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RESUMO: O presente artigo é resultado do estudo empreendido durante o 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) – 2007/2008 – constituindo-
se em um instrumento de avaliação do educador PDE. Tal estudo, embasado 
por  pesquisadores  da  área  da  Lingüística  Textual,  objetivou  a  análise  do 
funcionamento  da  coesão  seqüencial,  bem  como  a  verificação  da 
funcionalidade dos conceitos teóricos na prática da análise lingüística. Mais 
especificamente,  verificou-se a funcionalidade dos  elementos  coesivos  em 
produções textuais (escritas) de educandos da rede pública de ensino. Para 
tanto,  estudaram-se  as  conjunções  coordenativas,  algumas  palavras  tidas 
como  advérbios  e  outras  como  palavras  denotativas.  Esses  elementos 
lingüísticos  atuam como  operadores  da  seqüenciação  frástica,  retratando 
formas de conexão na construção dos sentidos  do texto.  Na investigação 
desses  elementos,  estabeleceram-se  comparações  entre  as  descrições 
apresentadas  pela  Gramática  Tradicional  e  pela  Lingüística  Textual.  Essa 
análise  levou  à  observação  (já  pontuado  por  diversos  autores)  de  que  a 
coesão seqüencial, vista a partir de uma perspectiva textual, constitui-se em 
uma  categoria  lingüística  importante  para  a  construção  dos  (possíveis) 
sentidos  de  um  texto.  Assim,  a  sua  abordagem  nas  aulas  de  Língua 
Portuguesa  torna-se  imprescindível,  especialmente  no  Ensino  Médio, 
considerando-se que as atividades de escrita nesse nível de ensino visam, 
além do letramento geral  do aluno,  ao preparo de habilidades lingüístico-
discursivas  para  a  produção  da  redação  de  vestibular.  Nesse  sentido,  o 
trabalho  didático  com  essa  categoria  lingüística  numa  perspectiva 
argumentativa  pode  colaborar  para  a  formação  de  leitores  mais 
competentes, com maior autonomia e com possibilidades mais amplas de 
tornarem-se produtores de textos na variedade padrão da língua materna.  
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ABSTRACT: The present article is resulted of the study undertaken during 
the Program of  Educational Development (PDE) - 2007/2008 - consisting in 
an  instrument  of  evaluation  of  educator  PDE.  Such  study,  based  for 
researchers of the area of the Literal Linguistics, it objectified the analysis of 
the functioning of the sequential cohesion, as well as the verification of the 
functionality of the theoretical concepts in the practical one of the linguistic 
analysis.  More  specifically,  it  was  verified  functionality  of  the  cohesive 
elements in literal  productions (written) of  educandos of  the public  net of 
education. For in such a way, the coordinate conjunctions, some had words 
had been studied as adverbs and others as denotative words. These linguistic 
elements act as operators of the phrastic sequentiation, portraying forms of 
connection in the construction of the directions of the text. In the inquiry of 
these  elements,  comparisons  between  the  descriptions  presented  for  the 
Traditional Grammar and the Literal Linguistics had been established. This 
analysis  led  to  the  comment  (already  for  diverse  authors)  of  that  the 
sequential  cohesion,  seen to  leave in  a  literal  perspective,  consists  in  an 
important linguistic category for the construction of (possible) felt of a text. 
Thus, its boarding in the lessons of Portuguese Language becomes essential, 
especially  in  Education Average,  considering  itself  that  the  activities  of 
writing in this level of education aim at, beyond the writers of the pupil, to 
the  linguistic-approach preparation  of  abilities  for  the  production  of  the 
vestibular  contest  writing.  In  this  direction,  the  didactic  work  with  this 
linguistic category in a argumentative approach perspective can collaborate 
for  the  formation  of  more  competent  readers,  with  bigger  autonomy and 
ampler possibilities to become producing of texts in the variety standard of 
the mother language.

KEY WORDS: Textual cohesion. Sequentially.  Coordinate conjuncts.

1 INTRODUÇÃO 

A  elaboração  do  presente  artigo  é  uma  proposição  da  equipe  da 

Secretaria  de  Estado  da  Educação  (SEED)  que  coordena  o  Programa  de 

Desenvolvimento Educacional (PDE). Mais especificamente, retrata o trabalho 

final apresentado ao Programa como requisito de avaliação do educador PDE. 



Dentre  os  objetivos  estabelecidos  para  este  texto,  destacam-se:  a) 

apresentar  alguns  pressupostos  teóricos  sobre  coesão  textual  seqüencial, 

realizada por conexão, tal como propostos por Koch (2000); b) verificar, por 

meio da análise lingüística,  a funcionabilidade dos conceitos descritos por 

essa autora em um texto produzido por um estudante da 3ª série do Ensino 

Médio. 

Cabe  ressaltar  que  enfocar  a  coesão  seqüencial,  sob  a  ótica  da 

Lingüística  Textual,  na  prática  de  análise  lingüística,  especialmente  dos 

textos  produzidos  pelos  educandos,  é  uma  tarefa  assaz  complexa  para 

grande parte dos professores, pois esse enfoque muito se distancia daquele 

apresentado pela tradição gramatical, ainda bastante presente no contexto 

escolar.

