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RESUMO 

 

PACHECO, Camila Silva. O papel do professor no processo de produção 

textual: sequência de atividades direcionada ao texto argumentativo. 2021. 40 

f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, 

Rio de Janeiro, 2021. 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo o desenvolvimento de atividades de 

produção textual voltadas para o texto argumentativo que contribuam para a 

compreensão do uso dos elementos coesivos por alunos do Ensino Médio. 

Através da análise do percurso da Linguística Textual e dos conceitos coesão 

textual, gênero e tipos textuais, espera-se que a sequência didática contribua 

para fortalecimento do trabalho de outros profissionais da área de Linguagens 

que ainda se sentem limitados a aplicar exercícios de memorização das 

funções semânticas dos conectivos, principalmente, quando se pensa a 

construção de textos de opinião, além da dificuldade de leitura e compreensão 

de textos por partes dos jovens, fato que motivou este estudo. Por conta da 

pandemia de Covid-19, a pesquisa não foi aplicada em sala de aula e limitou-

se ao desenvolvimento de uma sequência de atividades que possam ser 

executadas no cotidiano escolar, buscando atualizar a prática docente dos 

professores de Língua Portuguesa.  

 

Palavras-chave: Educação. Coesão textual. Texto argumentativo.              

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to develop writing activities oriented to argumentative 

texts which contribute with the high school students’ usage of cohesive 

elements. Through the analysis of the path of Textual Linguistics, the concept of 

textual cohesion, gender and text tipology, we expect that the didactic sequence 

will play a role in improving the work of language professionals who still feel 

limited to use memorization exercises to discuss the semantic functions of 

conectives. That applies specially to production of texts expressing opinion and 

also to text comprehension by the young, question that motivated this study. 

Due to COVID-19 pandemic, this research was not applied in classroom and 

was restricted to the development of an activity sequences that can be 

executed in the school routine, seeking to update the teaching practices of 

Portuguese teachers. 

 

Key-words: Education. Textual cohesion. Argumentive texts. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar propostas de produção 

textual voltadas para alunos da Educação Básica com vistas a auxiliar no 

processo de escrita dos estudantes, principalmente, quando se trata do 

trabalho com elementos coesivos.  

Sabe-se que muitos alunos do Ensino Médio têm dificuldade em produzir 

textos argumentativos, especialmente porque não conhecem e compreendem o 

tipo de texto exigido pelas bancas dos concursos, a exemplo do ENEM. Logo, 

que tipos de recursos devem ser utilizados para que essa redação seja coesa e 

coerente? 

Observa-se, de um modo geral, que muitos jovens chegam ao 3º ano do 

Ensino Médio com extrema necessidade de leitura e escrita, pois sentem 

dificuldades tanto em interpretar períodos e textos curtos quanto em produzir 

respostas discursivas em pequenos parágrafos. Algumas escolas tratam a aula 

de Redação como “optativas”, fato que contribui para que os alunos 

permaneçam com dificuldades em desenvolver textos. Por isso, notou-se a 

necessidade de se pensar em uma sequência de atividades direcionadas ao 

texto argumentativo, tendo em vista o desconhecimento das funções dos 

elementos coesivos no desenvolvimento das produções textuais. 

A análise dos recursos coesivos encontrados em editoriais do jornal O 

Globo poderia auxiliar os alunos do último ano do Ensino Médio a utilizarem 

esses elementos durante a produção de textos argumentativos, já que esse 

gênero de texto se aproxima do modelo de texto exigido nos exames de 

seleção, o texto dissertativo- argumentativo. Esses textos, ainda que não façam 

parte da rotina de leitura dos jovens, circulam diariamente na sociedade, sendo 

um produto de fácil acesso por professores e alunos, pois podem ser 

encontrados em jornais digitais. 

O objetivo geral desta pesquisa foi produzir uma sequência de atividades 

de coesão textual direcionada ao texto argumentativo que contribuísse para o 

desenvolvimento da escrita de estudantes do Ensino Médio.  

Para a produção das atividades, os objetivos específicos foram:  
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 analisar o conceito de coesão textual, principalmente, de 

coesão sequencial; 

 entender proposta do Manual de Avaliação do ENEM 

referente ao uso de mecanismos linguísticos; 

 selecionar um editorial com temática atual que estimule o 

debate dos jovens; 

 compreender a função dos operadores argumentativos em 

textos de tipologia argumentativa. 

 

Através dessas atividades, pretende-se atingir, como público-alvo, 

professores do Ensino Médio que ainda se sentem obrigados a seguir 

estratégias do ensino dos elementos coesivos pautadas apenas nas 

nomenclaturas das gramáticas normativas, que utilizam exemplos literários 

como forma de legitimar o sentido dos recursos argumentativos. 

Como aporte teórico para a construção do material, adotou-se o conceito 

de coesão textual, através dos estudos de Koch (2017, 2005) e sua 

contribuição para a Linguística Textual, devido à dificuldade de os alunos 

compreenderem os recursos linguísticos próprios para a tipologia de textos 

argumentativos. Além das contribuições de Marchuschi (2008) e Santos (2015) 

para entender o estudo dos tipos e gêneros textuais, serão utilizadas reflexões 

de Antunes (2010) sobre a análise dos textos e propostas para sala de aula.  

Com esta pesquisa, espera-se que os estudantes compreendam a 

importância de se conhecerem as estratégias de coesão. Esse conhecimento 

não favorece apenas a argumentação exigida pelos concursos, mas também a 

vida cotidiana, a exemplo da necessidade de se produzirem cartas de 

apresentação, participar de entrevistas ou fazer reivindicações de qualquer 

ordem, como forma de garantia dos indivíduos aos seus direitos de cidadãos.  

Durante o início da trajetória docente desta pesquisadora, lecionando 

Redação para o 3º ano do Ensino Médio, foi observada a extrema dificuldade 

da maior parte dos alunos, em interpretar e articular suas ideias em textos 
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escritos. Isso pode ser reflexo do pouco contato com a leitura, principalmente 

de textos de gêneros argumentativos, já que algumas escolas tratam a 

disciplina de Redação como oficinas que não fazem parte da grade obrigatória, 

ou priorizam o ensino de modelos de textos que não levam em consideração o 

conhecimento dos elementos textuais por parte dos docentes.  

Em razão disso, percebeu-se a importância de se elaborar uma 

sequência didática direcionada ao texto argumentativo devido ao 

desconhecimento das funções dos elementos coesivos, com base na análise 

desses recursos em editoriais, pois esse gênero assemelha-se ao texto 

dissertativo-argumentativo exigido pelas bancas de vestibulares 
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 2.1 O panorama histórico da Linguística Textual 

Os estudos da linguística do texto (LT) surgiram no início da década de 

1960, quando especialistas refletiram sobre a importância de se investigarem 

os elementos que fazem parte do sistema gramatical e funcionam como 

conectores interfrásicos, como os pronomes, os artigos e as relações 

tema/tópico-comentário. 

