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[Profa. Flávia Lêda]

NA AULA ANTERIOR

Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal
‒ eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção.
Crônica algumas vezes também é feita, intencionalmente, para provocar. Além do
mais, em certos dias mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem
os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: moderna demais, antiquada
demais.
Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos
que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você
escreveu exatamente o que eu sinto”, “Isso é exatamente o que falo com meus
pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, “Comentei com minha namorada”. Os
estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava meio assim: é como me
botarem no colo ‒ também eu preciso.
Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De
modo
que está sendo ótima, essa brincadeira séria, com alguns textos que iam acabar
LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004.
neste
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livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério… mesmo quando

[Profa. Flávia Lêda]

ATIVIDADE PARA CASA

Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas
partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento
A. “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal”.
B. “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”.
C. “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”.
D. “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”.
E. “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”.
RESPOSTA: Letra A
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: A COESÃO SEQUENCIAL
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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FATORES LINGUÍSTICOS
COESÃO -

é responsável pela ligação dos sentidos isolados para evidenciar a

estruturação da sequência superficial do texto, não perdendo de vista o todo e a
intenção com que se produz esse todo, para constituir finalmente um texto.
 A coesão de um texto dá-se pelo uso adequado dos operadores argumentativos
(a manifestação linguística da coerência);
 provém da forma como as relações lógico semânticas do texto são expressas na
superfície textual;
 os elementos coesivos também proporcionam ao texto a progressão do fluxo
informacional, dando sequência ao discurso.
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FATORES LINGUÍSTICOS
COERÊNCIA - é a relação lógica entre as ideias, pois elas devem se complementar,
resultando na não contradição entre as partes do texto. A coerência de um texto inclui
fatores como
 conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto;
 conhecimento de mundo [conhecimento formal e experiências vividas];
 conhecimento da língua que usam;
 intertextualidade [diálogo entre textos];
 compreensão das ideias do texto.
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COERÊNCIA
Diz respeito ao sentido propriamente que se pretende construir no texto. Dáse ao nível das ideias e depende do contexto.


A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se
complementar, é o resultado da não-contradição entre as partes do texto.



Coerência e coesão são fenômenos distintos porque podem ocorrer numa
sequência coesiva de fatos isolados que, combinados entre si, não têm
condições para formar um texto. A coesão não é uma condição necessária e
suficiente para constituir um texto.
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COESÃO
Embora a coesão não seja condição necessária nem suficiente para que um
texto seja um texto, ela é que dá maior legibilidade a ele, explicitando as
relações estabelecidas entre os elementos linguísticos, fazendo-se fator
importante em textos científicos, didáticos expositivos, opinativos, pois ela é
que assegura o processo de sequencialização da superfície textual.
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MECANISMOS DE COESÃO
COESÃO SEQUENCIAL -

é responsável por criar as condições para
a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e
as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos.
Os mecanismos de coesão sequencial servem para
 articular e relacionar as informações de um texto;
 desenvolver o recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita
falta de coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e
argumentos no interior do texto e, principalmente, a coerência textual.
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RECURSOS COESIVOS
CONJUNÇÕES – unem, em geral, orações.
CONJUNÇÕESCOORDENATIVAS
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CONJUNÇÕES
SUBORDINATIVAS
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Alguns termos responsáveis pela COESÃO SEQUENCIAL nos textos:
 Adição/inclusão - Além disso; também; vale lembrar; pois; outrossim; agora; de modo
geral; por iguais razões; inclusive; até; é certo que; é inegável; em outras palavras; além
desse fator...
 Oposição - Embora; não obstante; entretanto; mas; no entanto; porém; ao contrário;
diferentemente; por outro lado...
 Afirmação/igualdade - Felizmente; infelizmente; obviamente; na verdade; realmente;
de igual forma; do mesmo modo que; nesse sentido; semelhantemente...
 Exclusão - Somente; só; sequer; senão; exceto; excluindo; tão somente; apenas...
 Enumeração - Em primeiro lugar; a princípio...
 Explicação - Como se nota; com efeito; como vimos; portanto; pois; é óbvio que; isto é;
por exemplo; a saber; de fato; aliás...
 Conclusão - Em suma; por conseguinte; em última análise; por fim; concluindo;
finalmente; por tudo isso; em síntese, posto isso; assim; consequentemente...
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COESÃO SEQUENCIAL

Conclusão de uma
ideia
.[COESÃO
SEQUENCIAL]

Oposição
em
relação a uma
ideia.[COESÃO
SEQUENCIAL]
Ideia de condição em
relação a fato expresso .
[COESÃO SEQUENCIAL]
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ATIVIDADE
QUESTÃO 1 - Leia com atenção aos períodos seguintes e ordene-os, atentando para a coesão
e a coerência entre as ideias.
I.

“Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há
cuidado com a higiene.”
II. “As técnicas se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor
qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem
que já não se quer mais.”
III. “Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora
de marinheiro.”
IV. “Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia
de um estilo de vida marginal.”
(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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QUESTÃO 1
“Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia
de um estilo de vida marginal.” IV
“Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado
com a higiene.” I
“As técnicas se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor
qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem
que já não se quer mais.” II
“Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora
de marinheiro.” III
(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda]

Disponível em:
mundodasmarcas.blogspot.com

. Acesso em: 4 maio. 2020
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QUESTÃO 2 - [Profa. Flávia Lêda] Observando a progressão textual, o emprego da
oração “que cabe no seu bolso” busca
A. ressaltar o ineditismo do produto ofertado no mercado.
B. convencer o interlocutor a adquirir um produto de baixo custo.
C. enfatizar a qualidade do produto sem ressaltar a relação custo-benefício.
D. colocar o produto como único no mercado sem ressaltá-lo dentre os demais.
E. explorar a conotação a partir da figuração presente na expressão “cabe no seu
bolso”.
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QUESTÃO 3
QUADRILHA

Carlos Drummond de Andrade

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que
amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o
convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para
tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto
Fernandes
que não tinha entrado na história
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QUESTÃO 3
Nos textos, os conectores ou articuladores de discurso são excelentes auxiliares na
construção da coesão; o uso devido dessas estruturas contribuirá para a construção e
riqueza de sentidos. no texto quadrilha, a recorrência do conector “que”
A. reativa o referente por meio de remissão anafórica.

Em João amava Teresa que amava Raimundo, a palavra “que” refere-se a “Teresa”

B. faz remissão anafórica por ser um pronome demonstrativo.
C. estabelece uma ligação temporal com o termo a que se refere.
D. cria um vínculo de natureza estritamente semântica com seu referente.
E. estabelece remissão exofórica uma vez que seu referente encontra-se fora do
texto.
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QUESTÃO 4 [ENEM]
Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena,
mulher de um rei grego. Isso provocou um
sangrento conflito de dez anos, entre os
séculos XIII e XII A.C. Foi o primeiro
choque entre o ocidente e o oriente. Mas
os gregos conseguiram enganar os
troianos. Deixaram à porta de seus muros
fortificados um imenso cavalo de
madeira. Os troianos, felizes com o
presente, puseram-no para dentro. À
noite, os soldados gregos, que estavam
escondidos no cavalo, saíram e abriram as
portas da fortaleza para a invasão. Daí
surgiu a expressão "presente de grego".

Em "puseram-no", a
pronominal "no" refere-se

forma

A. ao termo "rei grego".
B. ao antecedente "gregos".
C. ao
antecedente
distante
"choque".
D. à
expressão
"muros
fortificados".
E. aos termos "presente" e "cavalo
de madeira".
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ATIVIDADE PARA CASA
[Profa.
Flávia Lêda] Na
organização dos posts, o
conectivo “mas” dá a seguinte
ideia
A) condição.
B) finalidade.
C) oposição.
D) tempo.
E) causa.

Biscoito Richester sugere um Dia dos Namorados mais sincero

A marca Richester de biscoitos fez uma ação para o Dia dos Namorados criada pela agência Propeg. Como
seu público é jovem, utilizaram a página do Facebook da marca para sugerir um Dia dos Namorados mais
sincero e sem frescuras. O conceito utilizado faz ligação com a marca de biscoitos: “sinceridade é o recheio
do amor”. A ação envolve posts na rede social da Richester, no estilo de cards, que falam algumas verdades
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NA PRÓXIMA AULA
COESÃO TEXTUAL: A COESÃO TEXTUAL NA CONSTRUÇÃO DE
SENTIDO DOS TEXTOS
 Elementos que concorrem para a progressão temática, ordenação e estruturação
dos textos.
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