A  Gramática  Tradicional  conceitua  os  conectores  que  relacionam 

orações como conjunções, cuja função resume-se a estabelecer elos entre as 

orações de um período composto. Já os advérbios e as palavras denotativas 

são considerados termos acessórios da oração, isto é, um termo adicional, 

sem  valor  primordial  para  o  enunciado.  As  palavras  e  expressões 

denotativas,  por  sua  vez,  não  encontram  lugar  definido  nas  classes 

gramaticais, por isso recebem uma classificação à parte.

Na  perspectiva  da  Lingüística  Textual,  a  abordagem  da  coesão 

seqüencial, ou seqüenciação, parte da investigação do texto como um todo, 

não  de  fragmentos  ou frases  isoladas.  Isso  porque  os  pesquisadores  que 

constituem essa área de estudo entendem o texto como um todo interligado, 

entrelaçado.  Em  outras  palavras,  consideram  que,  na  tessitura  do  texto, 

estabelecem-se relações de ordens sintática e semântica entre elementos 

lingüísticos  que  podem  interligar  não  apenas  vocábulos  e  orações,  mas 

também parágrafos e outras porções do texto. 

Na  contramão  dessa  abordagem,  muitos  livros  didáticos  limitam  o 

estudo  dos  elementos  conectores  à  sua  identificação  e  classificação.  Em 

geral, as conjunções são estudadas isoladamente do texto, em frases soltas, 



sem que seja levada em conta a sua natureza argumentativa na produção 

dos sentidos do texto.

É desse contexto que emerge a pesquisa aqui proposta. O interesse em 

promover  uma  análise  de  elementos  lingüísticos  a  partir  do  viés  da 

Lingüística Textual reflete uma tentativa de contribuir para a reflexão teórica 

e  para  a  prática  pedagógica  de  professores  de  Língua  Portuguesa, 

especialmente no que tange à análise dos elementos que organizam o texto. 

Esperamos colaborar, ainda que minimamente, para a superação da análise 

reducionista  acerca  dos  elementos  coesivos  apresentada  pela  Gramática 

Tradicional e pelos livros didáticos que nela se embasam.

Na  composição  do  artigo,  são  apresentados,  inicialmente,  os 

pressupostos  teóricos  acerca  do  funcionamento  da  seqüenciação  por 

conexão,  conforme  exposição  realizada  por  Koch  (2000).  Na  seqüência, 

realiza-se  a  aplicação desses  pressupostos  na análise  lingüística  do texto 

produzido  pelo  estudante  do  Ensino  Médio.  Os  procedimentos  de  análise 

estão descritos no desenvolvimento do trabalho.

2 DESENVOLVIMENTO

Objetivando dar mais clareza ao trabalho, dividiu-se o desenvolvimento 

em duas  partes:  na  primeira  parte,  encontra-se  o  referencial  teórico  que 

ancorou este estudo; na segunda parte, apresenta-se a aplicação da teoria 

por meio de análise de alguns conectores empregados no texto sob análise.

2.1 Apresentação dos pressupostos teóricos



Para Koch (2000), o texto é um lugar de interação de sujeitos sociais, 

pois  acomoda mecanismos que permitem aos sujeitos  compreenderem-no 

num processo dialógico e nele se constituírem e serem constituídos como 

sujeitos. No interior dos textos, estão presentes ações lingüísticas e sócio-

cognitivas, percebidas, por exemplo, por meio de marcas lingüísticas que vão 

acenando para a postura que o produtor do texto vai assumindo diante do 

tema  abordado.  São  pistas  que  revelam  escolhas  significativas  entre  as 

múltiplas  formas  de  organização  textual  e  as  diversas  possibilidades  de 

seleção lexical que a língua põe à disposição do falante/escritor, dentre as 

quais destacamos, neste trabalho, o mecanismo da coesão textual.

Conforme  pontua  Koch  (2000),  os  estudiosos  da  Lingüística  Textual 

conceituam  a  coesão  textual  como  um  processo  semântico:  ela  retrata 

relações de sentido que se estabelecem no interior do texto e que o definem 

como um texto. Duas modalidades de coesão textual são apresentadas pela 

autora: a coesão referencial e a coesão seqüencial, ou seqüenciação. 

Para o estudo aqui  proposto,  interessa apenas a segunda categoria, 

que é  assim explicada  por  Koch (2000,  p.  49):  “a  coesão seqüencial  diz 

respeito aos procedimentos lingüísticos por meio dos quais se estabelecem, 

entre segmentos do texto (enunciados, partes de enunciados, parágrafos e 

mesmo  seqüências  textuais),  diversos  tipos  de  relações  semânticas  e/ou 

pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir”. 

Quando a seqüenciação se dá por conexão, as relações se realizam por 

meio  de conjunções,  preposições  e  locuções  conjuntivas  e  preposicionais, 

bem  como  por  meio  de  alguns  advérbios  e  locuções  adverbiais.  Tais 

conectores não servem apenas para “ligar” ou “articular” porções do texto, 

mas cumprem a função de indicar a orientação discursivo-argumentativa que 

o produtor pretende dar ao seu texto, ou seja, funcionam como uma espécie 

de  senha,  de  sinal  que  vai  orientando  o  interlocutor  acerca  da  direção 

pretendida.  Portanto,  são  indicadores  das  relações  de  sentido  e  das 

orientações argumentativas. 



