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NA AULA ANTERIOR
A culpa é desse Estado doente que está
matando as nossas crianças com roupa de
escola. Estão segurando mochila e caderno,
não é arma, não é faca. Não estão roubando e
nem se prostituindo, estão estudando! (...).
Ele disse: 'Mãe, eu sei quem atirou em
mim, eu vi quem atirou em mim. Foi o
blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa de
escola?.
Dizem que minha comunidade é violenta.
Mas a minha comunidade não é violenta, ela
é muito boa. É a operação que, quando vai lá,
vai com muita truculência.(...)
Narração da mãe de um jovem estudando morto a tiros
pela polícia.

[Profa. Flávia Lêda] O gênero lido é um
testemunho, cujo propósito é narrar
um/a
A. história
ficcional,
mas
verossimilhante.
B. feito histórico, com propósito
didático.
C. caso real vivenciado pelo narrador.
D. caso real, na visão de um
expectador, que testemunhou o
ocorrido.
E. episódio ficcional, mas que poderia
acontecer com qualquer pessoa.
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: COESÃO REFERENCIAL: PRONOMES [pessoais,
demonstrativos, possessivos, indefinidos]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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COESÃO

Processo por meio do qual se organizam as informações de um texto. Para isso,
empregam-se recursos linguísticos na superfície textual os quais podem fazer
referências DENTRO ou FORA do texto [coesão referencial] e ainda permitirem a
sequência lógica das ideias [coesão sequencial] .
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COESÃO REFERENCIAL OU REMISSIVA

Referencial: mecanismo por meio do qual se cria um sistema de relações entre as
palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que
se referem. O termo referente é aquele que indica a entidade ou situação a que o
locutor se refere. Desse modo, relaciona-se um recurso linguístico com um objeto
extralinguístico. Pode ser situacional (exofórica) ou textual (endofórica). Os
pronomes são importantes recursos para esse mecanismo.
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PRONOMES PESSOAIS
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS
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PRONOMES DEMONSTRATIVOS
 textual ou endofórica (INTRATEXTUAL - referências dentro do texto).
 CATAFÓRICA: os demonstrativos podem antecipar uma informação.
Ex.: O medo do Brasil é este: o aumento das desigualdade sociais.

 ANAFÓRICA: recupera informação já dada.
Ex.: O aumento das desigualdades sociais: esse é o medo do Brasil.
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PRONOMES POSSESSIVOS
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PRONOMES INDEFINIDOS
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REFERÊNCIAS
Mascarados
Saiu o Semeador a semear
Semeou o dia todo
e a noite o apanhou ainda
com as mãos cheias de sementes.
Ele semeava tranquilo
Pronome pessoal - anafórico
sem pensar na colheita
porque muito tinha colhido
do que outros semearam.
Pronome demonstrativo Jovem, seja você esse semeador
anafórico
Semeia com otimismo
Semeia com idealismo
Cora Coralina
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REFERÊNCIAS

Pronome pessoal - catafórico

“E lá estava ela, instaurando-se silenciosamente: a maior crise hídrica da
história.”
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REFERÊNCIAS

“Joana e Pedro são as pessoas que mais amo nesse mundo: meus pais.”
Pronome pessoal –
possessivo [anafórico]
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REFERÊNCIAS

Em 2019, ocorreu o rompimento de barragem em Brumadinho. Muitos morreram. Tudo foi um
Pronome indefinido –
[anafórico]

desastre tremendo.

No rompimento de Barragem em Brumadinho, muito se perdeu: vidas humanas, fauna e flora.
Pronome indefinido –
[catafórico]
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ATIVIDADE
Texto para as questões 1 e 2.
17. (TNS – C7H23) Conteúdo: interpretação textual.

