiv” e "recusam o chão". A ideia de morte é, nas expressões metafóricas 

veiculada pela inutilidade do "badalo que ninguém ouve” e do "espantalho que ninguém 

vê". As duas orações relativas negam precisamente a essência - num caso auditiva e no 

outro visual  que constitué a razão de ser dos dois objectos. É a partir daqui que a ponte 

co-referencial é estabelecida com "enforcadoo” como um ser cujo princípio vital lhe fo i 

retirado. Esta última ideia é ainda reforçada no penúltimo verso (em que se destacam os 

lexemas "recusam” e "rejeitou” também eles integrando usos figurados). A aproximação 

dos três lexemas é feita no próprio texto, não existindo entre eles, no uso da língua, uma 

forte probabilidade de colocação nem uma relação de sentido estabelecida. 

No entanto, nem sempre é fácil ou possível, como nos exemplos que acabámos 

de ver, descodificar a metáfora isolada e integrá- la na continuidade textual. O texto 6, 

por exemplo, apresenta uma grande quantidade de expressões cujo relacionamento se 

estabelece dificilmente. Não é óbvia a distinção das metáforas que se encontram 

presentes no texto. As diversas sensações e metamorfoses do sujeito enunciador 

entrelaçam-se de um modo muito complexo e em rápida sucessão(15). 

 

3.2.3. Metáfora e ambiguidade lexical 

Sendo a metáfora uma ponte entre pelo menos duas isotopias, por vezes o texto 

poético tira partido desta situação através de lexemas que, sendo ambíguos, podem 

pertencer simultaneamente às duas isotopias. Elos de tipo lexical podem portanto ser 

estabelecidos nas duas direcções. Vejamos um exemplo: 

Em todas as línguas naturais, e portanto também na língua portuguesa, se 

encontra, principalmente por questões de economia, uma quantidade razoável de 
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palavras ambíguas, materialmente iguais com significados diferentes. Normalmente, no 

nosso uso quotidiano da linguagem, o contexto linguístico em que a palavras se 

encontra é suficiente para resolver a ambiguidade. A palavra "folha” é um exemplo 

desta situação. Se no contexto linguístico ela co-ocorre com palavras como "flor", 

"árvore", "planta", o sujeito alocutário não terá dúvidas em identificar o seu sentido 

como "expansão membranosa e laminar do caule ou dos ramos dos vegetais” (cf. 

Morais, 1987). Mas, se no contexto surgem expressões como "livros", "papéis",  

"cadernos", o receptor do texto identificará "folha” no sentido de "porção de papel de 

características uniformes, de forma geralmente rectangular” (op. cit.). 

Convencionalmente, referiremos aqui folha 1 no primeiro sentido e folha 2 no segundo. 

No texto 3, o segundo verso ("Abri um livro, passei uma folha, outra folha.") 

apresenta duas ocorrências de folha 2, que se relaciona por meronímia com "livro". A 

ambiguidade fica deste modo resolvida. 

Já no terceiro verso (“Quando chegue i ao fim tinha o coração cheio de folhas e 

de flores...”), aparentemente teríamos a presença de folha 1, já que nesta frase não 

temos o lexema "livro”, mas verifica-se a ocorrência de "flores” à qual associaríamos 

automaticamente folha 1 e não folha 2. No entanto, a ambiguidade que à partida não 

existiria, é provocada pela coesão que é estabelecida com a frase anterior: De facto, 

"Quando cheguei ao fim” estabelece um elo coesivo por elipse com "passei uma folha, 

outra folha", o que faz com que folha 2 esteja na realidade presente no terceiro verso. 

Daí surgir a não resolução da ambiguidade: Do contexto de "folhas” (3º verso) faz parte 

"flores” e "livro” e a palavra tem uma dupla leitura (sentido 1 e sentido 2). 