Grande  parte  das  gramáticas  tradicionais  e  alguns  livros  didáticos 

vêem os conectores, em particular as conjunções, a partir  do sentido que 

eles  estabelecem  entre  as  orações  (relação  de  oposição,  de  adição,  de 

alternância, entre outras). Essa identificação não ultrapassa o limite da frase 

e presta-se somente para a classificação das conjunções e das respectivas 

orações  em  que  elas  aparecem.  Para  Antunes  (2005),  trata-se  de  uma 

abordagem muito reducionista dos conectores, já que não ultrapassa a mera 

classificação e omite o papel desses elementos na organização textual. Pode-

se  dizer  que  essa  perspectiva  de  análise  constitui  um  dos  fatores 

responsáveis  pela  dificuldade  encontrada  pelos  educandos  de  empregar 

adequadamente os conectores, o que, por sua vez, dificulta a construção da 

orientação  discursivo-argumentativa  que  pretendem  dar  aos  textos  que 

produzem.

Garcia  (2007)  também  entende  ser  inadequada  a  abordagem 

tradicional das conjunções. Mais especificamente, o autor critica o conceito 

atribuído  às  conjunções  coordenativas,  entendidas  como  palavras  que 

servem para relacionar duas orações ou dois termos semelhantes, de mesmo 

valor  sintático.  Segundo o autor,  essa forma de descrição das conjunções 

leva em conta apenas a dependência sintática entre as/os orações/termos, 

desconsiderando  a  dependência  semântica  que  existe  entre  eles.  No 

fragmento abaixo, são transcritos alguns de seus questionamentos:

[...]  que independência existe, por exemplo,  nas orações “portanto, 
não  sairemos”?  e  “mas  ninguém  o  encontrou”?  Independência 
significa autonomia, autonomia não apenas de função, mas também 
de sentido. Que autonomia de sentido há em qualquer desses dois 
exemplos? Nenhuma, por certo. A comunicação de sentido completo 
só  se  fará  com  o  auxilio  do  outro  enunciado:  “Está  chovendo; 
portanto,  não  sairemos”;  “Todos  o  procuravam,  mas  ninguém  o 
encontrou”. (GARCIA, 2007, p. 47). 

Reflexões  dessa  natureza  revelam  que  os  estudos  acerca  dos 

conectores têm avançado com relação ao referencial teórico que chegou aos 



nossos dias por meio da Gramática Tradicional. No entanto, no contexto de 

ensino, percebe-se que grande parte dos professores de línguas ainda não 

compartilham desse conhecimento teórico e, conseqüentemente, não o usam 

a favor de uma prática efetiva de lingüística textual, a qual permite desviar 

do ensino fragmentado e inócuo.

Retomando  a  descrição  dos  elementos  de  coesão  seqüencial, 

brevemente interrompida pela reflexão pontuada no parágrafo anterior, cita-

se  um  tipo  específico  de  encadeamento  textual:  o  encadeamento  por 

conexão. Este ocorre quando se emprega o conector interfrástico, ou seja, 

quando se promove a seqüenciação de diferentes porções do texto por meio 

de advérbios sentenciais, também chamados advérbios de texto, conjunções 

ou palavras que estabelecem ligação entre orações, enunciados ou partes do 

texto, assim produzindo relações semânticas e/ ou pragmáticas no texto. Na 

perspectiva da Lingüística Textual, tais elementos lingüísticos se apresentam 

como “argumentadores discursivos” (KOCH, 2000, p. 62). 

As  relações  estabelecidas  entre  os  enunciados  por  meios  desses 

conectores  podem  ser  de  cunho  lógico-semântico ou  discursivo-

argumentativo.  Na  seqüência,  apresentam-se  alguns  exemplos  dessas 

ocorrências utilizados pela autora.

Iniciemos com a relação de disjunção. As explicações da autora levam 

a uma reflexão sobre o uso da conjunção  ou, concebida tradicionalmente 

com  função  bastante  restrita:  indicar  alternativa.  Em  geral,  segundo  a 

autora, não são abordadas outras funções que o termo pode desempenhar 

num texto, nem se menciona a produção de sentido que ele pode produzir 

num  enunciado.  Essa  observação  pode  ser  comprovada  nas  palavras  de 

Cunha e Cintra (2007, p. 580), que entendem que a conjunção alternativa 

cumpre  a  função  de  ligar  “dois  termos  ou  orações  de  sentido  distinto, 

indicando  que,  ao  cumprir-se  um  fato,  o  outro  não  se  cumpre.  São  as 

conjunções  ou (repetida ou não) e, quando repetidas,  ora, quer, seja, nem, 

etc.”.



Já a Lingüística Textual entende que, além de sinalizar a exclusão de 

uma das alternativas, a conjunção ou pode tomar outros sentidos, como o de 

somar elementos.  As diferentes relações estabelecidas pelo elemento sob 

investigação  podem  ser  melhor  visualizadas  nas  explicações  dadas  pela 

própria  autora  (2000,  p.  63-69),  que  recorre  a  exemplos  bastante 

elucidadores:

[a] Relação de disjunção – tal relação pode ser tanto de tipo lógico 

quanto de tipo discursivo e se expressa por meio do conectivo ou. Este pode 

indicar exclusão ou inclusão.

[a1]  Tipo  lógico-semântico  –  propõe-se para o  locutor  uma segunda 

opção.

Exemplos: 

• Você vai passar o fim de semana em São Paulo ou vai descer 

para o litoral? (exclusivo) 

• Todos  os  congressistas  deveriam  usar  crachás  ou trajar 

camisas vermelhas. (inclusivo: e/ou)

[a2]  Tipo  discursivo-argumentativo –  trata-se  da  disjunção  de 

enunciados que possuem orientações discursivas diferentes e resultam de 

dois atos de fala distintos, em que o segundo procura levar o leitor/ouvinte a 

modificar  sua  opinião,  ou,  simplesmente,  aceitar  a  opinião  expressa  no 

primeiro.

