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RESUMO: A coesão textual é um 
processo de natureza sintático-se-
mântica que está atrelado à organi-
zação textual e às relações de sen-
tidos do texto. Trata-se, pois, de um 
recurso essencial às práticas de 
produção oral e escrita e que, por 
isso, tem suscitado pesquisas no 
âmbito da Linguística Textual e 
Linguística Funcional. Outro aspecto 
igualmente inerente ao assunto se 
traduz no ensino voltado ao desen-
volvimento das habilidades necessá-
rias à leitura e à produção de textos, 
o qual prescinde, em alguns casos, de 
materiais didáticos em que o traba-
lho sobre a coesão textual, bem como 
sobre os conectivos a ela relacionados 
apresentem, de fato, tanto um mé-
todo quanto informações consistentes 
e eficazes ao aprendizado. Assim, este 
trabalho propõe a investigação do 
método de ensino e dos conteúdos 
apresentados pelo livro Português Lin-
guagens, Cereja e Cochar, destinado 
ao 8º ano do Fundamental II, consi-
derando as necessidades dos adoles-
centes atendidos pela Casa do Bom 
Menino de Arapongas / PR. Para 
tanto, toma como aparato teórico as 
contribuições de Koch (1996; 2009; 
2010), Bakhtin (2006), além de 
Cunha e Cintra (1985), Bechara 
(2009) e Neves (2000). Os resultados 
identificam uma relação direta entre 
as dificuldades apresentadas, sobretu-
do, no que diz respeito ao uso dos 
elementos de coesão textual (e, em 
igual  medida,  dos  conectivos)  e  as 

ABSTRACT: Textual cohesion is a 
process of  syntactic-semantic nature 
that is linked to the textual organizat-
ion and sense relations of  the text. It 
is therefore an essential resource for 
oral and written production practices 
and has led to research in the field of  
Textual Linguistics and Functional 
Linguistics. Another aspect equally 
inherent to the subject is the teaching 
aimed at developing the skills 
necessary for reading and producing 
texts, which in some cases does not 
require teaching materials in which 
the work on textual cohesion, as well 
as on the connectives related to it, in 
fact present both a consistent and 
effective method and information for 
learning. Thus, this work proposes 
the investigation of  the teaching 
method and contents presented by 
the Portuguese book Linguagens, 
Cereja e Cochar, intended for the 8th 
grade of  Elementary II, considering 
the needs of  adolescents served by 
the Casa do Bom Menino de 
Arapongas / PR. For this purpose, it 
takes as theoretical apparatus the 
contributions of  Koch (1996; 2009; 
2010), Bakhtin (2006), besides Cunha 
and Cintra (1985), Bechara (2009) 
and Neves (2000). The results 
identify a direct relationship between 
the difficulties presented, especially 
regarding the use of  textual cohesion 
elements (and, to an equal extent, 
connectives) and the limitations of  
the textbook in addressing the 
subject. 
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limitações do livro didático na abor-
dagem do assunto. 
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INTRODUÇÃO 
A competência comunicativa se manifesta, constantemente, emface às 

exigências impostas pela interação social, as quais suscitam, por sua vez, 
mudanças no funcionamento linguístico. Por outro lado, essas mesmas 
exigências levantam importantes questões de pesquisa e, consequentemente, 
de investigação acerca dos elementos linguísticos envolvidos. Estes atuam na 
estruturação dos atos de fala e o fazem atravessados por escolhas referentes 
ao contexto de uso e às regras internas ao sistema. Assim, esses mesmos 
elementos oferecem caminhos ao exercício interpretativo, que se tornam 
disponíveis ao usuário de uma língua natural – como é o caso do Português - 
nas mais diversas situações de comunicação. 
 Sob a perspectiva de Bakhtin (2006), o entendimento das bases linguísticas 

e dessas interações e/ou produções verbais deve ser contemplado como um 
todo, de modo a considerar as denominadas valorações sociais. Por isso, em 
geral, não abre espaço para análises isoladas ou enriquecimento de um único 
campo linguístico. 