Recordaremos aqui o princípio da plenitude da linguagem poética (que abordámos no 

subcapítulo 3.1.1). É precisamente desta dupla leitura que é tirado o maior efeito 

estilístico do poema: 

A palavra "flores” é frequentemente associada a estados de espírito de alegria, 

descontracção, contentamento. Pela sua presença é estabelecida uma oposição com o 

primeiro verso (“Esta noite deitei-me triste”). Assim, a dupla leitura de "folhas” no 

último verso aponta ao mesmo tempo para o estado de espírito de alegria ligado a folha 

1 (ligada a "flores") e para a causa da mudança do estado de espírito que fo i a leitura do 

livro (folha 2). Ou seja, no "coração” do sujeito poético estão simultaneamente 

presentes as "folhas” do livro que leu  e as "folhas” da satisfação que essa leitura lhe 

proporcionou. 
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Por retroação, numa segunda leitura, que Riffaterre (1979) designaria por 

hermenêutica, uma vez que o livro é apresentado como a causa da mudança para um 

estado de espírito mais agradável, concluímos facilmente que "um livro” (verso 2) é co-

referencial com o "Um amigo” do título. Esta expressão apresenta-se-nos agora como 

uma metáfora para "livro” tendo as duas expressões, neste contexto, cargas conotativas 

positivas, como acabámos de ver. 

Em termos de coesão textual, portanto, a palavra "folhas” apresenta-se 

problemática pois que passível de uma dupla leitura. Tomada no segundo sentido que 

acima apresentámos, estabelece um elo lexical por reiteração com o lexema "folha” do 

verso anterior; tomada no outro sentido, será encarada como um provável co-ocorrente 

de "flores". 

 

Em todos os casos que acabámos de focar, verificámos pois que, de um modo ou 

de outro, a metáfora não deixa de ter uma presença própria e problemática no campo da 

coesão do texto em que se insere. 
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4. CONCLUSÕES 

Reunimos neste pequeno trabalho dois problemas complexos: o da metáfora 

poética e o da coesão textual. Fizemos uma abordagem necessariamente sucinta de um 

aspecto linguístico inerente a grande parte dos textos poéticos, já que a metáfora é quase 

omnipresente neste tipo textual. Não fizemos de modo algum uma caracterização do 

texto poético já que, como refere Hasan (1989, p.94), não podemos caracterizar a 

literatura pela referência a padrões isolados da linguagem. Também não consideramos 

os problemas focados como exclusivos do texto literário. É talvez pertinente deixar aqui 

claro que o ponto de vista não é o da procura da linguagem da literatura mas o da visão 

da linguagem na literatura (cf. Hasan, 1989, p.94). Daí que as reflexões que aqui 

fizemos em relação ao texto poético possam ter implicações linguísticas mais amplas, 

tanto mais que, como vimos atrás, o fenómeno metafórico assume-se como uma das 

potencialidades mais criativas das línguas naturais. 

A análise da metáfora e da coesão lexical no texto poético nos moldes que 

regeram o presente trabalho levaram-nos obviamente a algumas conclusões. 

 

Verificámos, logo à partida, que a utilização da metáfora, ao envolver a escolha 

de vocabulário de um domínio estranho ao nível literal iria provocar discrepâncias que 

se repercutiriam ao nível da coesão do mesmo. Esta figura poderá apresentar diversos 

aspectos em relação ao seu posicionamento face à coesão lexical do texto: 

 

- A expressão metafórica pode ser coesiva com outras também metafóricas e da mesma 

isotopia (metáfora desenvolvida). Os traços característicos deste tipo são: 

- a metáfora contribui para a coesão lexical porque se relaciona com elementos 
vocabulares mais ou menos afastados dentro do mesmo texto; 
- apresenta, por outro lado, problemas em relação à coesão lexical do texto já 
que o conjunto desses lexemas, apesar de coeso entre si, não o é com o contexto 
literal, provocando, de qualquer modo, um alto grau de informatividade que terá 
de ser reduzido recorrendo ao próprio texto (se nos for dada uma "chave") ou 
mesmo a elementos extratextuais. 
 

- No mesmo texto, podemos ainda encontrar relações entre metáforas diferentes, 

pertencentes a isotopias distintas. Estas relações não constituem, evidentemente, elos 

coesivos. 
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-A expressão metafórica pode não ser coesiva com nenhuma expressão do texto mas a 

alta informatividade ser redutível através de estratégias de resolução de problema por 

recurso ao texto ou a conhecimentos extratextuais. 

 

- A metáfora pode, além de não ser coesiva, apresentar ainda grandes obstáculos à sua 

descodificação. Por vezes torna-se difícil até identificar a figura. 