Exemplo: 

• Todo voto é útil.  Ou não foi útil  o voto dado ao rinoceronte 

“Cacareco” nas eleições municipais, há alguns anos?

[b] Relação de conjunção –  essa relação é efetuada por  meio de 

operadores como e, também, não só...mas também, tanto...como, além 

de,  além disso,  ainda,  nem (=  e  não),  quando  ligam  enunciados  que 

constituem argumentos para uma mesma conclusão.



Exemplos: 

• João é, sem dúvida, o melhor candidato. Tem boa formação e 

apresenta  um  consistente  programa  administrativo.  Além 

disso,  revela  pleno  conhecimento  dos  problemas  da 

população.  Ressalte-se,  ainda,  que  não  faz  promessas 

demagógicas.

• A  reunião  foi  um  fracasso.  Não  se  chegou  a  nenhuma 

conclusão importante,  nem (= e não) se discutiu o problema 

central.

[c]  Relação  de  contrajunção –  por  meio  dessa  relação  se 

contrapõem enunciados de orientações argumentativas diferentes, devendo 

prevalecer a do enunciado introduzido pelo operador mas (porém, contudo, 

todavia etc.).

Exemplo: 

• Tinha todos os requisitos para ser um homem feliz. Mas vivia 

só e deprimido.

Quando se utiliza o operador  embora (ainda que, apesar de (que) 

etc.),  prevalece a orientação argumentativa do enunciado não introduzido 

pelo operador. Segundo Koch e Elias (2006), a diferença está na estratégia 

argumentativa empregada. Ao usar uma adversativa, cria-se uma “estratégia 

de  suspense”,  ao  usar  uma  concessiva,  sinaliza-se  antecipadamente  o 

argumento que se pretende destruir. 

Exemplos: 

• Embora desconfiasse do amigo, nada deixava transparecer.

• O calor continua insuportável, apesar da chuva que caiu o dia 

todo.

Conforme  Antunes  (2005),  em  textos  com  visível  tendência  de 

orientação argumentativa, é comum o uso de elementos como mas, porém, 



contudo, entretanto, no entanto, embora, se bem que, ainda que, apesar de, 

pois são conectores de intenso valor argumentativo.

É  importante  destacar  que  a  Gramática  Tradicional  classifica  os 

conectores citados pela autora em dois grupos. O primeiro, formado por mas, 

porém, todavia contudo, entretanto, no entanto, acena para um estatuto de 

conjunção coordenativa. O segundo, formado por embora, ainda que, mesmo 

que,  se  bem que,  apesar  de,  representa  conjunções  subordinativas.  Essa 

separação  em  termos  de  aspectos  sintáticos  rende  um  exercício  de 

classificação por grupo e excluí da análise a orientação argumentativa que 

tais  elementos  assumem.  Dentre  eles,  destacam-se  (SACCONI,  2007,  p. 

226-229).

[a] Relação de explicação ou justificativa –  ocorrem quando se 

encaixa,  sobre  um primeiro  ato  de  fala,  outro  que  justifica  ou  explica  o 

anterior. 

Exemplos: 

• Não vá ainda, que tenho uma coisa importante para lhe dizer.  

(Justificativa) 

• Deve ter faltado energia por muito tempo,  pois a geladeira 

está totalmente descongelada. (Explicação).

Essa relação é muito freqüente em textos expositivos, sobretudo nos 

de caráter didático.

[b] Relação de conclusão – ocorre quando, por meio de operadores 

como  portanto,  logo,  por conseguinte,  pois, entre outros, induz-se um 

enunciado  de  valor  conclusivo  em relação  a  dois  (ou  mais)  atos  de  fala 

anteriores que contêm premissas, uma das quais,  geralmente, permanece 

implícita, por tratar-se de algo que é voz geral, de consenso em dada cultura, 

ou, então, verdade universalmente aceita. 

Exemplos: 



• Toda a equipe jogou desentrosada.  Portanto  (logo) o novo 

atacante não poderia mesmo ter mostrado o seu bom futebol. 

• João é um indivíduo perigoso. Portanto, fique longe dele.

[c] Relação de correção/redefinição –  se estabelece quando,  por 

meio de um segundo enunciado, se corrige, suspende ou redefine o conteúdo 

do primeiro, se atenua ou reforça o comprometimento com a verdade do que 

nele  foi  veiculado  ou,  ainda,  se  questiona  a  própria  legitimidade  de  sua 

enunciação. 

Exemplos: 

• Irei à festa. Isto é, se você me convidar. 

• Eu  não  agiria  deste  modo.  Se você  quer  saber  a  minha 

opinião. 

• Meus parabéns! Ou não devo cumprimentá-lo por isso? 

• Pedro  chega  hoje.  Ou  melhor,  acredito  que  chegue,  não 

tenho certeza. 

• Ele não é muito esperto. De fato (pelo contrário) parece-me 

bastante estúpido. 

• Prometo ir ao encontro. Isto é, vou tentar.

A gramática tradicional, em geral, não apresenta as expressões citadas 

nesses últimos exemplos como conectores, ou seja, não as classifica como 

conjunções.  Para Koch (2000),  algumas das expressões destacadas acima 

(com  ou  melhor e  isto  é,  por  exemplo)  devem  ser  tomadas  como 

operadores ou encadeadores de discurso.