Assim, para que uma língua funcione de modo coerente é fundamental 
que haja um arranjo conjuntivo adequado e coeso. Ao mesmo tempo, o 
campo das produções orais e/ou escritas da Língua Portuguesa é vasto e 
oferece um leque de possibilidades no âmbito da escolha dos itens linguísticos 
que melhor auxiliem desde a elaboração da construção textual.  

Destarte, segundo Koch (1996), aos elementos linguísticos estabelecidos no 
ato de comunicação subjaz a noção de uma “matriz impulsionadora" que 
constrói, estrutura e possibilita a prática observável de textos e/ou discursos, 
por intermédio de delimitados agentes gramático-funcionais.  

É justamente nesse ínterim que esta pesquisa se apresenta: a proposta 
volta-se à investigação do ensino da coesão textual e, por extensão, dos 
conectivos que a viabilizam, a partir da análise do livro didático Português 
Linguagens (8o ano do Fundamental II). Para tanto, toma como aparato 
teórico as considerações da Linguística Textual, as contribuições de Fávero e 
Koch (1985), Koch (1996; 1999; 2010) e Bakhtin (2006), além Neves (2000) e 
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Bechara (2010) que, em conjunto, realizam profundas reflexões acerca da 
gramática tradicional e funcional.  

Ademais, no campo de estudos da Coesão, bem como no da Linguística 
Textual e Funcional, diversos autores têm contribuído com trabalhos e/ou 
estudos dirigidos ao tema. Tome-se como exemplo o trabalho de Vendramim 
(2016), segundo o qual o uso dos conectivos como forma de auxílio e recurso 
construtivo ao saber discente foi contemplado numa visão ligada a um 
gênero textual específico, no caso, a crônica. A autora direciona seu trabalho 
para uma proposta de ensino dos elementos conjuntivos pautada nos gêneros 
textuais. Outro estudo de grande relevância para o ensino de coesão é o de 
Barbosa (2016) que analisa o modo como o livro didático aborda esse ensino 
aos educandos.  

Na esteira desses autores, também Morais (2008) destaca a importância da 
abordagem dos mecanismos de coesão para a aprendizagem, em 
contraponto com a maneira abordada pelos docentes no ensino do assunto, a 
fim de que os alunos compreendam seu funcionamento, sobretudo, na língua 
escrita.  

Assim, alinhada a essas discussões e considerando as limitações didáticas 
dos materiais analisados pelos autores supracitados, esta pesquisa justifica-se 
também por oferecer uma proposta de compreensão e de atendimento às 
necessidades identificadas no trabalho com os estudantes da Casa Do Bom 
Menino de Arapongas / PR, instituição que atende crianças e adolescentes 
em situação de risco, oferecendo significativas contribuições por meio de 
oficinas que contemplam as diferentes áreas do currículo escolar.  

Dentre as dificuldades mais recorrentes no ensino dos diversos conteúdos 
que compõem o currículo de Língua Portuguesa, está o desenvolvimento de 
habilidades referentes à coesão textual, sobretudo ao uso dos conectivos 
conjuntivos, responsáveis por coordenar palavras, assim como coordenar e/
ou subordinar sintagmas, sentenças e porções maiores do texto. Além disso, 
tais elementos são fundamentais para que se estabeleçam diferentes relações 
de sentido entre as partes da estrutura textual e, por conseguinte, para a 
composição do teor argumentativo que orientará também a recepção do 
texto. 
 Tais demandas tornam-se ainda mais evidentes mediante as limitações 

(previamente identificadas) do material didático adotado pelas instituições de 
ensino que atendem o público em questão. Ao tratar do assunto, o material 
restringe-se a apresentar uma proposta pautada em considerações teóricas 
pouco elucidativas - limitadas à classificação e memorização dos conectivos - 
para o público em questão. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A construção dos textos e, por extensão, dos discursos pressupõem 

atividade argumentativa, à qual deve primar pela clareza e pela objetividade 
dos sentidos, uma vez que, segundo Koch (1996), se está atuando no palco 
maior da interação humana pela linguagem. Assim, o uso de uma língua 
natural assenta-se sobre o pilar das escolhas lexicais (nomes, verbos, 
advérbios) que darão corpo à comunicação, bem como do emprego das 
regras internas ao sistema linguístico, integrado, dentre outros elementos, 
pelos conectivos e, de modo especial, pela classe das conjunções.  