As orientações variavam entre as análises ora estruturalista, ora 

gerativista, ora funcionalista, no entanto, no estudo das relações entre as 

proposições, sempre se priorizaram as ligações referenciais por correferência, 

principais fatores para a coesão textual – objeto de estudo desta pesquisa. 

Durante esses estudos, a linguística identificou o principal elemento que tem a 

função de retomar os referentes: os pronomes, considerando “toda e qualquer 

expressão linguística que retoma, na qualidade de substituens, outra expressão 

linguística correferencial (substituendum)” (KOCH, 2017, p. 19).  A partir disso, 

têm-se os processos de anáfora e catáfora, porém, não se consideraram, 

ainda, as anáforas associativas e indiretas (exemplo 1), retomadas de porção 

textual de maior ou menor extensão (exemplo 2), entre outros recursos de 

retomada dos elementos textuais. 

Observam-se os exemplos extraídos da obra de Koch (2017): 

 

Ex.1: Ontem houve um casamento. A noiva usava um longo vestido 

branco. (KOCH, 2017, pg. 20) 

  Ex. 2: Naquele dia, ele recebeu um telegrama, comunicando-lhe a volta 

da noiva, que se achava no exterior. Isso renovou-lhe o ânimo abatido. (KOCH, 

2017, pg. 20) 

 

Através dessas pesquisas, entre os estudiosos, pensou-se na 

necessidade de se desenvolver uma gramática do texto. Os gerativistas 
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definiram que esses materiais deveriam verificar, principalmente, os critérios 

que faziam um texto ser um texto e o que diferenciava os seus tipos. Para 

esses linguistas, “Uma gramática gerativa seria, portanto, um algoritmo que 

gera infinitas estruturas textuais profundas.” (KOCH, 2017, p. 24) Em outras 

palavras, essas estruturas deveriam apresentar ao leitor meios de composição 

para um texto coeso e coerente.  

Na década de 1970 (apud KOCH, 2017), o linguista Wolfgang 

U. Dressler ressaltou que a semântica deveria ser o ponto de partida para os 

estudos do texto. Por isso, o tema do texto deveria ser considerado para se 

compreenderem os motivos de sua construção sintática (critério semântico-

sintático), já que a intenção orienta o autor a definir que termos são mais 

convenientes para atingir o seu objetivo. Assim, tem-se o que Koch chamou de 

“virada pragmática”, momento em que os pesquisadores apontaram a 

necessidade de se explorar o texto para além da abordagem sintático-

semântica.  

Durante essa segunda fase da LT, houve o surgimento de teorias de 

base comunicativa. Pelo fato de o texto ser a unidade básica da comunicação, 

os linguistas Heinemann & Viehweger (1991, apud KOCH, 2017) distinguiram 

os modelos baseados na Teoria dos Atos de Fala e os que se fundamentavam 

na Teoria da Atividade Verbal, em busca de relações textuais determinadas por 

regras, entre textos e seu contexto, ainda mantendo aquele como ponto de 

partida. 

A partir disso, manifesta-se maior importância da linguística do texto, 

pois, através dessas pesquisas, a língua passou a ser analisada por sua 

função nas situações comunicativas reais. Isto é, compreender o texto por 

inteiro e seu uso é imprescindível para entender determinadas relações 

impulsionadas pela intenção do autor. Sendo assim, permeada pela Psicologia 

da Linguagem, caberia à LT provar a possibilidade de “atribuir também aos 

textos a qualidade de forma de ação verbal.” (KOCH, 2017, p.28). Os textos, 

dessa forma, devem deixar de ser analisados como um objeto acabado, mas 

sim como produtos de atos verbais em processo.  
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Nesse panorama, observa-se a influência dos estudos cognitivos à 

linguística textual, por meio das pesquisas de Beaugrand & Dressler (1981, 

apud KOCH, 2017) e Van Dijk (1988, apud KOCH, 2017), sendo esse pioneiro 

ao introduzir trabalhos dessa ordem. Durante essa terceira fase, o objetivo dos 

pesquisadores era comprovar que as ações verbais estavam ligadas às 

atividades cognitivas, como memória, atenção e pensamento. Dessa forma, de 

acordo com Beaugrand & Dressler, “o texto é originado por uma multiplicidade 

de operações cognitivas interligadas” (1981, apud, KOCH, 2017, pg. 34), isto é, 

esses processos mentais estimulam conhecimentos, experiências e 

expectativas na comunicação.  Sendo assim, era cabível à LT a caracterização 

de modelos textuais envolvendo as atividades cognitivas. 

Tendo em vista essa necessidade, os linguistas Heinemann & 

Viehweger (1991, apud KOCH, 2017) afirmaram que, para se compreender o 

processamento textual, eram indispensáveis quatro sistemas de conhecimento. 

Essa sistematização era dividida em: a) conhecimento linguístico – responsável 

pela coesão textual e escolha do léxico relacionado ao tema, por exemplo; b) 

enciclopédico – conhecimento adquirido através da experiência de vida do 

falante, como saberes socioculturais; c) interacional – aquele armazenado por 

conta das interações sociais, que, no percurso da vida do falante, acaba 

tornando-se um conhecimento de mundo; e, d) referentes aos modelos textuais 

globais – esses se relacionam com a capacidade do locutor em identificar 

estruturas, permitindo-lhe  compreender a que gênero ou tipo pertence aquela 

texto. Em síntese, todo o processamento textual é permeado por estratégias 

definidas pelo sistema cognitivo. 

Em razão do avanço dos trabalhos anteriormente descritos, foi 

comprovado que a interação social é imprescindível para a ativação dos 

conhecimentos pelo falante. Os estudos cognitivos mostraram que as 

estratégias de processamento textual respondem melhor quando há 

comunicação com o interlocutor, fator que contribuiu para o fortalecimento das 

ideias sociocognitivas-interacionistas. Sendo assim, os entusiastas dessa 

perspectiva elaboraram novas estratégias realizadas pelo falante que 

funcionam com mais eficiência durante o processo de construção textual, 

divididas em cognitivas, interacionais e textualizadoras. 
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As estratégias cognitivas referem-se aos processos realizados pela 

orientação de uma finalidade específica. Ou seja, a mente do falante realiza 

diversos passos para que um objetivo seja atingido, usando todo o 

conhecimento enciclopédico armazenado. De acordo com Beaugrand & 

Dressler (1981, apud KOCH, 2017), um exemplo de estratégia cognitiva é a 

inferência, tendo em vista que, ao realizá-la, o falante subentende que a 

informação dada será reconhecida pelo interlocutor.  