Já Cunha e Cintra (2007, p. 552-553) apresentam uma classificação à 

parte, sem explorar a função argumentativa dos elementos lingüísticos. Para 

os autores, tratam-se de palavras que denotam:



inclusão: até, inclusive, mesmo, também, etc.;
exclusão: apenas, salvo, senão, só, somente, etc.; 
designação: eis;  
realce: cá, lá, é que, só, etc.; 
retificação: aliás, ou antes, isto é, ou melhor, etc.; 
situação:afinal, agora, então, mas, etc.  

Segundo os autores, a Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) inclui 

essas palavras numa classificação à parte, pois não pertencem a nenhuma 

classe gramatical já estabelecida:

Tais palavras não devem ser incluídas entre os advérbios. Não 
modificam o verbo, nem o adjetivo, nem outro advérbio. São 
por  vezes  de  classificação  extremamente  difícil.  Por  isso,  na 
análise, convém dizer apenas: “palavra ou locução denotadora 
de exclusão, de realce, de retificação”,  etc.  (CUNHA; CINTRA, 
2007, p. 553, grifo nosso).

As  propostas  de  análise  dos  elementos  lingüísticos  presentes  em 

autores relacionados à Lingüística Textual não se restringem unicamente a 

esquemas predominantemente morfossintáticos, sob a perspectiva da mera 

classificação. Isso porque se considera que o texto é constituído de relações 

de encadeamento seqüenciais, por meio de operadores argumentativos, os 

quais vão estabelecendo relações pragmáticas, retóricas ou argumentativas. 

Para  exemplificar,  citam-se  abaixo  alguns  enunciados  que  expressam 

diferentes sentidos que podem ser atribuídos ao operador argumentativo só:

• As mulheres dizem que só se fossem homens pensariam em 

futebol.  

Nesse caso, o operador só estabelece a condição de ser homem para 

as  mulheres  pensar  em futebol,  ou,  em outras  palavras,  expressa  que a 

condição  para  se  pensar  em futebol  é  ser  homem. Com isso,  limita-se  o 

hábito em questão ao universo masculino.



• As mulheres  só dizem que se fossem homens pensariam em 

futebol. 

Aqui,  a introdução do operador  só  produz os seguintes sentidos:  as 

mulheres  não têm outro  assunto  a  não ser  dizer  que se fossem homens 

pensariam  em  futebol;  ou,  ainda,  que  as  mulheres  só  dizem,  mas 

efetivamente não pensariam como os homens pensam caso fossem homens. 

Ou seja, as ações desmentiriam as palavras.

• As mulheres dizem que se fossem homens só pensariam em 

futebol.  

Já nesse caso, o operador estabelece que as mulheres, na condição de 

homens, não pensariam em mais nada a não ser em futebol. 

Como  se  pode  observar,  restringir  a  descrição  das ocorrências  do 

operador  só nos  enunciados  dados  à  “palavra  denotadora”  é  ignorar  os 

sentidos  pragmáticos  produzidos  por  esse  elemento.  Os  exemplos 

demonstram que é preciso considerá-lo numa perspectiva textual.

2.2 Aplicação dos pressupostos teóricos na análise lingüística

Esta segunda parte do estudo detém-se à análise de alguns conectores, 

palavras  e/ou  expressões  denotativas  usadas  pelo  produtor  do  texto  sob 

investigação. Para compreender as relações de sentido estabelecidas pelas 

palavras/expressões sob análise, foram aventadas, a partir da leitura geral 

do  texto,  hipóteses  acerca  dos  efeitos  de  sentido  que (provavelmente)  o 

aluno-produtor esperava promover com o uso de tais elementos lingüísticos.

O texto coletado para análise foi  produzido no primeiro semestre de 

2008, resultado das atividades relacionadas à Proposta de Implementação, 

uma das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional. Tal proposta 

relaciona-se à aplicação, junto a educandos da rede pública de ensino, dos 



estudos teóricos realizados durante os dois primeiros períodos do Programa 

(cumpridos no ano de 2007). A Proposta de Implementação foi elaborada e 

desenvolvida durante o primeiro semestre de 2008 com os educandos da 3ª 

série  B  matutino  do  Ensino  Médio,  do Colégio  Estadual  Professor  Victório 

Emanuel Abrozino, situado na cidade de Cascavel.

Seguindo o encaminhamento previsto na Proposta de Implementação, 

realizou-se  previamente  com  os  educandos  o  estudo  sobre  coesão 

seqüencial, com ênfase na coesão realizada por conexão. Durante o processo 

de implementação da proposta, vários procedimentos foram efetivados até 

se chegar à produção escrita. 

A primeira ação tomada foi a eleição de temas para debate. Um dos 

temas  escolhidos  referia-se  às  questões  que  envolviam  a  pesquisa  com 

células-tronco  embrionárias.  Solicitaram-se  leituras  que  abordassem 

aspectos  favoráveis  e  contrários  envolvendo  o  uso  de  tais  células  pela 

medicina. Duas palestras foram proferidas: uma defendendo o ponto de vista 

da Igreja Católica e a outra pontuando o ponto de vista científico sobre o 

tema em questão. Somente após leituras, debates e palestras foi solicitado 

aos educandos que produzissem um texto dissertativo-argumentativo sobre 

o tema, no qual deveriam ser abordados os dois pontos de vista. A produção 

do texto – que deveria ter entre 20 e 30 linhas – se deu no espaço da sala de 

aula, no decorrer de duas horas-aula. 