Responsáveis pela conexão de palavras em coordenação, e pela conexão de 
sentenças, tanto por meio da coordenação quanto da subordinação e do 
encaixamento sintático, as conjunções se destacam também pelos sentidos 
que indicam e que podem contrair, além da relevância na construção da 
coesão entre as partes do texto. Isso ocorre, porque essa mesma coesão 
demanda estruturas linguísticas que, seja na modalidade escrita ou oral, 
permitem o estabelecimento de diversas relações de sentido e, ao mesmo 
tempo, diferentes interpretações mediadas, por exemplo, pelos conectivos 
que a tradição gramatical convencionou denominar aditivos, adversativos, 
alternativos, conclusivos ou explicativos. 

Consequentemente, a coesão textual oorrerá quando a interpretação de 
um determinado elemento textual for dependente da de outro. Nesse sentido, 
delfinem-se três tipos de coesão:  referencial (substituição e reiteração), 
recorrencial (paralelismo, paráfrase, recursos fonológicos, segmentais e 
suprassegmentais) e a sequencial (temporal e por conexão).  

Considerando especificamente o processo referencial, e, a partir dele, a 
noção de “substituição”, é possível compreender que esta ocorre quando um 
componente é retomado ou precedido por uma "forma nominal", podendo 
ela ser verbal, pronominal, adverbial ou numeral. Ao ser retomada, uma 
determinada forma estabelece o processo de anáfora que, segundo Koch 
(2010), é um componente que faz remissão a outros itens no mundo textual. 
Logo, a “sucessão”, também abordada pela autora, ocorre a partir de um 
elemento catafórico, ao qual cabe a tarefa de fazer a remissão para frente.  

A Reiteração, por sua vez, caracteriza-se pela repetição de expressões pre-
sentes no texto e, para a autora, é responsável por incorporar mais cinco 
campos explicativos: sinônimos, hiperônimos, hipônimos, nomes genéricos e 
expressões nominais definidas. 

A segunda classificação atribuída ao processo de coesão é a denominada 
recorrencial: por meio dos paralelismos (conteúdos reutilizados de modo dife-
rente), paráfrases (reformulação e reorganização da informatividade do tex-
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to), além dos demais fundamentos fonológicos, segmentais e suprassegmen-
tais que, em conjunto, atribuem ao texto uma nova roupagem.  

Por meio da noção de coesão sequencial (realizada, principalmente, por 
meio dos conectivos), o texto progride e o fluxo informacional consegue ca-
minhar com sucesso. Isso ocorre, principalmente, porque, ao oferecer os me-
canismos necessários ao encadeamento de enunciados, esse tipo de coesão 
textual corrobora semântica e pragmaticamente para uma compreensão ob-
jetiva do enunciado. Em outras palavras, contribui para a combinação e a 
consonância das informações apresentadas no texto e, em última instância, 
de estabelecer a coerência, bem como a progressão textuais.  

Dada sua importância e frequência nos textos, esse tipo de coesão se-
quencial - advinda dentre outros aspectos, das conjunções (sobretudo das su-
bordinativas) - pode ser organizada segundo as relações que estabelecem en-
tre expressões, sentenças e porções maiores do texto. Dentre essas relações, 
destacam-se: conexão causal, consecutiva, condicional, final, proporcional, 
disjuntiva (alternativa), de justificativa ou de explicação, entre outras.   

Fávero (2009) destaca as divergências advindas das modalidades oral e es-
crita. Tais divergências se justificam pelo fato de que, na língua oral, esses 
itens de conectividade são utilizados e escolhidos mais genericamente ou im-
pulsivamente, resultando numa dada imprecisão no ato de comunicação. Por 
outro lado, na escrita, o léxico (vocábulo) é empregado mais precisamente e 
com um teor específico e, por isso, a importância de se desenvolver as habili-
dades necessárias para o uso adequado dos elementos conjuntivos de coesão, 
necessários à leitura e à escrita.  

