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Resumo

Este artigo retrata aspectos do Projeto de Extensão em Letramento Pôr do Sol, desenvolvido com alunos do ensino
superior de uma faculdade privada do estado da Bahia, no sentido de apresenta-lhes caminhos para aperfeiçoar a
produção textual. Baseando-se em teóricos como Koch (2010), Fávero (2009), Soares (2010), entre outros, o objetivo
dessa forma de trabalho foi permitir que os educandos aprimorassem a habilidade de escrever de forma cada vez
mais coesa e coerente. Trata-se de um projeto que, por ser aplicado pela primeira vez no ensino superior, deverá
passar por algumas alterações posteriormente. Nos resultados, foi possível observar que boa parte dos alunos atribuía
o desempenho ou fracasso ao produzir um texto a conhecer ou não profundamente o tema proposto, sem atentar que,
muitas vezes, isso estava ligado às questões de coesão e coerência.

Palavras-chave: Coesão e coerência. Produção textual. Ensino superior.

Abstract

This article illustrates some aspects of the Extension Program in Literacy called Sunset, which was developed for
students of a private college in the State of Bahia, with the purpose of presenting to them ways to improve their textual
production. The project was supported by theoretical studies by Koch (2010), Fávero (2009), Soares (2010) and others.
The purpose of this form of didactic work was to enable students to improve their writing skills with increasing cohesion
and coherence. As it is the first time the project is applied in higher education, it might be changed later. The analysis
of the data showed that most of the students attributed their success or failure in the production of texts to the level of
knowledge they had about the proposed topic and did not realize that their performance often reflected aspects related
to cohesion and coherence.

Key words: Cohesion and coherence. Text production. Higher education.

1. Considerações iniciais

[...] um conjunto de frases não forma, necessariamente, um texto, pois é imprescindível que haja, entre elas, ligações,
formando um tecido que funciona como um todo, como uma unidade em relação ao que o rodeia. (PALADINO et al.,
2011, p.10)
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A relação do aluno com a escrita tem sido tema recorrente de discussão tanto na educação básica quanto no ensino
superior, como também nos trabalhos produzidos por vários teóricos. Os resultados de grandes exames nacionais, a
exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), evidenciam que as produções textuais dos participantes que
estão tentando ingressar no ensino superior não têm sido satisfatórias. De fato, muitos dos que conseguem iniciar
uma graduação parecem não ter o hábito de escrever textos extensos, algo especialmente perceptível em relação à
presença de problemas de estilística, isto é, a forma como o texto é apresentado no que se refere a questões de
coesão e coerência, elementos que interferem significativamente no bom entendimento da leitura de um texto caso
não sejam devidamente utilizados.

Em outras palavras, sendo o texto, segundo Koch (2011, p. 27), “uma manifestação verbal constituída de elementos
linguísticos selecionados e ordenados pelos coenunciadores”, as palavras nele inseridas devem ser selecionadas de
modo que possam estabelecer uma concatenação entre si, a ponto de transmitir para o leitor as emoções, os sentidos
e as ideias que o escritor teve a intenção de deixar impregnados nele.

Dessa forma, pensando em potencializar e minimizar as questões referentes à produção textual, sobretudo para os
alunos que estão cursando o primeiro semestre do ensino superior, foi que surgiu o Projeto de Extensão em
Letramento Pôr do Sol, o qual tem sido desenvolvido com alunos de uma faculdade privada da cidade de Feira de
Santana-BA, nos mais variados cursos presenciais, com duração de quatro encontros ao longo de um mês. Esses
encontros acontecem no fim da tarde e início da noite, motivo pelo qual se justifica, em parte, o título do projeto. O
período supracitado tem tido o objetivo de propiciar a participação do máximo de alunos possível, tendo em vista que
muitos deles, que estudam à noite, não teriam disponibilidade de participar dessa atividade nas primeiras horas da
tarde.

As explanações feitas em sala de aula são pensadas com o intuito de fazer o aluno refletir sobre várias temáticas e
situações em que eles precisariam produzir um texto, principalmente nas disciplinas que estejam cursando no
momento em que participam do projeto. Sendo assim, os estudantes são convidados a produzir textos relativos à área
profissional em que atuarão futuramente, embora a culminância do curso seja uma produção textual de tema geral,
principalmente assuntos atuais e que gerem debate.

