
Tempo (frequência, 

duração, ordem, sucessão,

anterioridade, posterioridade)

sexta

 então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após,

a princípio, no momento em que, pouco antes,

anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por

fim, atualmente, hoje, frequentemente, eventualmente,

por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, ao mesmo

tempo, simultaneamente, nesse meio tempo, enquanto,

quando, antes que, depois que, logo que, sempre que, assim

que, desde que...

 

 igualmente, da mesma forma, do
mesmo modo, similarmente,semelhantemente, por analogia, demaneira idêntica, de conformidadecom, de acordo com, segundo,conforme, sob o mesmo ponto devista, tal qual, tanto quanto, como,
assim como, bem como...

 

 

 inesperadamente, de súbito,

subitamente, de repente,

surpreendentemente...

 

 pelo contrário, em contraste

com, exceto, menos, mas,

contudo, todavia, entretanto, no

entanto, embora, apesar de, ainda

que, mesmo que, posto que, se

bem que, por mais que, por menos

que, só que, ao passo que...

 

COESIVOS (COESÃO)

Semelhança, comparação,conformidade

em primeiro lugar, antes de

mais nada, antes de tudo,

em princípio,

primeiramente...

 

 

 perto de, próximo a ou de,

junto a ou de, dentro, fora,

mais adiante, aqui, além, acolá,

lá, ali, este, esta, isto, esse,

essa, isso, aquele, aquela, aquilo,

ante, a.

 talvez, provavelmente,

possivelmente, quiçá, quem sabe,

é provável, não é certo, se é que.

  por exemplo, só para ilustrar, só para

exemplificar, isto é, quer dizer, em outras

palavras, ou por outra, a saber, ou seja, aliás...

 

 

 com o fim de, a fim de, com o

propósito de, com a finalidade de,

com o intuito de, para que, a fim

de que, para...

 

em suma, em síntese, em

conclusão, enfim, em resumo,

portanto, assim, dessa forma,

dessa maneira, desse modo,

logo, pois (entre vírgulas),

assim sendo...

 

 por consequência, por conseguinte,

como resultado, por isso, por causa

de, em virtude de, assim, de fato,

com efeito, tão (tanto, tamanho) …

que, porque, pois, já que, uma vez

que, visto que, como (= porque),

portanto, logo, que (= porque), de tal

forma que, haja vista...
 

 

  Ou, ou… ou, quer… quer, ora…

ora.

 

Prioridade, relevância 

Adição, continuação

 além disso, demais,

ademais, ainda mais, por

outro lado, também, e, nem,

não só … mas também, não

só… como também, não

apenas … como também, não

só … bem como, com, ou

(quando não for

excludente)...

 

 

decerto, por certo, certamente,

indubitavelmente,

inquestionavelmente, sem dúvida,

inegavelmente, com toda a certeza...

 

 

Dúvida

Condição,
 hipótese Certeza, ênfase

Surpresa, imprevisto

Ilustração, esclarecimento

Propósito, intenção,
 finalidade

Lugar, proximidade, distância
Resumo, recapitulação,

conclusão

Ideias alternativas

Causa e consequência.
Explicação

Contraste, oposição,
restrição, ressalva 

 

se, caso,

eventualmente...

 

 

Você deve fazer uso de recursos coesivos para articular os enunciados de seu texto.

Por isso, pense nos conectivos como "articulações" (joelhos, cotovelos, articulações dos

dedos...) que permitem que o corpo textual se movimente. 

 A coesão atua na superfície textual, isto é, ela se manifesta por meio de marcas

linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto.

Referência: www.inep.gov.br/educacao_basica/enem/downloads/2020/Competencia_4.pdf

Ouça

https://drive.google.com/file/d/1ERRR4EgyF1mRPzG_fJrlTuG2-E3q2Axk/view?usp=drivesdk


 ARGUMENTATIVOSOPERADORES

Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias:

mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto

que, apesar de (...)

Operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados em

enunciados anteriores: logo, portanto, pois, por isso, por conseguinte, em decorrência,

resumindo, concluindo (...)

Operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos,

visando a uma determinada conclusão: mais... (do) que, menos... (do) que,

tão... quanto (...)

Operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão: também,

ainda, nem, não só... mas também, tanto... como, além de, além disso (...)

Operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala a favor

da mesma conclusão: inclusive, até mesmo, nem, nem mesmo (...)

Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com

outros argumentos mais fortes: ao menos, pelo menos, no mínimo (...)

Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativa ao

enunciado anterior: porque, porquanto, pois, visto que, já que, para que, para, a

fim de (...)

Operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões

diferentes ou opostas: ou... ou, quer... quer, seja... seja, (...)

Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos: já, ainda,

agora (...)

Operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade

ou para a negação da totalidade: Afirmação: um pouco, quase (...) Negação: pouco,

apenas (...)

https://drive.google.com/file/d/1EKI9aMBEW56BRtphGG-rgYWKViV3h5ob/view?usp=drivesdk


Leia atentamente as frases abaixo. Reescreva cada uma delas utilizando coesivos

diferentes (veja os quadros de coesivos nas páginas anteriores). Este exercício aprimora

suas habilidades de usos de conectivos e raciocínio relativo à coesão textual. 

 

"Branco não é uma cor. Branco é uma definição política que representa

históricos privilégios sociais e políticos de certo grupo que tem acessos às

estruturas dominantes e instituições da sociedade. Branquitude representa a

realidade e história de certo grupo. Quando nós falamos sobre o que significa

ser branco, então falamos sobre políticas e absolutamente não sobre biologia.

Assim como Negro corresponde a uma identidade política que se refere à

historicidade das relações políticas e sociais, não à biologia."

Grada Kilomba

"Trabalhar o seu próprio racismo é um processo psicológico e não está relacionado

com moralidade. Ele começa com a recusa, passa pela culpa que se transforma em

vergonha e segue até alcançar o reconhecimento. Uma vez que você tenha alcançado

o reconhecimento, você pode começar a reparar estruturas, o estágio da reparação."

Grada Kilomba

"Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda

por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a

odiar, elas podem ser ensinadas a amar."

Nelson Mandela

"O branco de hoje não é mais o responsável pela escravidão, mas ele tem a

responsabilidade de equilibrar a sociedade em que vive. Ninguém escapa do

passado."

Grada Kilomba

"Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas,

que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face."

Conceição Evaristo

"Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem, quero mascar, rasgar

entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das

coisas."

Conceição Evaristo

ATIVIDADE

"A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos

aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos."

Barack Obama
Elaboração: www.iapemi.com.br 

Todos os direitos reservados

https://drive.google.com/file/d/1DgCj29RBhmNnf-cGpuQx4IJUEgl3YzEO/view?usp=drivesdk