 

Nos casos em que a expressão metafórica não integra elos coesivos com outras 

expressões do texto, então o nível da coesão não contribuirá, obviamente, para a 

compreensão da figura excepto talvez na medida em que a completa ausência de ligação 

a destaca como elemento "estranho” e a evidencia em relação ao contexto em que se 

insere revelando assim o seu carácter metafórico. Esta chamada de atenção é já um 

passo para a descodificação da figura. De facto, o receptor não pode interpretar uma 

metáfora se antes não a tiver reconhecido como tal. Nestes casos de ausência de ligação 

coesiva, ele terá de apelar para processos de resolução do problema que passam 

frequentemente por conhecimentos que ultrapassam as próprias fronteiras do texto: a 

intertextualidade, os conhecimentos do mundo extralinguístico. 

 

Numa palavra, a metáfora pode ou não contribuir para a coesão textual e esta 

pode ou não confirmar determinada interpretação daquela. Em relação a este último 

ponto, importa salientar que a análise de aspectos coesivos do texto é um meio para um 

fim e não um fim em si mesmo. Halliday e Hasan (1976, p.332) apontam como campos 

de aplicação dos estudos sobre coesão: o ensino da composição, a análise de textos por 

computador, os estudos estilísticos. Não podemos aqué esquecer o ensino do Português 

e particularmente do texto poético(16). Os autores supracitados referem ainda (p.328) 

que o estudo da coesão não contribui, em geral, com dados novos para a interpretação 

de um texto. O que poderá fazer é demonstrar porque um texto é interpretado de 

determinado modo, incluindo ambiguidades de interpretação etc. é pois imprescindível, 

para a compreensão da formação do transfrástico uma abordagem dos processos 

utilizados no texto a esse nível. Esta necessidade é particularmente sentida na 

abordagem do texto na aula de língua materna : "O estudo das relações interfrases 

deveria ainda dar ocasião a um tratamento particular do léxico. Procurar-se-ia, então, 

captar e caracterizar, não apenas a projecção, sob diversas modalidades, de elementos 
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lexicais em fenómenos de natureza diafórica como também a instituição de redes de 

isossemia” (Fonseca, 1986, p.13). 

Para além dos pontos que acabámos de abordar com o presente trabalho, muitos 

aspectos ficaram por focar como por exemplo o papel exacto dos dois componentes da 

figura - teor e veículo -  no estabelecimento de elo coesivo e as características destes 

elos; a relação, se é que existe, entre a força de determinado elo e a sua frequência etc. 

Constituirão estas algumas pistas para uma futura pesquisa mais ampla que desde já não 

rejeitamos a hipótese de seguir. 
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5. NOTAS 

 

(1) 
Diversos estudos têm sido feitos sobre a utilização da metáfora na linguagem científica. 
Cf., por exemplo, KUHN, Thomas, "Metaphor in Science” in ORTONY (ed), 1988; 
MARTIN & HARRÉ, "Metaphor  in Science” e GENTNER, "Are Scientific Analogies 
Metaphors?” in: MIALL, 1982. Martin & Harré aproximaram mesmo, neste campo, a 
linguagem científica e a linguagem poética: "We need to use metaphor to say what we 
mean since in the course both of literary composition and scientific theorising we can 
conceive more than we can currently say(op. cit. p.89). 
 
(2) 
Sobre a distinção significado da frase/significado do enunciado e sobre as noções de 
frase e enunciado, ver HURFORD & HEASLEY, 1985, p. 3 e pp. 15-24. 
 
(3) 
Em relação às inferências, temos a distinguir a implicação ou implicatura convencional 
e a implicatura conversacional ou implicatura propriamente dita. A implicação situa-
se ao nível da frase sendo a verdade da frase inferida necessariamente decorrente da 
verdade da frase dada. Por ex., da frase O João matou o galo  podemos inferir por 
implicação O galo morreu. A implicação não pode ser cancelada sem dar origem a uma 
frase semanticamente contraditória: *O João matou o galo mas o galo não morreu. A 
implicatura, por sua vez, situa-se ao nível do enunciado, em contexto, e é passível de 
cancelamento. Retomando o mesmo exemplo, se o enunciado "O João matou o galo” for 
pronunciado a seguir a uma pergunta sobre a origem do sangue na camisa do João, é 
possível inferir por implicatura que O sangue na camisa do João é do galo. Não se trata 
de uma implicação mas de uma implicatura, uma vez que a verdade da frase O sangue 
na camisa do João é do galo não decorre necessariamente da verdade da frase O João 
matou o galo. Tanto é assim que a inferência pode ser cancelada: "O João matou o galo 
mas o sangue na camisa dele não é do galo e sim do perú que ele matou a seguir". 
Embora estranho, este enunciado não é semanticamente contraditório. Sobre o princípio 
da cooperação de Grice e as implicaturas conversacionais, ver KEMPSON, 1986, pp.58-
79; LYONS, 1977, pp. 592-606; HURFORD & HEASLEY, 1985, pp. 278-288. 
 