É justamente nesse ínterim que se encontram as demandas apresentadas 
pelos adolescentes atendidos pela instituição Casa do Bom Menino de 
Arapongas-PR. Tais demandas dizem respeito às limitações pontuais 
(previamente identificadas pelas pesquisadoras) que se verificam no 
desconhecimento dos conectivos e, principalmente, dos seus diferentes usos, 
fato esse que constitui um alerta para a insuficiência da ferramenta didática 
adotada pelas escolas onde esses mesmos adolescentes estudam.  

A questão que se coloca ganha ainda mais relevo ao se contrapor o mate-
rial didático às referências de cunho bibliográfico listadas ao final da obra: no 
âmbito da descrição linguística, constam, por exemplo, nomes de professores 
e pesquisadores consagrados no cenário nacional (com destaque para a Pro-
fessora Dr.ª Maria Helena de Moura Neves) por realizarem seus estudos a 
par de pressupostos funcionalistas, segundo os quais uma língua natural deve 
ser analisada em sua função, em situações concretas de interação em que 
emergem os usos linguísticos e, por isso mesmo, compreendidas em sua totali-
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dade (ou seja, em termos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, 
pragmáticos e discursivos). Dito isso, a questão que surge é “como um mate-
rial didático pautado nesses princípios pode se relevar insuficiente e limitado 
na tarefa de apresentar noções básicas acerca dos conectivos conjuntivos e de 
sua relação direta com a coesão textual”? 

Para responder a essa questão é necessário, antes, compreender as contri-
buições dos estudos de orientação normativa mais recentes a respeito da Lín-
gua Portuguesa no Brasil e, em especial, a respeito das conjunções. Talvez, a 
obra que melhor represente essa orientação – tradicional – seja a Nova Gra-
mática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra. Ne-
la, os autores apresentam a clássica bipartição dos conectivos entre os coor-
denativos (responsáveis por encadear elementos de mesmo estatuto sintático) 
e os subordinativos, os quais se subdividem em integrantes (que introduzem 
orações encaixadas, como “Pediram-me que definisse o Arpoador (C. Drum-
mond de Andrade)” (1985: 466)), e subordinantes, cujo papel é o de introdu-
zir orações dependentes, de modo a estabelecer entre elas e a oração princi-
pal diferentes relações de sentido e, por extensão, de estabelecer conexão se-
quencial, como ocorre com o exemplo: “Eram três da tarde quando cheguei 
às arenas romana. (U. Tavares Rodrigues)” (1985: 466). Assim, as conjunções 
do último grupo são apresentadas segundo o valor de sentido que podem 
apresentar, conforme indica o quadro seguinte: 

Tabela 1: (Cunha e Cintra, 1985:  572 –575) 

Valor 
de 

sentido

Conjunções subordinativas correspondentes

Causal porque, pois, porquanto, como [= porque], pois que, por isso que, já 
que, uma vez que, visto como, que, etc.

Concessivo embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se 
bem que, por mais que, apesar de que, nem que, que, etc.

Condicional se, acaso, contanto que, salvo se, sem que [= se não], dado que, desde 
que, a menos que, a não ser que, etc.

Final para que, a fim de que, porque [= para que].

Temporal
quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim 
que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, mal, que [= 
desde que], etc.

Consecutivo tal, tanto, tão, de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte 
que, etc.

Comparativo
que, do que (depois demais, menos, maior, menor, melhor, pior), 
qual (depois de tal), quanto (depois de tanto), como, assim como, 
bem como, como se, que nem.

Conformativo conforme, como [= conforme], segundo, consoante, etc.