As estratégias interacionais são determinadas pelo meio sociocultural a 

fim de estabelecerem interação entre os interlocutores. Dessa forma, o falante 

age dependendo do interlocutor, como o uso de rodeios ou de polidez. Por fim, 

têm-se as estratégias textualizadoras, responsáveis para atingir uma finalidade 

específica, considerada também como interacionais pelos pesquisadores, já 

que todas as estratégias são definidas para se alcançar um fim. Por isso, as 

teorias sociocognitivo-interacionistas passaram a questionar a divisão de 

fenômenos mentais e sociais, reafirmando a tese de que os processos 

cognitivos são condicionados pelo contexto sociocultural. 

Nessa conjuntura, Beaugrand & Dressler (1981, apud KOCH, 2017) 

discutiram que a língua é baseada em ações conjuntas. Se o falante tem o 

conhecimento de determinado assunto, isso foi alcançado por conta da relação 

com o interlocutor, ou seja, a interação agiu diretamente. Logo, essas ações 

conjuntas são determinadas pela qualidade da comunicação entre os 

interlocutores, fato que contribuiu para confirmação da importância da língua na 

execução do papel intercognitivo – entre o sujeito e o mundo -, e intracognitivo 

– a linguagem e os processos mentais. Tendo em vista tais fatores, observou-

se a relevância da situação como item indispensável da interação, ou seja, “o 

contexto constrói-se, em grande parte, na própria interação.” (KOCH, 2017, 

pág.44). 

Concluindo que o texto passa agora a constituir o próprio lugar da 

interação, e que os interlocutores são sujeitos ativos que se constroem nesse 

lugar, Beaugrand & Dressler (1981, apud KOCH, 2017) pensaram em critérios 

que contribuíssem para a construção de sentido do texto. Ao todo, foram 

definidos sete princípios tanto centrados no texto (coesão e coerência), quanto 
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focados no usuário (situacionalidade, informatividade, intertextualidade, 

intencionalidade e aceitabilidade). 

Inicialmente, têm-se as noções de coesão e coerência textual, critérios 

focados no texto. O primeiro é habitualmente conhecido pelo modo como se 

interligam os elementos linguísticos a fim de se construir unidade textual mais 

complexa que a frase. Com o avanço dos estudos de Halliday & Hasan (1976, 

apud KOCH, 2017) indicando a existência de cinco formas de coesão, como a 

referência, a substituição, a elipse (omissão do termo já mencionado), a 

conjunção e a coesão lexical, os pesquisadores passaram a classificar os 

mecanismos responsáveis pela coesão referencial, ou seja, os elementos 

encarregados de retomar elementos anteriores, e coesão sequencial, aqueles 

que garantiriam a continuidade das ideias do texto.  

Diante dessa organização, tratando-se da coesão por referência, foram 

descritos para essa estratégia desde pronomes de terceira pessoa, retos e 

oblíquos, (exemplo 3), possessivos, demonstrativos (exemplo 4), a artigos 

definidos e alguns advérbios locativos, como lá, ali e acolá. Além desses 

elementos gramaticais, consideram-se também termos lexicais, quando 

atuando na função de remissão, como repetição desse item, uso de sinônimos 

(exemplo 5), hiperônimos (exemplo 6), nomes genéricos e formas nominais, 

assim como a elipse, quando há substituição do termo por zero, sem 

comprometer a clareza da oração (exemplo 7). Dessa forma, observam-se 

algumas dessas estratégias: 

 

Ex.3: Vá buscar as crianças na escola. Elas saem a cinco horas. (KOCH, 

2017, pág. 46) 

Ex. 4: Você pode escolher a música para festa: esta é mais alegre, 

aquela mais romântica. (KOCH, 2017, pág. 46) 

Ex. 5: A casinhola ficava no meio da floresta. No casebre, de chão batido 

e coberto de sapê, morava um velho lenhador. (KOCH, 2017, pág. 47) 

Ex.6: Dois navios foram atingidos pelo fogo inimigo. Diante dos estragos, 

a esquadra fez-se ao largo. (KOCH, 2017, pág. 47) 
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Ex.7: Durante muito tempo, os escoteiros tentaram obter socorro. __ 

Choraram, __ gritaram, __ acenderem fogueiras, mas de nada adiantou. 

(KOCH, 2017, pág.47) 

 

 Nota-se, portanto, que tanto nos exemplos de (3) a (6), como no 

exemplo (7), há a identificação plena dos termos mencionados anteriormente. 

Com isso, mais uma vez, as pesquisas sobre coesão referencial progrediram, 

mostrando que, em algumas situações, o referente não virá expresso no texto, 

tratando-se das anáforas associativas (ISENBERG, 1968; VATER, 1979, apud 

KOCH, 2017), e em outras, o elemento anafórico precisará ser extraído do 

conhecimento enciclopédico do sujeito, por meio da inferência. A exemplo, tem-

se: 

 

Ex.8: Ontem teve um casamento. A noiva usava um longo vestido 

branco. (ISENBERG, 1968 apud KOCH, 2017, pág. 48) 

 

 Somada à referenciação, observa-se a coesão sequencial. Essa forma 

de conexão refere-se à forma como os elementos se interligam, sejam períodos 

ou parágrafos, a fim de contribuírem para a progressão textual. Pode-se 

analisar que o uso desses mecanismos tem relação com o tema do texto, 

assim como tipo e gênero textuais. 

Ainda sobre os critérios centrados no texto, observa-se a coerência 

textual. Esse princípio diz respeito à forma como a conexão dos elementos 

interligados no texto favorece a compreensão da mensagem transmitida.  

Sobre os critérios centrados no usuário, Beaugrand & Dressler (1981, 

apud KOCH, 2017) listaram cinco durante seus estudos. Primeiramente, tem-se 

a situacionalidade, que diz respeito tanto à escolha de fatores que tornam o 

texto relevante para um determinado contexto quanto à capacidade do falante 

de interpretar esse texto conforme suas perspectivas, ou seja, nesse critério, o 

contexto faz parte da construção do sentido. Em sequência, o raciocínio da 

informatividade compete, de modo geral, à maneira como a informação do 
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texto é transmitida ao interlocutor, relacionando-se à organização e à escolha 

dos elementos textuais. Por sua vez, a intertextualidade refere-se à relação 

existente entre um texto e outro, o que depende do conhecimento do falante 

para a construção da coerência. 

Além desses fatores, ainda há a intencionalidade e aceitabilidade. O 

primeiro, como o nome já indica, trata da forma como os interlocutores 

organizam o texto para alcançar sua intenção, isto é, diz respeito aos 

elementos que funcionam de forma mais eficaz para o objetivo desse falante. 

Já o último, refere-se ao esforço do interlocutor em aceitar ou concordar com a 

informação do texto do locutor, manifestação essa que é consideravelmente 

relevante para os pares. 

Esse sistema de estudo foi criticado por alguns pesquisadores da LT, 

como divisão desnecessária entre critérios “centrados no texto” e “centrados no 

falante”.   No entanto, é necessário considerar que eles revolucionaram a área 

das pesquisas centradas no texto, contribuindo para a evolução dos conceitos 

definidos até aqui, principalmente, os de coesão e coerência. Tendo em vista 

que esta pesquisa é centrada na função dos mecanismos linguísticos na 

construção do texto argumentativo, dar-se-á no próximo tópico a continuação 

das considerações a respeito desse conceito bem como alguns exemplos em 

editoriais do jornal O Globo, veículo da atividade proposta.  

