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 TEMPO DE AULA: 60min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo [DISSERTAÇÃO – COESÃO, COERÊNCIA E
OREDENAÇÃO – cont.]
 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.
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
COESÃO REFERENCIAL - quando um termo ou expressão que já foi citado ou que ainda será no
texto é retomado por meio de outro termo que o substitui.
A coesão referencial pode ser:
 situacional ou exofórica (EXTRATEXTUAL – referências fora do texto)

 textual ou endofórica (INTRATEXTUAL - referências dentro do texto).
 CATAFÓRICA: antecipa uma informação.

Ex.: Meu maior sonho é este: formar-me em um curso superior.
 ANAFÓRICA: recupera informação já dada.

Ex.: Formar-me em um curso superior: esse é meu maior sonho.
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
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COESÃO REFERENCIAL - MECANISMOS
O pronome “aquela” faz referência a um ser
que está longe da 1ª (emissor) e da 2ª
pessoa do discurso (receptor).[COESÃO
REFERENCIAL]
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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.
Dá-se 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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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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