É importante ressaltar que as atividades foram pensadas para minimizar a questão de articulação de ideias,
encadeamento de períodos e parágrafos, pautados nas questões relacionadas a coesão e coerência, sem haver uma
preocupação de detalhar todas as divisões de um texto: introdução; desenvolvimento e conclusão. Assim, o desfecho
do trabalho se dá com introdução e desenvolvimento, apenas.

2. A escrita e a coesão e coerência

A escrita é a forma encontrada pelo homem para colocar no papel suas ideias, suas emoções, suas práticas
socioculturais, ou seja, tudo aquilo que é pensado e que é necessário registrar ou transmitir para o seu interlocutor por
meio do signo gráfico. Ela é apresentada às crianças em seus primeiros anos de vida para que elas possam se
envolver com a leitura e, consequentemente, aprender a escrever. No entanto, ao passo em que há toda essa
preocupação em que a criança aprenda o quanto antes a escrever, é preciso entender que a simples habilidade
mecânica da escrita não capacita uma pessoa a passar a mensagem desejada, ou seja, a transmitir para o seu
interlocutor a sua mensagem de forma clara.

Assim, é possível afirmar que uma pessoa pode elaborar um bom discurso na modalidade oral ou pensar com clareza
sobre um assunto, embora isso não signifique que ela saiba dispor por escrito tudo aquilo que pensa de forma
compreensível. Para Koch (2010), por exemplo, um texto não deve ser visto simplesmente como uma soma ou
sequência de frases isoladas. Hailiday e Hasan (1976, apud FÁVERO, 2009), salientam, também, que são justamente
as relações coesivas que permitirão determinar se uma série de sentenças constitui ou não um texto. É exatamente na
busca de elucidar o que distingue um emaranhado de palavras sem sentido de uma produção textual que são feitas
algumas explanações no curso, tomando como base a linguística textual, ramo científico que se preocupa
especialmente com a coesão entre os enunciados que compõem o texto.

É também dentro desse arcabouço de tentar elencar elementos que possam deixar o texto mais coeso, dando sentido
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ao que se lê, que se destacam diversos autores que trazem o conceito, uso e aplicação dos conectivos, intrínsecos à
clareza de um texto, tais como Fávero (2009, p. 14-15), o qual salienta:

Para se obter a coesão, é importante a escolha de conectivo adequado para expressar as diversas relações
semânticas; o mesmo conectivo pode expressar relações semânticas diferentes: é, pois, preciso saber reconhecê-las.
A omissão de conectivos, embora admissível, só deve ser feita quando a relação semântica estiver bem clara para
evitar a ambiguidade (a não ser que seja intencional).

Observa-se, então, que o não uso de conectivos e/ou o seu uso de forma inapropriada – ainda que se tenha o domínio
de outros temas da língua portuguesa, como a divisão de parágrafos, uso correto da pontuação e conhecimento
aprofundado da ortografia – poderá deixar o interlocutor em dúvida quanto a alguns enunciados.

A coesão textual, portanto,

[...] é obtida pela reiteração de itens lexicais idênticos ou que possuem o mesmo referente. Inclui-se aí, também, o uso
de nomes genéricos cuja função coesiva está no limite entre as coesões lexical e gramatical, nomes estes que estão a
meio caminho do item lexical, membro de um conjunto aberto e do item gramatical, membro de um conjunto fechado
[...]. Outro fator de coesão lexical é a colocação, resultante da associação de itens lexicais que regularmente ocorrem.
(FÁVERO, 2009, p.15. Grifo do autor.)

Nota-se, dessa forma, que escrever um texto coeso é refletir o tempo todo sobre o que já foi escrito, evitando,
portanto, ambiguidade e fazendo o bom uso dos conectivos. O autor supracitado faz referência, por exemplo, à
colocação, que, além de melhorar a coesão textual, ajuda, também, a obter um texto mais limpo. Assim, fazer o uso,
por exemplo, de um hipônimo evita a repetição desnecessária de um vocábulo já usado, no momento em que for
necessário retomá-lo.