 

2.2 A coesão textual: conceito e importância  

Dedicada às pesquisas do texto e da construção dos sentidos, Koch 

(2005) definiu coesão textual como o fenômeno responsável pela tessitura dos 

textos através de mecanismos linguísticos e lexicais.  

Com base nos estudos de Halliday & Hassan (1976, apud KOCH, 2017) 

e Beugrand & Dressler (1981, apud KOCH, 2017) principalmente, é importante 

mencionar que há diversos tipos de textos, como os opinativos – os quais se 

incluem os editoriais - em que a coesão é necessária para estabelecer a 

coerência textual. Em relação a esse aspecto, Koch (2005) divide o processo 

em dois grupos: coesão referencial e sequencial. 
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A coesão referencial é “aquela em que um componente da superfície do 

texto faz remissão a outro elemento nela presente ou inferível a partir do 

universo textual.” (KOCH, 2005, p. 31). Logo, a coesão referencial diz respeito 

àqueles recursos responsáveis para aludir informações no texto, como 

pronomes (pessoais, demonstrativos, possessivos etc.), artigos, numerais, 

advérbios.  

Essa estratégia pode ser realizada por anáfora ou catáfora. A anáfora, 

recurso comum em textos argumentativos, como o editorial, é quando um 

termo retoma outro que o antecede (exemplo 9). Já a catáfora é uma forma de 

apresentar o referente, no qual esse aparece após o mecanismo linguístico 

(exemplo 10) 

 

 Ex.: 9 Muito menos ao presidente eleito dos EUA, Barack Obama, que 

pretende implementar uma estratégia que inclua [...] a neutralização do Irã 

nuclerizado. Para isso, ele já se disse disposto a conversar até com o Hamas e 

o regime iraniano.  (O Globo, 2009, grifos da pesquisadora) 

Ex:.10: Enquanto o coronel estiver no poder, o ingresso trará mais 

problemas que soluções. Dificultará o que realmente interessa: a ampliação do 

comércio da Mercosul com outros blocos. (O Globo, 2009, grifos da 

pesquisadora.) 

 

No exemplo 9, o pronome demonstrativo “isso” e o pronome pessoal de 

3ª pessoa do singular “ele” foram designados para retomar “a neutralização do 

Irã nuclerizado” e “Barack Obama”, respectivamente. Já no exemplo 10, 

observa-se a estratégia de catáfora realizada pelo pronome relativo que, 

comum em anáforas, apresentando a informação sobre “a ampliação do 

comércio da Mercosul com outros blocos”, fato que comprova a riqueza das 

relações semânticas no português brasileiro. 

Além da coesão referencial, a coesão sequencial, atua na construção da 

coerência do texto.  De acordo com Koch (2005), “diz respeito aos 

procedimentos extralinguísticos por meio dos quais se estabelecem (...) 
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diversos tipos de relações semânticas, à medida que se faz o texto progredir.” 

Em outras palavras, utilizam-se recursos responsáveis pela fluidez textual. 

Por isso, a coesão sequencial é dividida de duas formas: sequenciação 

parafrástica e frástica. A primeira realiza-se através da recorrência de palavras, 

a exemplo da repetição de um mesmo item lexical, paralelismo sintático, 

recorrência de tempo e aspectos verbais, entre outros. Dessa forma, observa-

se que tal recurso não colabora para a progressão fluida indispensável em 

textos como os propostos pelos vestibulares. Já a coesão frástica refere-se ao 

uso de elementos que contribuem para o avanço natural do texto, tornando-o 

menos cansativo para o leitor. 

Tendo em vista a importância da fluidez para transmissão da 

mensagem, ainda que possa haver textos coerentes sem a presença de 

elementos coesivos, Koch (2005) analisou esses recursos de acordo com o 

que chamou de “estratégias de progressão”.  

No procedimento de manutenção temática, o autor emprega itens do 

mesmo campo semântico para garantir que o tema tenha continuidade.  Isso 

contribui para que o leitor amplie a visão acerca do conteúdo abordado. A 

progressão temática se dá através de conectores que contribuem para que, a 

partir de um tema, haja o desenvolvimento de outros no mesmo texto, ou seja, 

a um mesmo tópico podem ser adicionados informações e comentários. 

Além disso, há a estratégia de encadeamento, procedimento 

responsável por organizar as relações semânticas e/ou discursivas entre 

orações ou períodos. Esse arranjo pode ocorrer tanto por justaposição quanto 

conexão. A justaposição trata-se da forma como se estabelece a continuidade 

do texto, a exemplo de marcação de tempo, espaço ou ordenação do tema, 

quando se utilizando elementos coesivos, define-se uma hierarquia entre as 

informações do texto (exemplo 11). Já a conexão é um processo que se dá 

através de recursos interfrásicos, como conjunções e advérbios, que 

determinam as relações semânticas e/ou pragmáticas no texto. Dentre essas 

relações, destacam-se as argumentativas, quando os conectores são utilizados 

a fim orientar o leitor a uma argumentação (exemplo 12).  
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Ex.: 11: Agora, com a crise econômica, essas ideias voltam com a maior 

força. (marcação de tempo – O Globo, 2009) 

Ex.: 12: A legislação trabalhista veio para proteger o lado mais fraco. 

Não elimina negociação, mas estabelece patamares mínimos a partir dos quais 

ela se dá. (contrajunção - O Globo, 2009) 

 

Ao se pensar em um texto jornalístico argumentativo, é necessário 

compreender quais são os mecanismos linguísticos eficientes no 

desenvolvimento da mensagem para os leitores. Dessa forma, observa-se 

como a coesão sequencial por conexão aproxima-se do problema da discussão 

desse produto, tendo em vista a grande dificuldade dos estudantes do Ensino 

Médio em organizar as relações em seus textos argumentativos. 

 

2.3 Tipologia textual e gênero textual 

Quando se fala de produção textual no último ano do Ensino Médio, não 

se pode ignorar que o vestibular move o desejo de escrita do aluno. Por isso, é 

necessário entender qual é o tipo textual que o principal concurso nacional – 

ENEM - exige dos seus candidatos.  

2.3.1 O tipo argumentativo 

Antes de tudo, deve-se compreender o conceito de tipo textual para 

analisar o que será pedido pelas bancas. Segundo Marcuschi (2008), os tipos 

textuais são formas de categorizar textos a partir de suas sequências 

linguísticas, a exemplo dos tempos verbais utilizados, aspectos lexicais e 

sintáticos, estilo e relações lógicas, ou seja, como aquele texto deve ser 

apresentado diante de um objetivo final.  