Proporcional à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto 
mais...mais, quanto mais...tanto mais, quanto mais...menos, etc.
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Os autores apresentam sua proposta (sem distinguir conjunções de 
locuções conjuntivas) à luz das diretrizes da Nomenclatura Gramatical 
Brasileira e, tal como a NGB, prescindem de coerência na escolha dos 
critérios de análise: ora adota-se o critério funcional (sintático), ora o 
estritamente semântico, em detrimento do aspecto formal e de sua 
complexidade: se por um lado as conjunções correspondem a um grupo 
fechado e específico de palavras de modo que seus elementos podem ser 
listados um a um, por outro, desconsideram a relevância das locuções 
conjuntivas, sobretudo pelas possibilidades de criação que apresentam, 
segundo as necessidades comunicativas inerentes ao uso: trata-se, pois, de 
uma forma bastante inteligente de compensar a simplicidade morfológica das 
conjunções e a escassez de parâmetros estáveis a partir dos quais outros itens 
possam ser formados, de maneira semelhante ao que ocorre com as classes 
dos verbos e dos nomes. Considerando justamente esses aspectos, 
pesquisadores funcionalistas, como Neves (2000) e Ilari et al. (2019) explicam 
que as classes fechadas de palavras (como a das conjunções) tendem a 
apresentar mecanismos de construção dos quais resultam não apenas 
locuções, como construções com certa flexibilidade de composição, o que 
atende perfeitamente às demandas da interação comunicativa.  

A limitação dos estudos também se verifica em termos de estatuto sintático 
dos elementos relacionados pelas conjunções, que vão de palavras a orações, 
excluindo as relações de sentido e, por extensão, as relações coesivas que se 
estabelecem entre porções maiores, como períodos e/ou fragmentos do 
texto.  

Outro aspecto que recebeu especial atenção nas últimas décadas diz 
respeito à polissemia das conjunções e, com ela, a possibilidade de empregos 
ambíguos, preteridos por Cunha e Cintra (1985). 

Nesse ínterim, destaca-se também a proposta de Evanildo Bechara (2009) – 
também referenciado pelos autores do livro didático em análise - que põe em 
xeque os critérios adotados por trabalhos de orientação normativa/
prescritiva, como os de Cunha e Cintra (1985). Assim, o mérito de Bechara 
consiste, principalmente, na ruptura com a concepção de que as regras 
precedem o uso e que, por isso, as regras devem ser corroboradas com 
exemplos, nem que para tanto, seja necessário recorrer a empregos literários 
que, distantes, portanto, do uso efetivo.  

Acresce-se a essa contribuição o fato de Bechara (2009) apresentar a noção 
de coordenação associada à independência (os elementos conectados 
poderiam aparecer em separado) e, por isso, a função da conjunção, nesses 
casos, seria, de fato, a de um conector. 
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“as conjunções coordenadas reúnem orações que pertencem ao mesmo 
nível sintático: dizem-se independentes umas das outras e, por isso 
mesmo, podem aparecer em enunciados separados”  

(Bechara, 2009: 319). 

Por outro lado, explica que as conjunções subordinativas não são meros 
conectores, mas transpositores, no sentido de que a oração por eles 
introduzida passa a constituir parte de um enunciado maior.  

“as conjunções coordenadas reúnem orações que pertencem ao mesmo 
nível sintático: dizem-se independentes umas das outras e, por isso 
mesmo, podem aparecer em enunciados separados”  

(Bechara, 2009: 319). 

Além disso, para o autor, são conjunções coordenativas somente as 
alternativas, as aditivas e as adversativas. As conclusivas integraram, segundo 
ele, o grupo das conjunções subordinativas, por funcionarem como 
transpositores, enquanto as tradicionalmente conjunções alternativas 
estabelecem um tipo de conexão específico, a correlação, no qual não há 
independência sintática, nem tão pouco semântica e, portanto, não há 
coordenação de fato. 

Para Neves (2000), por sua vez, embora reconheça as contribuições da 
perspectiva descritivista de Bechara, questiona o tratamento dado às 
conjunções, sobretudo no que diz respeito à manutenção da dicotomia 
“coordenação vs subordinação”. A autora defende um pressuposto teórico já 
bastante consensual entre os pesquisadores funcionalistas: o de que entre a 
coordenação (denominada parataxe) e a subordinação plena (denominada 
encaixamento) há um nível intermediário de conexão, a hipotaxe, em que 
uma oração para a constituir um satélite da nuclear, sendo, portanto, 
dependente desta sintática e semanticamente. Assim, igualmente, há três 
tipos básicos de conjunção: as coordenadas, as subordinativas por 
dependência, que correspondem às conjunções subordinativas adverbiais de 
Cunha e Cintra (1985) e de Bechara (2009) (dentre as quais se encontram as 
conjunções responsáveis pela coesão sequencial), e as subordinativas por 
encaixamento, introdutoras de orações substantivas e adjetivas apositivas.  