Dentre os textos produzidos, o selecionado para o presente trabalho 

serviu para uma análise das formas de apropriação por parte do educando 

dos mecanismos lingüísticos que estabelecem a coesão seqüencial. A análise 

dos  elementos  de  conexão  textual  foi  feita  a  partir  de  uma  perspectiva 

argumentativa,  e,  por  isso,  considerou-se  a  subjetividade  e  a 

intencionalidade do produtor impregnadas no texto. Tal análise apresentou 

relevada importância para a prática de análise lingüística em sala de aula, 

pois  permitiu  perceber  quais  caminhos  o  educando  percorre  diante  da 

necessidade de se impor como produtor do seu texto.



Antes  de  se  proceder  à  análise,  apresenta-se  o  texto  na  íntegra 

separado por  parágrafos.  Para  fins  de análise,  as palavras  ou  expressões 

seqüenciadoras  foram destacadas separadamente,  respeitando-se a forma 

como foram escritas pelo produtor. A análise constitui-se, inicialmente, pela 

identificação  da  classe  gramatical  a  qual  o  termo  em  foco  pertence, 

conforme a classificação atribuída pela tradição gramatical.  Na seqüência, 

faz-se um comentário sobre o efeito de sentido que a expressão denota ao 

relacionar  os  enunciados  do  texto.  Em  caso  de  emprego  inadequado  do 

conector  pelo  produtor,  indica-se  outra  possibilidade  de  conexão  mais 

adequada  àquele  segmento.  Relembra-se  que  o  tema  selecionado  pelos 

educandos fundamenta-se nas leituras, palestras e debates feitos acerca do 

uso das células-tronco embrionárias.

2.2.1. Transcrição do texto produzido pelo educando 

Células-tronco embrionárias: Igreja ou Ciência?

1º Parágrafo:

Nos últimos anos o assunto “células-tronco embrionárias” tem sido 

muito debatido e é objeto freqüentemente exposto na mídia. Essas células 

são  do  tipo  que  podem  se  diferenciar  e  construir  diferentes  tecidos  do 

organismo,  elas  ainda podem gerar  cópias idênticas  de si  mesmas,  mas 

existem  na  atualidade  discussões  éticas  de  grandes  proporções  que 

necessitam ser abordadas em relação ao uso dessas células.



2º Parágrafo: 

Apesar de ainda não haver certezas quanto aos resultados desse tipo  

de tratamento, o meio científico vê com grande esperança e entusiasmo as 

pesquisas  com  células-tronco  embrionárias.  A  terapia  com  essas  células 

poderá no futuro tratar muitas doenças degenerativas, hoje incuráveis, que é 

grande esperança dos portadores desses tipos de doenças.

3º Parágrafo: 

Por outro lado, alguns, como a Igreja Católica são contra a utilização 

dessas  células,  pois consideram que a  vida  humana começa a  partir  da 

fecundação,  no  entanto essa  vida  deve  ser  preservada,  porém as 

pesquisas com células-tronco adultas que são encontradas na medula óssea,  

no  sangue,  fígado,  polpa  dentária,  cordão  umbilical  e  placenta  são 

consideradas uma alternativa ética para essa questão.

4º Parágrafo:

Sendo assim, é difícil nos posicionarmos contra ou a favor da utilização de 

células-tronco  embrionárias.  Diante  da  polêmica  surgida  com  o  assunto,  

diversos debates  ainda precisam ser feitos acerca dos prós e contras esse 

tipo  de  pesquisa.  Isso  se  faz  necessário  porque é  um  meio  de  ajudar 

pessoas deficientes e com doenças sem cura.

2.2.2. Procedimento da análise lingüística dos elementos realçados no texto

No  parágrafo  inicial  do  texto  transcrito  (1º  Parágrafo),  a  conjunção 

coordenativa  aditiva  e  efetiva  a  soma  entre  dois  segmentos:  o  primeiro 

informa sobre a intensidade com que se promovem os debates; o segundo 



expressa a freqüência com que o assunto “células-tronco embrionárias” é 

exposto na mídia.

Ainda  nesse  parágrafo,  o  advérbio  freqüentemente,  tido  pela 

gramática tradicional como advérbio de tempo, expressa o curto espaço de 

tempo entre uma exposição e outra na mídia do assunto em questão.

Na seqüencia, tem-se o vocábulo ainda.  Classificado gramaticalmente 

como palavra denotativa de inclusão. Esse termo inclui uma nova informação 

a respeito das propriedades das células-tronco embrionárias. Após citar as 

propriedades benéficas dessas células, o produtor insere, de forma enfática, 

por meio do elemento em análise, o que seria, para ele, um benefício maior 

dos que aqueles elencados anteriormente.

Já  a  conjunção  coordenativa  adversativa mas aponta  para  a 

adversidade,  mostrando  que  o  produtor  procura  considerar  posições 

contrárias a respeito do uso das células-tronco. Depois de expressar ao leitor 

propriedades eficazes das células-tronco embrionárias, do ponto de vista da 

ciência  (a  possibilidade  de diferenciar  e  construir  diferentes  tecidos  do 

organismo e  de  gerar  cópias  idênticas  a  si  mesmas),  a  introdução  do 

conector  mas aponta para posições divergentes  que serão abordadas  no 

texto.  Com isso, retoma-se o elemento de oposição pré-anunciado no título 

do texto pelo conectivo ou.