Assim, ao tratar-se dos concursos de vestibular, geralmente as bancas 

avaliadoras exigem o tipo argumentativo. Esse tipo de texto requer a discussão 

de um assunto ou tema com o intuito de convencer o leitor de que a tese 

apresentada é coerente. No entanto, muitos alunos não fazem ideia de como 

se constrói uma redação com essa finalidade: que palavras usar? Quais 
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elementos coesivos são mais adequados  para reforçar o ponto de vista 

presente no texto? 

 

 2.3.2 O gênero editorial  

Outro ponto a ser destacado é o conceito de gênero textual. Esses 

textos são formas de comunicação definidas segundo seus objetivos 

enunciativos. Ainda, de acordo com Marcuschi, 

são os textos que encontramos em nossa vida diária e que 
apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, 
institucionais e técnicas. (MARCUSCHI,2008, p.155)  

 

Por isso, para a realização desta pesquisa, optou-se pela escolha do 

gênero editorial por pertencer ao domínio jornalístico e circular diariamente no 

cotidiano popular, além de assemelhar-se ao texto proposto pelas bancas 

avaliadoras. Segundo Santos (2011), o editorial organiza-se em um texto 

argumentativo, publicado sem assinatura, expondo a opinião do jornal acerca 

de um tema relevante para a sociedade naquele determinado momento. 

Geralmente, apresentam propostas sociais sobre o problema discutido.  

2.4 Os manuais didáticos e a coesão textual  

Ao tratar-se de produção de atividades, é imprescindível compreender 

como os livros didáticos e os professores, de modo geral, tratam o ensino de 

gramática - e dos recursos coesivos - em sala de aula.  

De acordo com Antunes (2010), os manuais didáticos não se preocupam 

em analisar os textos de forma profunda, e o estudo da língua portuguesa 

prende-se à questão gramatical. Dessa forma, nota-se que é comum a 

dificuldade dos professores em aprofundar o ensino descartando o texto 

usado como base, tendo em vista que os próprios livros didáticos pouco 

trabalham a questão da leitura. Os livros didáticos, de um modo geral, detêm-

se mais nas noções gramaticais, utilizando o texto como base para estudo da 
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gramática.  Sendo assim, como ensinar a função dos recursos coesivos 

sabendo de sua importância para a construção do sentido dos textos? 

A partir de tal reflexão, Antunes (2010) explorou o estudo da coesão no 

centro da análise textual. Sabe-se que, ao longo da trajetória escolar, os alunos 

“aprendem” a função dos conectivos através da classificação das orações, 

memorizando a nomenclatura de cada tipo de recurso e as orações 

correspondentes. No entanto, muitos jovens não compreendem, de fato, como 

esses recursos são aplicados na prática escrita, chegando ao final do Ensino 

Médio com extrema dificuldade. Por isso, o objetivo de Antunes (2010), 

propondo a centralização do texto no ensino de língua é mostrar como essas 

atividades podem ser realizadas no dia a dia pelo professor. Para a autora,  

a coesão visível funciona como marcas da coerência, como sinais  
ou como instruções para o cálculo de algum tipo de interpretabilidade 
possível. [...] [a coesão] se materializa nas ocorrências de vários 
recursos morfossintáticos e lexicais [...]. (ANTUNES,2010, p.117),  

 

Dessa forma, é imprescindível que o professor tenha em mente que a 

compreensão do emprego dos recursos coesivos só pode ocorrer com a leitura 

do texto. Utilizando o texto como suporte para o ensino da gramática, o aluno 

vai compreender os usos dos recursos coesivos e a razão da seleção dos 

recursos coesivos, que é feita de acordo com as intenções do autor. É 

importante destacar que os autores de materiais didáticos compreendem que a 

mecanização do ensino não é o caminho mais proveitoso. Além disso, Antunes 

(2010) apontou uma importante reflexão para o recurso da repetição como fator 

de coesão textual, citando a constante recomendação de docentes de não 

repetir palavras durante a produção textual. De acordo com o Manual de 

correção do ENEM de 2019, disponibilizado pelo INEP, a repetição deve ser 

avaliada pelo corretor de forma atenta, observando se atrapalha ou não o 

desenvolvimento do texto, entendendo que esse movimento é comum entre os 

falantes. Há também a questão da repetição dos conectores. No Manual do 

ENEM, se o candidato repete constantemente um conector, isso se dá porque 

seu conhecimento de coesão é inconsistente. Entretanto, se há algumas 

repetições de palavras do campo semântico do tema, é uma forma de garantir 

a continuidade da argumentação.  
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Interessante destacar, ainda que não seja o foco desta pesquisa, que 

Antunes (2010) menciona a análise do recurso de repetição em editoriais. Tal 

fato traz à tona que repetir palavras no texto argumentativo é inevitável, e, 

segundo a autora, é uma estratégia de manutenção do tema. 

Logo, compreender o papel do texto e as estratégias disponíveis para o 

desenvolvimento de uma argumentação bem encadeada é essencial para que 

se produza textos de qualidade nos diferentes registros linguísticos. 
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3  ANÁLISE DOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS EM EDITORIAIS 

O GLOBO 

Como mencionado em 2.3.2, os editoriais são textos argumentativos que 

exprimem a opinião de um jornal, por isso, a presença de recursos coesivos é 

de grande importância para a construção da argumentação.  

Por serem escritos de forma impessoal e, majoritariamente, seguindo a 

norma culta da língua, os editoriais foram escolhidos para se aproximarem do 

gênero escolhido pelas bancas de vestibulares, como a do ENEM. Diante 

disso, é importante que haja contato dos estudantes com esses textos 

jornalísticos, sobretudo, os argumentativos, em sala de aula, tendo em vista 

que muitos não se interessam por jornais, principalmente, os escritos, alegando 

a formalidade da linguagem como um dos fatores desse distanciamento. No 

entanto, é notório que a leitura constante desses textos contribui para o avanço 

da escrita dos jovens. 

 

Título “Despoluição da Baía para além das Olimpíadas”  

 

O editorial “Despoluição da Baía para além das Olimpíadas” foi 

publicado em 09 de agosto de 2015 pelo jornal O Globo e tratou da importância 

do projeto de limpeza da Baía de Guanabara. O texto ressaltava, ainda, que as 

medidas adotadas para a despoluição não deveriam se limitar ao período dos 

Jogos Olímpicos de 2016. 

A temática foi escolhida, primeiramente, por conta do período de 

eleições e das inúmeras propostas de melhoria das cidades feitas pelos 

candidatos a uma vaga num cargo político. Além disso, falar sobre meio 

ambiente é de extrema necessidade, já que essa área tem sofrido bastante 

descaso por parte da população e dos órgãos representantes, a exemplo dos 

incêndios do Pantanal, o que contribui para conscientização dos alunos acerca 

da temática. 
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Partindo do princípio de que os operadores argumentativos são 

essenciais para a demonstração do ponto de vista do autor, observam-se 

abaixo alguns exemplos da articulação desses recursos no texto. 