Certamente, para os educandos, não é um caminho fácil escrever se atendo a todas as nuanças da língua. Isso
porque, em alguns casos, não conhecem todos os conectivos ou porque não praticam a escrita de forma efetiva, entre
outras razões. Seja qual for o motivo, é preciso que haja uma maior prática de escrita no sentido de minimizar as
questões relacionadas à produção textual.

3. Tópicos abordados

No momento da elaboração do Projeto de Extensão em Letramento Pôr do Sol, havia consciência sobre a existência
de uma série de questões referentes à produção textual a ser tratada, pois, como apontam Paladino et al. (2011, p.
10): “A coesão textual envolve uma quantidade de diferentes relações linguísticas (lexicais, junção, referência,
substituição) que, em conjunto, são responsáveis pela formação da textura”.

Não obstante, sabia-se, também, que os alunos que vêm de um ritmo e dinâmica de ensino diferentes dos da
educação superior precisariam organizar o seu tempo de tal forma que pudessem, no contraturno, estudar as matérias
do semestre e também participar e desenvolver as atividades propostas no projeto, sem que isso se tornasse algo
exaustivo para eles. Assim, foram trabalhados em quatro semanas os temas considerados mais significativos para
aquele primeiro curso, a saber:

- Caminhos a serem trilhados na elaboração de um desenvolvimento;

- Identificação e elaboração de um tópico frasal;

- Explanação e conscientização sobre a importância do uso dos conectivos;

- Culminância do curso, com mostra de variados temas para que os participantes pudessem elaborar um texto.

Assim, o curso foi sendo construído, e os educandos foram tomando consciência dos cuidados efetivos que deveriam
ter para produzir um bom texto. E, então, ao longo do curso, os estudantes foram entendendo que um texto bem
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escrito “[...] precisa apresentar textualidade, isto é, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre
si. Palavras relacionando-se com palavras, frases com outras frases, parágrafos com outros parágrafos” (PALADINO
et al., 2011, p.10).

Foi advertido, também, que a “[...] conexão [de um texto] é garantida pela coerência e coesão textual” e que “[...] a
produção textual envolve uma série de procedimentos, como seleção vocabular, antecipação, interferência, que
permitem controlar o que vai ser escrito e lido” (PALADINO et al., 2011, p.10).

É interessante notar que, depois dessas descobertas relacionadas a coesão e coerência, os educandos passaram a
perceber que a questão de um texto bem articulado independe do domínio aprofundado sobre o que vai ser tratado
nele. É bastante comum a pessoa ser conhecedora de um determinado assunto, mas na hora de colocar no papel não
ter a competência para explaná-lo de forma bem articulada. Acontece, também, de alguém saber um determinado
assunto de forma não tão aprofundada e, ainda assim, expor de maneira aceitável o pouco que sabe sobre ele.

Essa consciência ajudou-os a deixar de acreditar que não desenvolver bem um determinado tema estava ligado ao
fato de não ser um especialista no assunto. Esta ideia é preocupante, pois tem feito parte do imaginário de muitos
estudantes, os quais, por conta disso, acabam não buscando técnicas nem estratégias para desenvolver bem um
texto, construindo certo bloqueio ao pensarem que a arte de produzir um bom texto tem a ver com aptidão ou
vocação, inerentes a poucos, situação que faz, consequentemente, com que muitos se sintam desestimulados a
escrever um texto.

Assim, o trabalho de desconstrução de tais ideias e a manutenção dos participantes no curso foram um grande
desafio, porque alguns já haviam obtido notas baixas em exames anteriores, e muitos daqueles que lograram uma
nota satisfatória atribuíam o resultado à sorte ou ao simples fato de o tema proposto ser “fácil”. Naquele momento, foi
preciso tomar posse dos construtos teóricos da linguística textual e mostrar de forma prática que, com ela, houve “[...]
um maior entendimento da língua a partir da elaboração de conceitos voltados para a apreensão de significados no
texto e mesmo no discurso” (PALADINO et al., 2011, p. 01).