(4) 
Halliday & Hasan não são muito rigorosos quando utilizam aqui o verbo referir 
("refer"). Comentando a sequência "Wash and core six cooking apples. Put them into a 
fireproof dish.", afirmam: "It is clear that them in the second sentence refers back to (is 
ANAPHORIC to) the six cooking apples. It is important to make this point because we 
shall be constantly focusing attention on the items, such as them, which typically refer 
back to something else that has gone before (1986, p.2). Como observa Carrell (1982, 
p.483), them não é usado para referir a expressão linguística six cooking apples mas 
objectos do mundo real. A relação entre as duas expressões não é, portanto, de 
referência mas, mais propriamente, de co-referência, relação entre duas expressões 
com o mesmo referente. 
 
(5) 
Utilizaremos neste trabalho as expressões lexema ou item lexical de preferência a 
palavra: "Isolating the construct of lexical item, or lexeme as it is sometimes called, 
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enables us to characterise the paradigm run, runs, running, ran as different forms of one 
lexical item on the one hand and, on the other hand, to characterise the form run in the 
two sentences He runs for Hampshire as two separate lexical items, each with a separate 
entry in the dictionars(Kempson, 1985, p.80). 
 
(6) 
Entendemos aqui intensão (com s) como o conjunto dos semas que definem um lexema. 
Citando Lyons : "the intension of a term is the set of essential properties which 
determines the applicability of the term (1979, p.159). 
 
(7) 
À falta de uma terminologia estabelecida, utilizaremos aqui os termos coesão geral e 
coesão instancial para o que Hasan designa respectivamente por general cohesion e 
instantial cohesion. 
 
(8) 
Esta categoria não se encontra indicada no artigo citado, mas Fries (1986, p.19), 
parafraseando um outro artigo de Hartnett que na altura se encontrava no prelo, 
apresenta as relações parte-todo como integrando a classe dos elos dinâmicos. 
 
(9) 
A apresentação que fizemos destas tipologias dos elos lexicais não tem de modo 
nenhum a pretensão de ser exaustiva. Pensámos, no entanto, que seria útil fornecer uma 
breve panorâmica de algumas classificações diferentes da de Halliday & Hasan. 
 
(10) 
A maioria destes quadros foé elaborada com base em informações recolhidas em artigos 
e obras cujo principal objectivo não era a classificação dos elos coesivos propriamente 
dita. Assim, de acordo com o objectivo do estudo, a classificação era mais ou menos 
exaustiva e comtemplava preferencialmente determinado aspecto. Leech & Short, por 
exemplo, depois de apresentarem a sua listagem dos elos coesivos, admitem que "the 
list is incomplete, but will, we hope, be useful for reference (1981, p. 245). 
 
(11) 
Butler (1989, p.11), parafraseando Hasan, exemplifica esta distinção nos seguintes 
termos: "Within lexical cohesion, Hasan now distinguishes between general lexical 
relations, which exist between items independently of the particular text in which they 
occur and instantial relations, which arise because of the local demands of a certain 
text. For instance, in a story about my brother, the expressions my brother and Nigel 
might be used coreferentially, but this relation depends on knowledge, derived from the 
text or the extralinguistic situation shared by speaker/writer and hearer/reader, that my 
brother's name is Nigel. This equivalence would clearly not hold for most other texts in 
which people talked about their brothers. Within the class of general lexical devices, 
Hasan enumerates the sense  relations of synonymy, antonymy, hyponymy and 
meronymy, as well as lexical repetition; within the instantial class, she recognizes 
equivalence, naming and semblance (relations set up by such devices as similes within 
the text)".  
 
(12) 
Sobre o problema da congruência das metáforas, ver Tourangeau, 1982. 
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(13) 
Maarten von Buuren desenvolve esta problemática designando por princípio 
paradigmático as relações que cada metáfora individual estabelece com as outras 
metáforas da mesma série e por princípio sintagmático as relações desenvolvidas com o 
contexto não metafórico (1984, p. 53). 
 