 

Ex. 12: A preocupação da limpeza da água na Baía de Guanabara para 

as competições de 2016 é legítima. Afinal, trata-se de um cartão postal da 

cidade [...] (grifos da pesquisadora) 

Ex. 13: A instalação de raias em trechos com níveis de poluição 

menores, a formação de ecobarreiras e barcos captadores de resíduos sólidos 

podem evitar que as provas sejam um desastre para a imagem do Rio, devido 

à contaminação das águas por coliformes fecais, [...] (grifos da pesquisadora) 

Ex. 14: Ao mesmo tempo que questionou o resultado da análise [...], o 

governador Luis Fernando Pezão deu um passo no sentido de fazer vexame 

nas Olimpíadas [...](grifos da  pesquisadora) 

Ex. 15: Um bom começo, mas não é com canetadas que se vai resolver 

o problema. (grifos da pesquisadora) 

Ex. 16: Segundo o secretário estadual do Ambiente, André Corrêa, serão 

necessários R$ 12 bilhões para concluir o trabalho, quantia de que o governo 

não dispõe. (grifos da pesquisadora) 

 

Ao apontar os problemas relacionados à Baía de Guanabara, analisa-se 

acima a presença recursos coesivos diversificados para construir o ponto de 

vista do veículo. Foram selecionados exemplos que mostrem a pluralidade de 

conjunções e advérbios ao longo do editorial, além de, inevitavelmente, uma 

estratégia de anáfora. No exemplo (12) tem-se a presença do advérbio afinal, 

reafirmando a ideia anterior, e o recurso da referenciação anafórica através do 

sinônimo por associação da expressão cartão postal, retomando Baía de 

Guanabara. Já no exemplo (13), observa-se a locução prepositiva devido à, 

que estabelece uma relação de causa; em (14), foi usada locução conjuntiva ao 

mesmo tempo que para enfatizar, de forma negativa, uma situação simultânea; 

em (15), há a presença da conjunção adversativa mas; e por último, foi 
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utilizada a conjunção conformativa segundo, a fim de estabelecer relação com 

dados exteriores. 

A partir desses exemplos, compreende-se como uma argumentação 

consistente se constrói por diversas estratégias. É importante que o aluno 

observe que sustentar sua opinião demanda uma organização coesa e 

coerente, como visto anteriormente. 

Além disso, foi selecionado um texto suplementar que ainda pertence ao 

eixo temático do meio ambiente para a discussão em sala e observação da 

função dos recursos coesivos, tendo em vista a importância de material 

suficiente para analisar o sistema de coesão textual da língua portuguesa. 

 

Título “Busca de um pacto”  

 

O editorial “Busca de um pacto”, também do jornal O Globo, foi 

publicado em 08 de outubro de 2010 e abordou as mudanças no Código 

Florestal e as tensões entre ambientalistas e a bancada ruralista. 

O texto opinativo foi escolhido como aporte extra porque qualquer 

alteração nas leis ambientais surte efeitos diretos no meio, além da 

necessidade de mostrar aos alunos que as discussões entre os defensores do 

agronegócio e os ambientalistas são importantes para entender ambos os 

lados, pauta recorrente durante últimas eleições. Assim, observam-se abaixo 

as ocorrências de coesão textual no editorial. 

 

Ex. 17: O Código estabelece a proporção da reserva de cobertura 

vegetal por regiões. Pode-se ter uma ideia dos interesses em jogo. Ainda mais 

num país que em que a fronteira agrícola expandiu em grande velocidade nos 

últimos 40 anos em direção à Amazônia [...]. (grifos da pesquisadora) 

Ex. 18: A depender da fonte que se consulte, ora o país se converte em 

deserto em pouco tempo [...], pois o produtor rural não é controlado; ora o país, 

um dos três maiores exportadores mundiais de alimentos, é forçado a voltar a 



29 

 

 

importar leite, porque o agricultor/pecuarista é forçado a se enquadrar em 

normas ambientais equivocadas. (grifos da   pesquisadora) 

Ex. 19: A sensatez aconselha a defesa da agricultura, [...] como também 

justifica cuidados com a preservação do meio ambiente, vital para a 

Humanidade. (grifos da pesquisadora) 

Ex. 20: As melhores lideranças precisam trabalhar por um pacto realista 

destinado a acabar com abusos na agricultura e na expansão da fronteira de 

produção, assim como remover de projetos, leis e regulamentos exigências 

descabidas e irreais idealizadas com ambientalistas com viés contrário ao 

capitalismo. (grifos da   pesquisadora) 

Ex. 21 : O Brasil pode servir de exemplo, se a picuinha política e a 

cegueira ideológica forem erradicadas deste debate. (grifos da pesquisadora) 

 

Durante a argumentação do jornal O Globo, foram encontrados alguns 

recursos coesivos responsáveis pelo encadeamento das informações. No 

exemplo (17), a locução adverbial ainda mais intensifica a opinião exposta nas 

orações anteriores. Já no exemplo (18), observam-se duas ocorrências 

simultâneas: a utilização de conjunções coordenadas alternativas ora...ora, 

acompanhadas das conjunções explicativas pois e porque, respectivamente, 

funcionando como justificativa das alternativas apresentadas. Nota-se, a 

princípio, que os coesivos de explicação/justificativa estão sempre presentes 

em textos opinativos, tendo em vista a necessidade de fundamentar o ponto de 

vista apresentado. 

Além desses, os conectores como também e assim como atuaram como 

recursos de adição de argumentos durante a argumentação dos exemplos (19) 

e (20). Por fim, o exemplo (21) trouxe a conjunção condicional se apresentando 

uma possibilidade diante de um argumento positivo da discussão. Sendo 

assim, através das amostras, é possível compreender a importância dos 

recursos e sua funcionalidade nos textos escritos e nas alternativas de 

atividades para que os alunos do Ensino Médio observem essas ações. 
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4 PROPOSTA PARA A SALA DE AULA 

Diante da contribuição de Antunes (2010) sobre a análise de coesão 

textual, é importante destacar que o texto deve ser o centro da atividade. 

Tendo em vista que o uso de frases descontextualizadas não contribui para o 

conhecimento da real função dos recursos coesivos, necessita-se pensar em 

estratégias que auxiliem o aluno a identificar esse funcionamento durante o 

texto. 

Urge mencionar, a princípio, um exemplo de prática de análise de textos 

de Antunes (2010) como base da proposta deste produto. Dentre vários 

gêneros textuais, a autora observou o uso de recursos coesivos em um 

comentário com viés argumentativo do linguista Carlos Alberto Faraco, 

publicado no jornal Folha de São Paulo no dia 13 de maio de 2001. É 

interessante pontuar que o texto “O maiúsculo e o minúsculo” se aproxima de 

um artigo de opinião, apesar de não ser nomeado como tal, o que faz com que 

ele se assemelhe ao gênero utilizado por esta pesquisa. 