No segundo parágrafo, a conjunção subordinativa concessiva apesar 

de estabelece adversidade entre a esperança e o entusiasmo da comunidade 

científica nas pesquisas realizadas com as células-tronco embrionárias e a 

falta  de certeza quanto aos  resultados satisfatórios.  Observa-se que,  com 

essa escolha lingüística, o aluno-produtor confere ao texto  aspecto positivo 

em relação às pesquisas.  A junção do vocábulo  ainda à expressão apesar 

de corrobora essa interpretação à medida que aponta para a idéia de que a 

obtenção de resultados satisfatórios  de pesquisas  e  terapias  que utilizam 

células-tronco é somente uma questão de tempo.



 No  terceiro  parágrafo,  o  produtor  usa  a  expressão  conectiva  por 

outro lado, apresentada pela gramática como um elemento de adição. No 

processo argumentativo, essa expressão indica que será inserido no texto 

uma perspectiva contrária àquela defendida pela ciência quanto à pesquisa 

com células-tronco embrionárias. Com essa expressão, o produtor do texto 

realiza duas relações: apresenta a posição da Igreja contrária à da ciência e, 

ao  mesmo  tempo,  promove  a  organização  textual  entre  os  aspectos 

favoráveis e contrários à pesquisa. 

Também  no  terceiro  parágrafo  tem-se  a  conjunção  coordenativa 

explicativa pois, que relaciona a posição contrária da Igreja Católica (quanto 

ao uso das células-tronco)  à crença de que a vida humana tem início  no 

momento da fecundação.  Nesse contexto,  o  elemento sob análise denota 

uma relação de explicação.

Na seqüência, tem-se a locução conjuntiva adversativa no entanto, 

que  relaciona  orações  semanticamente  opostas.  Considerando-se  a 

argumentação geral desenvolvida no texto, observa-se que essa expressão 

não está adequada aos intentos do produtor. Outros elementos lingüísticos 

poderiam  empregados  de  forma  mais  adequada  ao  sentido  que 

provavelmente era pretendido pelo produtor, que é o de expressar uma idéia 

de conclusão. Nesse caso, os conectores como por isso, portanto e dessa 

forma são  mais  apropriados  para  relacionarem  os  enunciados,  já  que 

carregam a  relação  de  conclusão,  como se  pode  observar  no  fragmento 

reescrito: “consideram que a vida humana começa a partir da fecundação, 

portanto essa vida deve ser preservada”.

Também no terceiro parágrafo, encontra-se outra relação que provoca 

certo estranhamento.  Isso porque, ao empregar a conjunção coordenativa 

adversativa porém, o produtor do texto não informa ao interlocutor com qual 

segmento  ele  deve  estabelecer  a  relação  de  oposição.  A  ausência  de 

algumas informações,  tais  como a existência de outras células-tronco e o 

motivo delas serem denominadas células-tronco adultas, impede que o leitor 



atribua o sentido de adversidade que se supõe ser o pretendido pelo autor. 

Somente depois  de apresentada a informação de que, conforme pesquisa 

científica,  é  possível  obter  resultados  semelhantes  aos  das  células 

embrionárias com as células adultas o produtor teria construído no texto as 

condições necessárias para que o leitor entendesse porque algumas pessoas 

e  a  Igreja  se  opõem às  pesquisas  com as  células-tronco  embrionárias  e, 

assim,  estabelecesse  a  relação  de  oposição  introduzida  pelo  conector 

adversativo  sob  análise. A  inclusão  dessa  informação  prepararia  o  leitor 

também para entender por que as pesquisas com células-tronco adultas são 

consideradas  uma  alternativa  ética  para  a  questão.  É  possível  presumir, 

nesse  caso,  que  o  aluno-produtor  pressupõe  um  leitor  que  tenha 

conhecimento dessas informações e, assim, colabore no estabelecimento das 

relações de coerência textual.  

Considerando-se as argumentações anteriores apresentadas no texto, 

no  quarto  parágrafo  a  locução  conjuntiva  coordenativa  conclusiva  sendo 

assim, conforme conceituação apresentada na gramática tradicional, orienta 

o leitor para a conclusão do texto.  Após ter exposto argumentos contrários e 

favoráveis ao uso das células-tronco embrionárias nas pesquisas científicas, 

o  produtor  do  texto  encaminha  uma  conclusão,  na  qual,  primeiramente, 

apresenta  o  seu  posicionamento  pessoal.  Constata-se  que,  de  forma 

diferenciada  ao  que  se  apresenta  na  tradição  gramatical,  a  expressão 

conectiva  em  questão  relaciona  porções  maiores  do  texto;  ou  seja,  sua 

função não se restringe a relacionar apenas duas orações coordenadas.

No  período  seguinte,  a  palavra  denotativa  de  intensidade ainda 

intensifica a necessidade de se promoverem mais debates nos quais sejam 

apresentados aspectos favoráveis e contrários às pesquisas com as células-

tronco  embrionárias,  uma  vez  que  a  questão  é  polêmica.  Na  opinião  do 

produtor do texto, todos os debates já realizados sobre o assunto não foram 

suficientes para convencer as pessoas a se posicionarem a favor ou contra a 

continuação das pesquisas e sua implementação.  