2 ANÁLISE 
Considerando a perspectiva metodológica previamente definida, o 

trabalho apresenta natureza qualitativa, tendo em vista a proposta de análise 
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do material didático Português Linguagens no que diz respeito ao método 
empregado para o ensino da Coesão Textual, estabelecida pelos conectivos 
conjuncionais, especialmente aqueles por meio dos quais se estabelecem a 
sequência e a progressão do texto. 

Assim, a análise se debruça sobre a investigação de dois capítulos do 
material didático a saber: capítulo "A língua em foco – A conjunção (I)” e "A 
língua em foco – A conjunção (II)”. O objetivo é destacar, principalmente, as 
conjunções sequenciais em função, ou seja, segundo as diferentes relações de 
sentido que estabelecem, de modo a identificar: a) as contribuições e/ou 
limitações do material no que diz respeito ao assunto em questão; e b) a 
fidelidade às referências teóricas indicadas. 

Primeiramente, a organização do tema em dois capítulos já evidencia, em 
si, a preocupação dos autores com o assunto e com duplo viés: enquanto 
fenômeno linguístico e como objeto do processo de ensino-aprendizagem. No 
geral, o primeiro capítulo “A língua em foco – A conjunção (I)” busca 
explanar certas premissas básicas sobre os conectivos, com vistas a conduzir o 
aluno a decodificar, identificar algumas características e, assim, elaborar uma 
noção a respeito.  

Para isso, os autores apresentam um poema e, partindo do conceito de 
oração, trazem alguns questionamentos sobre a função de "relacionar" 
orações e construir determinados sentidos no texto. Na sequência, o material 
traz o conceito de conjunção, definindo-a como “palavra, ou expressão que 
relaciona e liga as orações, além de ligar e relacionar termos semelhantes 
numa mesma oração” (2014: 215).  

Nesse trecho, destaca-se a opção dos autores pelo emprego de um 
vocabulário específico, como “relacionar termos de mesmo valor sintático” 
que pressupõe o conhecimento de outros conceitos gramaticais referentes ao 
estatuto sintático das construções em português, nos quais podem figurar 
palavras isoladas, sintagmas (conjunto de palavras que gravitam ao redor de 
uma base nuclear (nominal, verbal, adverbial, ou preposicional)) e orações 
(conjunto de sintagmas que se unem ao verbo para constituir um todo 
funcional).   

Logo, será necessário explicar ao aluno o conceito que se apresenta no 
interior de um outro conceito. A tarefa, no entanto, excede o objetivo base 
que é, justamente, o de instrumentalizá-lo com os recursos necessários à 
leitura e à escrita, sem a remissão a uma taxionomia, a qual será 
devidamente analisada nas séries finais da educação básica, isto é, no ensino 
médio. Em outras palavras, a terminologia empregada parece sinalizar um 
descompasso entre o material e as demandas dos alunos no que diz respeito a 
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um conhecimento gramatical voltado ao desenvolvimento de habilidades 
necessárias para ler e escrever. 

Na sequência, o tópico continua a fazer uso da metalinguagem e apresenta 
a classificação das conjunções em coordenativas e integrantes: observe-se que 
às noções de  oração,  termos equivalentes e de relação, é acrescida a 
de  conjunção coordenativa  (cuja função é a de introduzir uma oração 
coordenada e à de  conjunção integrante  (responsável por introduzir uma 
oração substantiva). Assim sendo, caberá ao professor oferecer o suporte 
necessário para retomar todos esses conceitos gramaticais referidos (trabalho 
complexo, aliás, mesmo para experientes pesquisadores) e, assim, mais uma 
vez, o objetivo principal do trabalho – promover ferramentas para o 
desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita – se esvai em meio à 
metalinguagem.  