Desde a seleção vocabular à análise de recursos de articulação entre 

informações, a autora propõe a reflexão de como o sentido se constrói a partir 

do uso dos conectivos no texto. De acordo com Duarte (2013 apud 

VIEIRA&BRANDÃO, 2013), é necessário que os educadores estimulem o 

interesse do discente utilizando textos de gêneros que façam parte do seu 

cotidiano, a fim de que o ensino dos processos de coordenação e subordinação 

seja cativante e significativo.  

Espera-se, com essa sequência de atividades, que os estudantes 

compreendam o papel do texto e também entendam que os instrumentos de 

construção podem alterar-se, independente de cada gênero textual. 

 

4.1 Seleção de assunto e temas para a atividade proposta 

  

Como mencionado na seção anterior, a decisão pela escolha do tema 

deu-se a partir das constantes discussões acerca do futuro do meio ambiente, 
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tendo em vista os posicionamentos que aparecem na mídia sobre a situação 

das queimadas e do desmatamento desenfreado no Brasil. Além disso, o 

contexto das eleições municipais do ano de 2020 impulsionou a escolha dos 

textos a seguir, ainda que não sejam datados recentemente, pois se observam 

opiniões sobre a falta de preocupação com a flora e a fauna brasileira pela 

classe política, que preferem o lucro à preservação ambiental. 

Ainda, em uma pesquisa realizada em 2018 pelo Ibope e a ONG WWF, 

comprovou-se que 72% dos entrevistados afirmaram que o governo é o 

principal responsável por cuidar das unidades de preservação. Logo, trata-se 

de um tema atual e requer atenção das novas gerações. 

 

4.2 Sequência didática sobre a análise de coesão textual em 

editoriais O Globo 

 

Como motivação inicial, propõe-se uma discussão com os alunos sobre 

meio ambiente. Essa motivação inicial pode se dar com a frase:  

“O que vem à mente quando tocamos no tema meio ambiente?”  

Durante esse momento informal, devem ser apresentados os dados do 

Ibope acerca do que a população brasileira pensa sobre a responsabilização 

com os recursos naturais. Após esse momento, o/a professor/a mediará leitura 

dos editoriais, em anexo:  “Despoluição da Baía para além das Olimpíadas” (09 

de agosto de 2015) e “Busca de um pacto” (09 de outubro de 2009), que 

servirão como textos motivadores da produção textual. 

O desenvolvimento da atividade de análise dar-se-á, primeiramente, com 

uma leitura silenciosa, e depois dinamizada e comentada por/pela professor/a, 

com o objetivo de incentivar os alunos a apontarem as informações dos textos 

que representem opiniões acerca dos problemas expostos (como os exemplos 

da seção anterior). Após a leitura dinamizada, os alunos serão motivados a 

expor seus pontos de vista e explicá-los. A expectativa é de que esses jovens 

apresentem os porquês de concordarem ou não com a ideia defendida pelos 

editoriais. 
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A partir do debate sobre o tratamento do estado do Rio de Janeiro com a 

Baía de Guanabara após os Jogos Olímpicos de 2016 e do impasse de 

ambientalistas e da bancada ruralista, durante a reformulação do Código 

Florestal, a turma responderá com a devida justificativa, em dupla, ao seguinte 

enunciado: “É possível aliar desenvolvimento urbano e econômico à proteção 

ambiental?”, estimulando-os a construir períodos com conjunções explicativas. 

Diante disso, algumas frases dos alunos serão expostas no quadro 

como forma de exemplificar justificativas ou exemplos, assim como os períodos 

do próprio editorial. Para que o trabalho seja proveitoso, no momento seguinte, 

o/a professor/a apresentará, brevemente, as características do gênero textual 

editorial, a exemplo do caráter argumentativo, como os textos exigidos pelo 

ENEM. Sendo assim, através do conceito exposto, será importante indagar aos 

discentes sobre a forma como se constrói um ponto de vista. Qual é o papel os 

recursos coesivos em textos argumentativos? Logo, tais exemplos retirados do 

texto e das respostas dos alunos facilitariam a explicitação da função desses 

elementos em um texto jornalístico escrito em registro culto, iniciando o ensino 

da coesão textual. 

Com isso, o/a professor/a poderá apresentar o conceito de coesão 

textual e criar uma tabela com os elementos coesivos mais utilizados, 

ressaltando o papel desempenhado por cada um no texto. Além disso, através 

dos elementos coesivos já utilizados, podem ser mostrados à turma recursos 

coesivos que desempenham as mesmas funções, com o objetivo de que se 

amplie o conhecimento linguístico dos alunos. É imprescindível que os 

estudantes entendam como a coesão textual, além de estar ligada à coerência, 

é importante, sobretudo, em textos escritos em registros mais formais. 

 É interessante apresentar à turma, em seguida, o conceito da 

Competência 4 da matriz de correção do ENEM, tendo em vista que esta 

atividade foi pensada para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

conhecerem os aspectos de um texto considerados importantes por este 

exame de abrangência nacional. Desse modo, os alunos poderão se sentir 

estimulados a compreender o uso dos mecanismos linguísticos de coesão 

textual em um texto autoral. 
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 De acordo com a matriz de referência para Competência 4, o candidato 

deve “demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para 

a construção da argumentação” (2019, p.18). Com isso, aliado ao conceito de 

coesão textual e seus tipos já apresentados à turma, a professora dará início à 

segunda atividade. 

 Durante o primeiro momento, os alunos deverão responder ao desafio 

de associar o desenvolvimento econômico à proteção ambiental por meio de 

enunciados de valor explicativo. Com esses exemplos expostos e períodos do 

texto introduzidos por recursos coesivos, a turma, dividida em dois grupos, 

deverá produzir um parágrafo - um grupo reunirá argumentos positivos sobre o 

tema, e o outro organizará um parágrafo contra argumentando. Esses grupos 

serão formados pela separação de cada componente das duplas iniciais, e eles 

poderão se apropriar do que já foi exposto e incluir novas informações, tendo 

em vista que terão cópias dos textos para consulta e ajuda na reflexão sobre o 

tema mais uma vez.  

 Em seguida, os alunos voltariam para as duplas de origem com o 

propósito de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

trocar os parágrafos e participar de correção prévia desses textos. Assim, como 

terceira atividade, o/a professor/a indagaria à turma: “É possível construir um 

texto com argumentos opostos? Como?”. A partir dos comentários orais, as 

duplas organizariam um texto unindo os dois parágrafos. O objetivo da 

atividade final é analisar o nível de compreensão da turma em relação à função 

dos coesivos expostos, observando os recursos capazes de garantir a 

sequência argumentativa dos textos.  
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5 PLANO DE AULA 

Objetivo: A atividade tem como finalidade reconhecer a função dos 

operadores argumentativos em editoriais de jornais e aplicá-los em texto 

autoral. Pretende-se, com isso, que o ensino da coesão textual seja reflexivo e 

não apenas reproduzido. 