Dessa maneira, tem sido desconstruída neste curso e também em sala de aula e em todos os espaços cujo tema é
produção textual essa ideia e, ao mesmo tempo, vem se mostrando que, com a junção de teoria, práticas e
observação dos elementos que foram tratados no curso, a exemplo dos conectivos, os textos de estudantes
recentemente ingressos no ensino superior podem ser muito bem escritos.

4. O desenvolvimento das atividades

As atividades desenvolvidas em sala de aula, relativas à aplicação do Projeto Pôr do Sol, foram pautadas com base
nos assuntos julgados mais significativos no contexto de um curso de breve duração (apenas quatro semanas), ou
seja, questões referentes à produção textual despercebidas costumeiramente pelos alunos.

Foi importante estabelecer, a priori, que, ao longo do curso, os educandos deveriam aprimorar a capacidade pessoal
de colocar no papel suas ideias, impressões e reflexões sobre um tema qualquer, minimizando as questões no que diz
respeito à coesão textual, compreendendo, dessa forma, que escrever é:

[...] um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde simplesmente escrever o próprio nome até
escrever uma tese de doutorado [...] escrever é também um conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos
que compõem um longo e complexo continuum. (SOARES, 2010, p. 48-49)

E, assim, o curso foi ganhando corpo e os estudantes foram tomando consciência de determinadas estratégias para
melhorar sua própria prática de escrita, o que foi realizado por meio do desenvolvimento de atividades cujo passo a
passo pode ser explanado da seguinte maneira:

i) Caminhos a serem trilhados na elaboração de um desenvolvimento: este tema, geralmente, corresponde ao primeiro
encontro. Aqui, é importante o aluno entender que, no momento da elaboração de um texto, é preciso começar pelo
desenvolvimento, e só depois pensar em fazer sua introdução. Além disso, ele deve ser capaz de identificar se o que
foi proposto se trata de um problema que requer a busca por soluções; uma causa que exige de quem está
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escrevendo as consequências; ou alguma questão que divida a opinião pública e que tenha os seus lados positivo e
negativo. Assim, os estudantes escrevem, inicialmente, palavras ou orações soltas que possam ser utilizadas no
momento do desenvolvimento do texto. A ideia é já ter em mente o que será abordado ao longo de sua produção, a
fim de minimizar as questões ligadas à incoerência textual, o que ressalta a importância de saber que toda produção
textual exige um planejamento prévio sobre o que será tratado, isto é, a enumeração de argumentos e tese para que o
texto se sustente e não entre em contradição.

ii) Identificação e elaboração de um tópico frasal: é interessante notar que esta parte é uma das chaves para que o
texto se torne mais coeso e coerente. Ao aluno é dito, neste momento, que o seu interlocutor precisa, antes de ler seu
texto, saber o que será dito ao longo dele. Sendo assim, são apresentados trechos de matérias de revistas eletrônicas
para que os estudantes possam perceber que os textos requerem um tópico frasal, ou seja, uma declaração inicial que
trate da ideia central a ser desenvolvida. Essa declaração inicial deve ser feita de forma sucinta, afirmando ou
negando as explanações que serão feitas ao longo dos parágrafos.

Em relação ao tópico frasal, Garcia (2007, p. 222) faz a seguinte explanação:

Em geral, o parágrafo-padrão, aquele de estrutura mais comum e mais eficaz – o que justifica seja ensinado aos
principiantes –, consta, sobretudo na dissertação e na descrição, de duas e, ocasionalmente, de três partes: a
introdução, representada na maioria dos casos por um ou dois períodos curtos iniciais, em que se expressa de
maneira sumária e sucinta a ideia-núcleo (e o que passaremos a chamar daqui por diante de tópico frasal) e o
desenvolvimento, isto é, explanação mesma dessa ideia-núcleo; e a conclusão, mais rara, mormente nos parágrafos
pouco extensos ou naqueles em que a ideia central não apresenta maior complexidade.

Constituído habitualmente por um ou dois períodos curtos iniciais, o tópico frasal encerra de modo geral e conciso a
ideia-núcleo do parágrafo.