Disponível em: www.ministériodasaúde.org.br. Acesso em: 1. ago. 2018.
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1. [TSN – ADAPTADO] Considerando os aspectos globais do texto, observa-se que
ele objetiva
A) comover a sociedade civil, buscando incentivar uma mudança de postura, com
vistas a reprimir o mosquito da dengue.
B) alertar a população acerca da necessidade imperativa de não se permitir que o
mosquito da dengue continue a causar doenças e mortes.
C) apelar para o bom senso dos leitores, demonstrando, a partir do emprego de
termos incisivos, como a proliferação do mosquito é nociva.
D) sensibilizar os brasileiros quanto à importância de se combater o processo de
reprodução do aedes aegypt.
E) solicitar um olhar menos superficial e mais sensível, sobretudo em relação ao
combate à dengue.
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2. [Profa. Flávia Lêda] Em um texto, a organização de seus elementos é fundamental
para a efetividade da comunicação. Sobre esse aspecto, infere-se que
A. obtém-se coesão referencial por meio do pronome “ele”, catafórico, pois
antecipa uma informação.
B. obtém-se coesão sequencial por meio do pronome “ele”, catafórico, pois
recupera uma informação.
C. a coesão é referencial com o pronome pessoal “ele”, catafórico, pois antecipa
uma informação.
D. a coesão é referencial com o pronome pessoal “ele”, anafórico, pois recupera
uma informação.
E. a coesão é referencial, mas pode ser anafórica e catafórica ao mesmo tempo
com o pronome “ele”.
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3.
Prova de Amor Maior Não Há
Padre José Weber

Prova de amor maior não há que doar a vida pelo
irmão!
Eis que eu vos dou um novo Mandamento:
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo
irmão!
Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito:
"Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado"
[...]
Disponível em: https://www.letras.mus.br/padre-jose-weber/1298992/. Acesso em:
31 ago. 2018.

Para organizar as informações do
texto, observa-se, respectivamente,
nos elementos em destaque:
A. três pronomes pessoais e um
pronome indefinido.
B. três pronomes pessoais e um
demonstrativo.
C. um pronome pessoal, dois
demonstrativos e um indefinido.
D. dois pronomes pessoais e um
pronome indefinido.
E. quatro pronomes pessoais.
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4.

LOCUTOR

REFERENTE

INTERLOCUTOR
Disponível em: https://decifrandoalingua.wordpress.com Acesso em: 29 ago. 2018.
20

4. Considerando os recursos linguísticos empregados para construir a parte verbal da
tira, infere-se que (,)
A) no primeiro balão, o pronome “aquela” deveria ser substituído por “esta” em
linguagem padrão.
B) em “É o crocodilo gigante que protege a colheita” , a palavra “que” é um pronome
demonstrativo.
C) no terceiro quadrinho, há um pronome possessivo, “Tudo “.
D) na frase “Que verruga é essa?”, o pronome “essa” deveria ser substituído por
“esta”.
E) em “Outra crendice”, o pronome “Outra” está funcionando como pronome
afirmativo.
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5. [TSN] Carros letrados
A turma atrás do balcão do cartório do 1º ofício de Notas, em Copacabana, acha que carro
sabe ler.
É o que se supõe com a placa que avisa à freguesia: “Transferência de telefones e veículos, só
com a presença do próprio.”
Um gaiato, esta semana, quis saber como fazia para subir com seu jipe ao segundo andar,
onde funciona o cartório.
GOIS, Anselmo. O globo, Rio de Janeiro, 19 set, 2002.

Acerca da ambiguidade do texto, depreende-se que decorre do/a
A)
B)
C)
D)
E)

emprego do pronome catafórico “próprio” em “com a presença do próprio”.
emprego do pronome demonstrativo “próprio” no trecho “com a presença do próprio”
emprego do pronome anafórico “próprio” que pode referir-se ao dono ou ao próprio carro.
colocação do pronome pessoal reto “próprio”, que se comporta como sujeito na linha quatro.
colocação do pronome dêitico “próprio” que só pode se referir ao dono, pois o carro é um ser
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[ENEM]
Manuel Bandeira

ATIVIDADE PARA CASA

Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado abandonar os estudos de arquitetura
por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra,
embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja
sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo.
Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel
traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, órfãos
de um país imaginário, nossa Cocanha perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato em palavras é
uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos.
Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20.
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A coesão do texto é construída principalmente a partir do (a)
A. repetição

de

palavras

e

expressões

que

entrelaçam

as

informações

apresentadas no texto.
B. substituição de palavras por sinônimos como “lúgubre” e “morbidez”,
“melancolia” e “nostalgia”.
C. emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos: “sua”, “seu”,
“esse”, “nosso”, “ele”.
D. emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e
períodos que compõem o texto.
E. emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como
“iminência”, “sempre”, “depois”.
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NA PRÓXIMA AULA

COESÃO TEXTUAL – aula 21
 COESÃO TEXTUAL [pronomes na progressão temática – recursos remissivos]
O pronome relativo
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