 

Motivação: Tendo como base o tema meio ambiente, os alunos seriam 

indagados sobre o que vem à mente quando se pensa nesse tema. Além disso, 

a professora apresentará os dados do Ibope sobre a opinião dos brasileiros em 

relação à proteção dos recursos naturais para iniciar discussão sobre a 

responsabilização. 

 

Primeiro momento: O/A professor/a iniciará a leitura silenciosa e, depois, 

conjunta dos editoriais “Despoluição da Baía para além das Olimpíadas” e 

“Busca de um pacto” (em anexo), do jornal Folha de São Paulo, a fim de 

enriquecer o debate. Durante esse momento, os alunos identificarão 

informações que representem opiniões acerca dos temas. 

 

Primeira atividade: A turma, em dupla, responderá ao enunciado “É 

possível aliar desenvolvimento urbano e econômico à proteção ambiental?”. 

Depois, as justificativas serão expostas no quadro, para que todos visualizem 

as opiniões e, consequentemente, os recursos coesivos utilizados. Após esse 

momento, a professora apresentará as características do gênero textual 

editorial, como o tipo argumentativo, com o objetivo de os alunos observarem 

as estratégias, usando exemplos das frases dos alunos e as retiradas do texto. 

 

Segunda atividade: Após a oportunidade de tratar da característica 

argumentativa do gênero editorial, o/a professor/a apresentará a definição de 

coesão textual e sua importância na construção do sentido dos textos, com 



36 

 

 

auxílio de uma tabela de recursos coesivos e seus valores semânticos. Com 

isso, as duplas iniciais serão divididas em grupos de opiniões pró e contra, e 

produzirão um parágrafo de, no mínimo, dois períodos com argumentos 

referentes ao ponto de vista do grupo. 

 

Terceira atividade: Os alunos retornariam às suas duplas e analisariam 

os argumentos divergentes, já que haveria a defesa de um ponto de vista por 

parte de cada integrante do grupo. Além disso, deverão formar um parágrafo 

maior com ambos os pontos de vista, analisando os elementos coesivos que 

poderiam somar essas informações, sendo indagados pela seguinte questão: 

“É possível construir um texto com argumentos opostos? Como?”. Essa 

atividade possibilitará que eles corrijam os textos de suas duplas para 

formarem um novo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa era avaliar todo o processo presencialmente 

com os alunos de 3º ano do Ensino Médio durante o segundo semestre do ano 

letivo de 2020 para analisar a efetividade da sequência didática. No entanto, 

por conta da pandemia de Covid-19 e da suspensão das atividades 

presenciais, que implicaram em um cronograma reduzido, este estudo precisou 

ser desenvolvido com base em possíveis atividades a serem aplicadas em sala 

de aula. Logo, não houve aplicação da sequência didática em sala de aula. 

Com base na análise temporal de Koch (2017, 2005) acerca do 

andamento das pesquisas sobre a Linguística Textual e sua cooperação para 

compreensão do conceito da coesão textual, observou-se como ainda é 

complexo colocar o texto como o centro dos estudos. Por isso, a terceira fase 

da Linguística Textual foi essencial para entender que o texto é resultado de 

ações cognitivas e que suas relações dependem de diversos conhecimentos, 

tanto semânticos quanto enciclopédicos, pois, assim, será possível identificar 

sua intenção ao circular socialmente. Dessa forma, as pesquisas sobre coesão 

textual, ampliadas principalmente por Halliday & Hassan (1976, apud KOCH, 

2017) e Beaugrand & Dressler (1981, apud KOCH, 2017), foram essenciais 

para concluir sobre as funções dos coesivos de acordo com cada tipo ou 

gênero textual. 

Além disso, é importante destacar a relevância de Marcuschi (2008), 

Santos (2011) e Antunes (2010) quando se trata dos estudos dos gêneros e 

tipos textuais e aplicação da análise dos elementos coesivos em diferentes 

textos, respectivamente. Muitos professores se atêm apenas ao que diz a 

Gramática Tradicional, mas observou-se como a construção do sentido pode 

ser realizada de diversas formas a partir da intenção determinada. Por essa 

razão, os discentes sentem-se limitados a realizar atividades mecânicas que 

apontem a semântica dos conectores de acordo com os livros didáticos, 

principalmente tratando-se de textos de opinião, ao invés de colocar o texto 

como centro das análises textuais.  

Por isso, pensou-se atividades que valorizassem o conhecimento dos 

alunos sobre temas atuais e a interpretação textual como base do processo de 

produção e construção dos sentidos. É imprescindível que os alunos reflitam 
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sobre o uso dos elementos coesos tanto na leitura quanto na aplicação desses 

de acordo com o objetivo do gênero argumentativo.  Com isso, após serem 

motivados sobre os possíveis responsáveis pelos recursos naturais brasileiros 

e pesquisas referentes, a turma seria orientada a realizar a leitura de dois 

editoriais do jornal O Globo, escolhidos por conta da proximidade com o texto 

dissertativo-argumentativo solicitado pelas bancas de vestibulares - fator que 

preocupa muitos alunos dessa faixa etária -, por ser um gênero argumentativo 

de grande circulação social, além do contato com a linguagem formal. Isso 

introduziria a primeira atividade de aula, a qual, depois da turma identificar os 

períodos que apresentassem opinião, deveria debater sobre a seguinte 

questão: “É possível aliar desenvolvimento urbano e econômico à proteção 

ambiental?”, consequentemente, tendo o primeiro contato com operadores 

argumentativos.  

Com isso, aliado às características do gênero argumentativo e o 

conceito de coesão textual, a professora poderá exemplificar as funções de 

cada conector com as frases identificadas pela turma e as justificativas 

construídas durante do debate da primeira atividade. Esses momentos 

estimularão os alunos a entender como se apresentar seu ponto de vista no 

texto escrito, além daqueles que podem ter passado despercebidos, auxiliando-

os a produzir seus próprios textos de opinião sobre o assunto nas atividades 

seguintes. 

 Portanto, é inegável a contribuição dos pesquisadores tradicionais 

frente à importância de trabalhar o texto como o centro das análises de coesão 

textuais e, por conseguinte, das atividades. A problemática de exercícios 

descontextualizados gera desconforto para os professores, que acabam 

lidando esse reflexo mais tarde com esses jovens que confundem o uso dos 

elementos coesivos durante suas produções. Espera-se, com esse trabalho, 

auxiliar outros professores da área a complementar suas atividades e  observar 

o progresso real dos alunos.  
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ANEXO A – EDITORIAL “DESPOLUIÇÃO DA BAÍA PARA ALÉM DAS 

OLIMPÍADAS” 

 

 

Fonte: Jornal O Globo, 2015 



 

 

ANEXO B – EDITORIAL “BUSCA DE UM PACTO” 

 

 

Fonte: Jornal O Globo, 2009 
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