(14) 
Uma situação deste tipo verifica-se no poema “Cipós” de Jorge de Lima. Sobre o 
aspecto da coesão lexical neste poema, ver PARKER & COIMBRA, 1988, pp. 423-424. 
 
(15) 
O mesmo tipo de situação é encontrado em certos poemas de Sá Carneiro de quem 
António Maria Lisboa de resto era admirador (cf. PARKER & COIMBRA, 1989). 
 
(16) 
Diversos alertas têm sido lançados nos últimos anos no sentido de um estudo linguístico 
pragmático do texto em sala  de aula. O tipo de análise vaé condicionar toda a aula: 
"Todas as actividades, na aula de Português, estão ligadas à exploração do texto. Todas 
elas partem de um texto e/ou conduzem a um texto, pelo que temos bem consciência de 
que ao propôr uma nova forma de explorar o texto estamos a sugerir algo que vai mexer 
com todo o tipo de actividades didácticas praticadas na aula de língua materna” 
(FONSECA, Fernanda & FONSECA, Joaquim, 1977, pp.124-125). Estes autores 
tinham, umas linhas antes, referido como um dos momentos essenciais de uma análise 
pragmática do texto: "Levantar o modo como se desenvolve o dinamismo próprio do 
discurso, a coesão e coerência comunicativa  (...) (Ibid., p.122). 
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Texto 1 
 

ÁRVORE 
 
Ai a fome de uma árvore na cela! 
(Verde rapariga de verdes tranças) 
Quando eu partir, hei-de voar para ela 
no voo das aves e das crianças 
 
E pendurar-me nela como os frutos 
sentindo bicadas na mão! 
E bailar-me nela como as folhas 
até beijar- lhe o chão... 

-Luís Veiga Leitão- 
 
Texto 2 
 

AS ESTRELAS 
 
Desenrola-se a sombra no regaço 
Da morna tarde, no esmaiado anil; 
Dorme, no ofego do calor febril, 
A natureza, mole de cansaço. 
 
Vagarosas estrelas! passo a passo, 
O aprisco desertando, às mil e às mil, 
Vindes do ignoto seio do redil 
Num compacto rebanho, e encheis o espaço... 
 
E, enquanto, lentas, sobre a paz terrena, 
Vos tresmalhais tremulamente a flux, 
-Uma divina música serena 
 
Desce rolando pela vossa luz: 
Cuida-se ouvir, ovelhas de ouro! a avena 
Do invisível pastor que vos conduz... 
 

-Olavo Bilac- 
 
Texto 3 
 

UM AMIGO 
 
Esta noite deitei-me triste. 
Abri um livro, passei uma folha, outra folha. 
Quando chegue i ao fim tinha o coração cheio de folhas e de flores... 
 

-Matilde Rosa Araújo- 
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Texto 4 
 

O ENFORCADO 
 
No gesto suspensivo de um sobreiro, 
o enforcado. 
 
Badalo que ninguém ouve, 
espantalho que ninguém vê, 
suas botas recusam o chão que o rejeitou. 
 
Dele sobra o cajado. 
 

-Alexandre O'Neil- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 5 
 

MENINOS 
 
Nas ruas mais estreitas 
E nos quartos alugados, 
Os meninos também nascem alados como os outros 
(Os das grandes alamedas 
E das amplas casas!) 
 
Simplesmente 
Como o espaço é curto, 
Nascem-lhes para dentro as asas... 
 

-Mário A. Monteiro Martins- 
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Texto 6 
 
COMUTADOR 
 
Ergo-me de ii no zimbório 
de fôlhas na penedia do castelo medieva l 
de limos na umidade da praia 
de cristais entre os rochedos do Cabo Horn 
 
Caminho de gêlo na floresta 
de sôfrego na vastidão do deserto  
de louco na brancura do hospício 
 
Eu abismo, eu cratera 
inclinei-me e vi um espectáculo caprichoso: uma unha branca 
uma unha branca a viver assim despreocupada 
 
OGIVA-BORBOLETA 
Arco-de-Côr caído muito triste 
Casulo de que ninguém falou 
Teia-de-Aranha exposta à loucura e ao tempo 
Andorinha-Azul de chapéu mole e baratas na cama 
 

-António Maria Lisboa- 
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