O último período do texto causa um certo estranhamento, o qual não é 

provocado  propriamente  pelo  uso  inadequado  do  conector  explicativo 

porque. A incoerência é produzida pela retomada feita pelo pronome  isso, 

empregado no contexto como elemento de referenciação. Numa análise mais 

detida, observa-se que o pronome em questão retoma o excerto  “diversos 

debates ainda precisam ser feitos acerca dos prós e contras esse tipo de 

pesquisa”. Portanto, é incoerente referenciar a necessidade de se promover 

debates como “um meio de ajudar pessoas deficientes e com doenças sem 

cura”, já que somente a realização de debates é insuficiente para promover o 

restabelecimento das deficiências ou a cura das doenças. Nesse caso, seria 

mais coerente se o produtor dissesse que a realização de debates sobre o 

assunto pode colaborar para o convencimento e para a conscientização das 

pessoas acerca da importância e da necessidade de se continuar ou não as 

pesquisas com as células-tronco embrionárias.

3 CONCLUSÃO

A  forma  como  se  dá  o  ensino  da  Língua  Portuguesa  nas  escolas 

públicas estaduais tem provocado inúmeras inquietações. Após a realização 

da  pesquisa  aqui  parcialmente  descrita,  chegamos  ao  entendimento,  já 

bastante  alardeado  por  diversos  autores,  de  que  é  necessário  buscar 

maneiras de se aliar teoria e prática, de forma a contribuir não somente para 

o  processo ensino-aprendizagem,  mas,  principalmente,  para  a  leitura  e  a 

compreensão reflexiva do educador quanto à sua prática pedagógica.

Não sendo possível abarcar a diversidade de assuntos pertinentes à 

disciplina  de  Língua  Portuguesa,  esta  pesquisa  enfocou  os  elementos 

coesivos, mais especificamente as conjunções,  os advérbios e as palavras 

denotativas.  Em  geral,  esses  elementos  lingüísticos  são  abordados  pelos 



materiais  didáticos  que  chegam  à  escola.  No  entanto,  a  análise  neles 

proposta  não  ultrapassa  o  nível  frasal  e,  muitas  vezes,  restringem-se  ao 

âmbito morfossintático.

Essa perspectiva de análise retrata um enfoque estruturalista de ensino 

da língua, já que se procede à identificação e à classificação dos conectores 

em contextos  isolados,  muitas  vezes  em frases  criadas  unicamente  com 

objetivos pedagógicos. Não se explora, assim, o caráter argumentativo dos 

elementos  lingüísticos,  nem  o  sentido  discursivo  e  ideológico  que  eles 

assumem na produção de sentidos do texto.

Nesse contexto, esperamos que este trabalho colabore para a reflexão 

teórica  e  para  o  desenvolvimento  de  práticas  de  ensino  da  língua  que 

ultrapassem o  âmbito  sintático  da  frase  e  alcancem o  sentido  discursivo 

atrelado ao uso da linguagem. Tais práticas devem observar a seqüência e o 

encadeamento do texto e a sua implicação na produção de sentidos, bem 

como priorizar os enunciados do texto, observando as relações semânticas e 

pragmáticas que os operadores lingüísticos desempenham no texto.

Para  tanto,  o  professor  precisa  buscar  conhecimentos  atuais, 

principalmente  os  desenvolvidos  por  estudiosos  da  Lingüística  Textual. 

Porém, para que a prática de ler,  refletir,  apropriar-se de novas teorias e 

experimentá-las na sala de aula se efetive, faz-se necessário repensar, com 

urgência,  as condições de trabalho do educador.  Com a atual  jornada de 

trabalho,  o  professor  não  dispõe  de  tempo  suficiente  para  dedicar-se  às 

atividades  de  leitura,  pesquisa  e  elaboração de propostas  alternativas  de 

educação. 

Durante  a  realização da pesquisa  descrita  neste texto,  constatamos 

que  a  realização  de  um  trabalho  docente  na  perspectiva  da  Lingüística 

Textual exige muito mais do educador (no sentido do tempo empreendido 

para a preparação do material e para o estudo do assunto) do que exigem os 

exercícios tradicionais de classificação de elementos lingüísticos restritos ao 

nível  frasal.  A aplicação prática  dos  pressupostos  da Lingüística  do Texto 



retratou um processo complexo de construção de sentido, de conscientização 

e  comprometimento  do  sujeito-produtor-educando  com a  sua  produção  e 

com as expectativas de leitura construídas. 

Porém, apesar da exigência maior de trabalho por parte do professor e 

de  reflexão  por  parte  do  aluno,  o  ensino  da  língua  nessa  perspectiva 

constitui-se  em  terreno  fértil  para  a  formação  de  sujeitos  autônomos  e 

competentes nas práticas de leitura e produção textual, nos mais diversos 

contextos de interação. 

No  entanto,  é  preciso  ressaltar  que  um  trabalho  dessa  natureza 

demandou e demanda esforços e comprometimento conjunto de todos os 

segmentos  envolvidos  no  processo  educativo,  além do  próprio  professor. 

Alguns fatores são fundamentais para que uma nova realidade de ensino se 

estabeleça, tais como a proposição de políticas educacionais que favoreçam 

essa  mudança  (a  exemplo  do  PDE),  a  colaboração  de  toda  a  equipe 

pedagógica com o projeto de ensino proposto, o comprometimento de pais e 

educandos  com a  educação e a  conscientização dos  mesmos acerca  das 

possibilidades de mudanças (culturais, sociais e econômicas) relacionadas ao 

conhecimento;  no  nosso  caso  específico,  consciência  do  poder  que  a 

linguagem assume nas relações sociais de que faz (ou pode fazer) parte.
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