Além disso, os autores pecam ao explicar o conceito de conjunção 
integrante: por meio da oração “Mariana achou que o homem era sincero”, 
definem o item a partir de sua capacidade de relacionar orações. Ora, 
conforme a definição por eles apresentada, as conjunções distinguem-se por 
conectar e, ao mesmo tempo, relacionar elementos de “mesmo valor 
sintático”. No entanto, não é, de fato, o que ocorre, uma vez que a conjunção 
“que” introduz uma oração subordinada, encaixada à oração matriz, ou 
principal. Logo, não se pode considerar de estatutos sintáticos equivalentes 
orações que se distinguem pela sua natureza, ou seja, pelo fato de que uma 
delas assume apenas o papel de argumento (complemento) da outra. Por 
conseguinte, a definição apresentada pelos autores aplica-se somente às 
conjunções coordenadas.  

Ao final da primeira parte do capítulo, segue uma lista de exercícios que 
recai sobre o trabalho de identificação, próprio das gramáticas de orientação 
normativa/prescritiva, que pouco contribuem para a reflexão e a análise de 
fenômenos linguísticos, seu funcionamento e importância na construção do 
discurso, conforme defendem autores como Neves (2000), referenciados no 
livro didático:                                                                                           
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Imagem 1: (Cereja; Cochar, 2014: 217) 

Além disso, para a identificação de um elemento linguístico é necessário 
que se realize, previamente, uma explicação a respeito de sua natureza 
morfológica, isto é, de seus traços estruturais, já que essa classe de palavras 
não sofre flexão, sendo, portanto, invariável, e não está sujeita aos mesmos 
processos de formação que os nomes e o verbo, por exemplo. Assim sendo, o 
único critério que norteará o aluno no trabalho de identificação das 
conjunções será o funcional, relativo à sua função de relacionar elementos do 
texto.  

Os autores dão prosseguimento ao material didático apresentando a 
tradicional classificação das conjunções coordenadas em “aditivas, 
adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas”, exemplificadas 
conforme as possibilidades que a língua portuguesa apresenta para a 
indicação dos sentidos pré-definidos, como “e, nem, e não” para o valor 
semântico de adição.  

Nesse ínterim, um aspecto ganha relevo especial: os “valores particulares” 
de alguns conectivos coordenativos, extensivamente listados já na gramática 
de abordagem prescritiva de Cunha e Cintra (1985) e que, portanto, 
precedem os avanços da Gramática de usos, de Neves (2000). A autora 
considera esses conectivos à luz de critérios sintáticos, semânticos e 
pragmáticos, a qual, conforme já mencionado, é referenciada no material 
didático.  

Assim, ao conectivo “e”, por exemplo, os autores atribuem vários outros 
sentidos além do aditivo: adversativo, concessivo, consecutivo e final. O 
mesmo vale para o conectivo “mas”, que pode, a depender do contexto, 
estabelecer relações de sentido que estão além da noção adversativa, à qual 
limita-se o livro didático.  

Dentre essas relações de sentido, destacam-se o aditivo e o retificativo, 
como em: “Eram mãos nuas (...) serenas, modestas e avessas a qualquer 
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exibicionismo. Mas não acanhadas, isso nunca” (Cunha e Cintra, 1985: 570). 
Os casos de “e” e “mas”, apresentados pelo material didático como 
indicadores de adição e de adversidade respectivamente, ilustram também 
um outro aspecto que, por sua vez, se estende aos conectivos explicativos e 
conclusivos: embora lotados no eixo da coordenação, exercem, na verdade, a 
função de conectivo sequencial, já que promovem a progressão do texto e, 
por isso, deveriam figurar entre as conjunções que estabelecem relações no 
eixo da subordinação (dependência sintática), junto aos conectivos 
introdutores de orações adverbiais, listados no capítulo seguinte sobre o 
assunto.  

A seção de exercícios que segue essa classificação, no entanto, tem o mérito 
de promover a reflexão acerca de sentidos específicos que alguns conectivos 
assumem em contextos específicos, como o da tirinha a seguir: 

 
Imagem 2: (Cereja; Cochar, 2014: 219) 

A análise do primeiro capítulo dedicado ao assunto deixa claro que, até o 
momento, a função dos elementos conjuntivos no texto foi pouco explorada, 
principalmente, em termos das relações de sentido entre palavras, orações e 
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porções maiores do texto e destas em termos de escrita. Aliás, as 
classificações apresentadas vão de encontro não apenas às referências 
apresentadas, mas até mesmo às contribuições da perspectiva normativa de 
estudo da língua, conforme já destacado neste trabalho.  