São exatamente tais ideias que têm sido compartilhadas para que os estudantes possam se nortear no momento de
suas produções textuais.

iii) Explanação e conscientização sobre a importância do uso dos conectivos: É bastante comum alguns estudantes
saberem falar de um determinado assunto, mas, ao mesmo tempo, terem certa dificuldade de produzir um texto sobre
ele, de realizar seu encadeamento, sem que sua produção pareça apenas uma mera sequência de citações, sem a
utilização de conectivos que possam deixá-lo bem mais amarrado. Pensando nessa questão, aos alunos, neste
terceiro encontro, são apresentados conectivos e a sua aplicação em textos. Também lhes é informado que o mau uso
dos conectivos pode alterar a compreensão textual, tornando sua escrita ambígua ou até mesmo incompreensível.

Os conectivos apresentados em sala de aula não serão colocados de maneira exaustiva neste trabalho, sob pena de
alongamento desnecessário quanto à proposta do artigo. Indica-se, no entanto, que foram utilizados aqueles que
funcionam como: exemplificação; comparação; adição; oposição; dúvida; clareza; causa; conclusão e concessão,
entre outros.

Portanto, após essa explanação e algumas atividades requisitadas para o próprio curso, propõe-se que os estudantes
juntem todas as ideias estudadas para que possam construir um texto.

iv) Culminância do curso com mostra de variados temas para que os participantes pudessem elaborar um texto. No
quarto e último encontro, são apresentados temas variados, e os alunos podem escolher um dentre eles, seguindo
cada passo explanado nos encontros anteriores e, assim, produzir o seu texto. Eles, então, redigem os parágrafos
com introdução e seus desenvolvimentos, apenas, sem se esquecerem, no entanto, de usar os conectivos de forma
adequada, bem como o tópico frasal.

5. Considerações finais

O Projeto de Letramento Pôr do Sol foi desenvolvido em caráter experimental junto a alunos do ensino superior; sendo
assim, não se trata de um trabalho pronto e acabado. Nos próximos encontros poderão ser incrementadas outras
questões, as quais não se conseguiu tratar nesta oportunidade. Na verdade, a intenção é que este curso tenha servido
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de ensejo para um desdobramento de uma proposta mais ampla, numa outra oportunidade, se possível, até em
parceria com outros docentes de diferentes disciplinas. Mesmo se tratando de um curso desenvolvido em quatro
semanas, foi possível perceber sua boa aceitação pelos participantes. Além disso, foi possível observar que os
próprios alunos desenvolveram sua capacidade de reflexão linguística, ao perceberem, de maneira autônoma, a
ausência de um conectivo ou algo pouco articulado na escrita de seus textos ao passo em que eles liam suas
produções em sala de aula.

O curso, portanto, deixou claro que, para além do domínio de um determinado assunto, é importante saber articular o
discurso, usando os conectivos de forma adequada, não só para que as outras pessoas entendam o que foi escrito,
mas também para que possam ser convencidas sobre o que está sendo tratado.

Tudo o que foi tratado aqui, vale ressaltar, deve ser iniciado na educação básica, espaço que tem um papel
imprescindível na vida de cada estudante. Lá, os estudantes recebem as primeiras formações para que consigam
frequentar outros espaços educacionais e, consequentemente, dar continuidade e aprimorar o aprendizado, bem
como descobrir novos conhecimentos, novas maneiras de observar o mundo.

Neste curso de produção textual, não poderia ser diferente. A intenção, para além de o aluno aprimorar a sua escrita,
é de que ele reflita, no ensino superior, ao colocar algo no papel, sobre os mais diferentes assuntos, e perceba que
todas as suas produções textuais, com o passar do tempo, deverão ser elaboradas de maneira mais densa e
aprofundada. Ademais, precisam compreender que tudo isso faz parte de um processo contínuo que só poderá ser
aperfeiçoado com as observações dos formatos de trabalhos já produzidos por outras pessoas, por exemplo, e com a
constante prática da escrita, questões fundamentais que os ajudarão a produzir textos cada vez mais coesos e
coerentes e, portanto, mais bem elaborados.
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