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O leão

A menina conduz-me diante do
leão, esquecido por um circo de passagem.
Não está preso, velho e doente, em gradil
de ferro. Fui solto no gramado e a tela fina
de arame é escarmento ao rei dos animais.
Não mais que um caco de leão: as pernas
reumáticas, a juba emaranhada e sem
brilho. Os olhos globulosos fecham-se
cansados, sobre o focinho contei nove ou
dez moscas, que ele não tinha ânimo de
espantar. Das grandes narinas escorriam
gotas e pensei, por um momento, que
fossem lágrimas.

Acerca do texto lido, infere-se que (,)

A) embora não seja um texto
predominantemente descritivo, ocorre
descrição, visto que o autor representa a
personagem principal através de aspectos
que a individualizam.

B) por ressaltar unicamente as condições físicas
da personagem, predomina a descrição
objetiva no texto, com linguagem denotativa.

C) por ser um texto predominante-
mente narrativo, as demais formas – descrição
e dissertação – inexistem.
D) apresenta, em todos os períodos,
substantivos abstratos, que
representam as ideias discutidas.
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 TEMPO DE AULA: 45min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [DISSERTAÇÃO – COESÃO, COERÊNCIA E

OREDENAÇÃO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: conceito, características, estrutura e elementos

composicionais das sequências descritivas.
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
 D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
 D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
 D6 - Identificar o tema de um texto.
 D7 - Identificar a tese de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA
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INFORMAÇÕES
RELEVANTES

A eficácia do texto dependerá da forma
pela qual as ideias serão nele
apresentadas ao longo do discurso.

Nesse contexto, torna-se relevante a
ORDENAÇÃO DOS PARÁGRAFOS, que
permite que o pensamento seja
distribuído de forma lógica e precisa,
com vistas a uma efetiva interação
(compreensão) entre os interlocutores.

TEXTO DISSERTATIVO
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FATORES 
LINGUÍSTICOS

COERÊNCIA – trata-se da continuidade de sentidos
(sequência lógica) que se percebe no texto como
resultado da conexão de conceitos entre os elementos
nele presentes. Ela resulta uma soma dois
importantes fatores:
a) conhecimento linguístico;
b) conhecimento de mundo (ou do fato).

COESÃO - é um conjunto amplo de mecanismos
linguísticos [conjunções, preposições, advérbios,
relações lexicais etc.] usados para o estabelecimento
de relações de sentido entre as partes de um texto
verbal. A falta de coesão entre uma ideia e outra pode
impedir que as frases se transformem em um texto;
seriam então fragmentos sem nexos, um amontoado
de frases.

TEXTO DISSERTATIVO
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COESÃO

Um texto não é apenas a soma ou uma série de sentenças, mas o

encadeamento semântico delas. A esse encadeamento chamamos de

textualidade. É ele que forma o “tecido” (tessitura) textual.

Modo como as palavras e frases que compõem um texto estão

conectadas entre si numa sequência linear, por meio de dependências de ordem

gramatical. (BEAUGRAND & DRESSLER, 1981, in: KOCH, 2003)
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COESÃO

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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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

Referencial: função pela qual um recurso linguístico se relaciona com um objeto

extralinguístico. Pode ser situacional (exofórica) ou textual (endofórica) a)Pessoal:

pronomes pessoais e possessivos

 Você não se arrependerá de ter lido este anúncio. (EXOFÓRICA)

 Paulo e José são excelentes advogados. Eles se formaram na Academia do

Largo de São Francisco. (ENDOFÓRICA)
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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 Comprei um carro muito bonito. ________ é prateado e tem rodas de liga leve.

 As árvores do parque estão todas verdes. ________ copas estão frondosas,

mesmo com a seca.

 Meus pais são minhas maiores referências. ________ são meus exemplos de

retidão, valores, amor, carinho e respeito.

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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 Comprei um carro muito bonito. ________ é prateado e tem rodas de liga leve.

 As árvores do parque estão todas verdes. ________ copas estão frondosas,

mesmo com a seca.

 Meus pais são minhas maiores referências. ________ são meus exemplos de

retidão, valores, amor, carinho e respeito.

ELE

SUAS

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

ELES
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DEMONSTRATIVA: pronomes demonstrativos e advérbios de lugar.

 Realizara todos os seus sonhos, menos ESTE: o de entrar para a Academia. Lá ele

encontraria seu espaço ideal de atuação.

 João e Antônio são muito amigos, embora com personalidades diferentes. ESTE é

tímido; AQUELE , extrovertido.

 Hoje tenho a vida que sonhei, mas para ______tive que me dedicar ao trabalho.

Entretanto, sinto-me realizada, pois minha meta foi sempre _______: trabalhar

muito, quando jovem, e descansar na velhice.

 João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. _____, ele disse que a Igreja continua a

favor do celibato.

ISSO

ESTA

LÁ

COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

SUBSTITUIÇÃO: substituição de um item no lugar de outro, ou até mesmo de uma

oração inteira. São termos “coringa”.

 Pedro comprou um carro novo e José também.

 O professor acha que os alunos estão preparados, mas eu não acho assim.

 O padre ajoelhou-se. Todos fizeram a mesma coisa.

 Minha prima comprou um Gurgel. Eu também estou querendo um.

 Pedro comprou uma camisa vermelha, mas Jorge preferiu uma verde.
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS

ELIPSE: (substituição por Ø) omite-se um item lexical, um sintagma, uma oração,

ou todo um enunciado.

 _ Paulo vai conosco ao leilão?

_ Ø Vai. Ø (Paulo vai ao leilão)

 _ Aonde você foi ontem?

_ Ø (Fui) À casa de Paulo.

_ Ø (Você foi) Sozinha? _ (Eu) Não (fui sozinha) .

_ Ø (Eu fui) Com amigos.
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O preconceito linguístico, na sociedade brasileira, não é algo recente. O modernismo,
época literária considerada como irreverente, já demonstrava essa segregação em várias de
suas obras. Assim, vê-se que há no país situações em que língua é “respeitada” e outras em
que ela é tratada contrariamente apenas por ser diferente do que foi escolhido como um bom
padrão da língua. A partir disso, é fácil identificar que parte da população que fala diferente é
desrespeitada, sofrendo exclusão. Por isso, é preciso que a sociedade se mobilize em prol de
melhorar a situação desses indivíduos.

Em Por isso, é preciso que a sociedade se mobilize em prol de melhorar a situação desses
indivíduos, infere-se que o autor do texto

A) apresenta sua tese.
B) desenvolve um argumento.
C) explicita a ideia-núcleo.
D) conclui a ideia-núcleo.

 RESPOSTA: LETRA D
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TEXTO DISSERTATIVO [RECURSOS COESIVOS –
CONT.]

 Coesão, coerência e ordenação;

 elementos que concorrem para a progressão temática;

 ordenação e construção dos sentidos em textos dissertativos.