Como consequência da sustentação teórica, a explicação, o conceito e os 
exercícios estão ainda bastante atrelados à metodologia tradicional, embora 
haja um esforço no sentido de promover a reflexão acerca do fenômeno 
linguístico em estudo. 

No segundo capítulo sobre o tema, o material parte da sequência didática 
anterior e, para tanto, apresenta os conectivos através de atividades de 
fixação e tabelas explicativas. Assim como no capítulo anterior, a 
metodologia empregada, promove uma rápida reflexão por meio de 
exercícios introdutórios, os quais são seguidos pelo conceito e pela tradicional 
proposta de classificação que, aliás, não constitui um problema em si, mas no 
fato de ser tomada como um fim, e não como um meio a partir do qual o 
aluno aprenderá a identificar outras relações de sentido que podem surgir 
diante da infinidade de contextos comunicativos em que esses conectivos são 
empregados.  

O conteúdo retomado é sucedido, assim, por um quadro ilustrativo 
(Imagem 3) com exemplos de conjunções subordinativas adverbiais, que se 
dividem em: causais, condicionais, temporais, comparativos, finais, 
conformativas e concessivas, segundo o paradigma, já apresentado neste 
trabalho, da gramática normativa de Cunha e Cintra (1985). 

Para além da tabela, os autores trazem uma breve discussão acerca dos 
diferentes “porquês” da Língua Portuguesa. Assim, se por lado, o mérito 
consiste em esclarecer o aluno acerca de dúvidas frequentes, relativas, num 
primeiro momento, à ortografia, por outro , falta ainda a abordagem do 
papel pragmático e discursivo do conectivo causal “porque”.  

Fica, claro, portanto, que o fim último da metodologia empregada é o de 
favorecer a identificação e a memorização. Ao aluno cabe somente o papel 
de receptor passivo dos conhecimentos que lhes são apresentados, devendo 
absorver o que lhe é fornecido, sem os devidos fins de aprimoramento das 
habilidades de leitura e de escrita e, por extensão, para melhor domínio dos 
recursos linguísticos.  

Com relação aos exercícios apresentados, destacam-se, na mesma linha e 
em maior número, aqueles com ênfase aos comandos restritos à identificação, 
à classificação e à memorização. 
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Imagem 3: (Cereja; Cochar, 2014: 219)  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O trabalho analisou a metodolgia empregada pelo livro didático Português 

Linguagens (8º ano) nos capítulos referentes aos conectivos. Mediante as 
considerações de Koch (1996; 2009; 2010), Bakhtin (2006), além de Cunha e 
Cintra (1985), Bechara (2009) e Neves (2000), foi possível identificar que o 
material prescide mesmo das contribuições mais básicas que norteiam o 
panorama tradicional de análise linguística e de ensino de língua materna 
com relação aos conectivos e à coesão textual.  

De modo geral, os dados apontam para dois resultados a saber: a) a 
metodologia do material didático se apoia na perspectiva tradicional e b) a 
análise dos capítulos evidencia um descompasso entre essa mesma 
metodologia e as referências listadas. 

De fato, se nas referências há indicação de uma revisão teórica, da 
valorização do contexto, dos gêneros textuais e do discurso para a análise 
linguística, na prática, o trabalho com os conectivos está desconectado a seu 
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objetivo primeiro, promover a compreensão do papel desses elementos na 
coesão e na coerência do texto. 

Embora procure integrar o aluno ao processo de construção do conceito 
(no primeiro capítulo) por meio de atividades introdutórias que promovem as 
primeiras reflexões sobre o assunto que será estudado, o material peca no 
excesso de metalinguagem, pois o vocabulário gramatical específico acaba 
por dificultar o trabalho no sentido de promover os conhecimentos dos 
elementos linguísticos tão necessários à coesão, à progressão e à coerência 
textuais. 

Como consequência, as habilidades de leitura e de escrita são relegadas a 
um segundo plano, fato esse que, em certa medida, justifica as limitações dos 
alunos atendidos pelo projeto Casa do Bom Menino de Arapongas / PR.   
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