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RESUMO 

 

Nesta dissertação, à luz do Funcionalismo Linguístico Norte-americano, analisamos 

conectores sequenciadores em produções textuais escritas do vestibular 2009.1 do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Nosso objetivo 

principal é verificar se os empregos dados a esses conectores em artigos de opinião 

produzidos em situação de vestibular são influenciados pelo princípio da marcação 

linguística, segundo o qual formas mais marcadas tendem a ser utilizadas em contextos mais 

complexos e formas menos marcadas tendem a ser utilizadas em contextos menos complexos. 

Controlamos quatro grupos de fatores sintático-semânticos e semântico-pragmáticos aptos a 

mensurar graus de complexidade relativos ao contexto de uso de conectores: níveis de 

articulação textual, relações semântico-pragmáticas, traços semântico-pragmáticos verbais e 

tipos de sequências textuais. Os resultados obtidos nos permitiram avaliar a influência que o 

princípio da marcação linguística exerce sobre o uso de conectores sequenciadores em artigos 

de opinião produzidos por vestibulandos. O conector E, menos marcado, predomina em 

contextos de menor complexidade, ao passo que os demais conectores encontrados em nossa 

amostra, todos definidos como mais marcados, predominam em contextos de maior 

complexidade. Observamos, ainda, haver uma grande frequência do conector E nas produções 

textuais averiguadas, ao lado de uma baixa frequência dos demais conectores. Além disso, 

mapeamos três tipos distintos de inadequação entre o conector sequenciador utilizado e a 

relação semântico-pragmática pretendida e/ou obtida. Com base nesses resultados, sugerimos 

algumas atividades para os níveis fundamental e médio de ensino, com o intuito de contribuir 

com um ensino de Língua Portuguesa que vise à diversificação dos conectores sequenciadores 

empregados em artigos de opinião, bem como à adequação desses conectores a contextos de 

menor ou maior complexidade e a diferentes relações semântico-pragmáticas.  

 

Palavras-chave: conectores sequenciadores; marcação linguística; artigo de opinião; ensino 

de língua portuguesa. 

 



 

 

 ABSTRACT 

 

In the present dissertation, in the light of North American Functional Linguistics, we analyze 

sequence connectors in texts written for the 2009.1 higher education entrance exams at 

Federal Institute of Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN). Our main 

objective is to verify if the usage of these connectors in opinion articles produced for the 

entrance exams are influenced by the principle of linguistic markedness, which states that the 

more marked forms tend to be used in more complex contexts and the less marked forms tend 

to be used in less complex contexts. We control four syntactic-semantic and semantic-

pragmatic factor groups which are appropriate for measuring degrees of complexity regarding 

connector usage contexts: levels of textual articulation, semantic-pragmatic relations, verbal 

semantic-pragmatic traces and types of textual sequences. The results obtained allow us to 

evaluate the influence that the principles of linguistic markedness has over the use of 

sequence connectors in opinion articles produced by the entrance exam candidate. The 

connector E ('and'), which is less marked, predominates in less complex contexts, while the 

other connectors found in our sample, all defined as highly marked, predominate in contexts 

of greater complexity. We observe, moreover, higher frequency of the use of the connector E 

('and') in the textual production investigated, beside a low frequency of use of the other 

connectors. Aside from this, we map three distinct types of inadequacy between the sequence 

connector used and the semantic-pragmatic relation intended and/or obtained. Based on these 

results, we suggest some activities at the Elementary and High School levels, with the aim of 

contributing to the teaching of Portuguese, encouraging the diversification of sequence 

connectors employed in opinion articles, as well as the adequate use of these connectors in 

contexts with greater and lesser complexity, and different semantic-pragmatic relationships.  

 

Keywords: sequence connectors; linguistic marking; opinion articles; Portuguese language 

teaching. 
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INTRODUÇÃO  

 

Apoiando-nos no referencial teórico do Funcionalismo Linguístico de vertente Norte-

americana, tomamos como objeto de estudo conectores sequenciadores que atuam na 

codificação linguística da função gramatical de sequenciação retroativo-propulsora. 

Pretendemos verificar se os empregos dados a esses conectores em produções textuais escritas 

do gênero textual artigo de opinião feitas na situação de avaliação em vestibular são 

influenciados pelo princípio funcionalista da marcação linguística.  

O princípio da marcação é descrito, tanto pela literatura funcionalista nacional quanto 

internacional, como um dos mais relevantes princípios referentes à organização da língua. 

Esse princípio tem um importante papel como motivador das escolhas (comumente 

inconscientes) que os usuários da língua fazem diariamente no que diz respeito aos itens 

linguísticos dos quais se valem para a construção do discurso. Para a distinção entre os 

conectores sequenciadores encontrados em nosso corpus quanto à marcação linguística, 

adotamos a proposta de Givón (1995, 2001), segundo o qual as formas marcadas tendem a: (i) 

ser mais extensas, constituídas por mais material linguístico (fonemas, morfemas, palavras); 

(ii) ser menos frequentes que suas contrapartes não marcadas; e (iii) exigir processamento 

cognitivo mais complexo. Esses critérios são extensíveis a categorias que agrupam mais de 

duas formas, que podem ser, assim, distribuídas em uma escala de mais a menos marcadas.  

Formas mais marcadas tendem a ser utilizadas em contextos mais complexos e formas 

menos marcadas tendem a ser utilizadas em contextos menos complexos.
1
 Para averiguar se 

isso acontece nos artigos de opinião que constituem nosso corpus, diferenciamos os 

conectores quanto à marcação. Além disso, avaliamos, quanto à complexidade, alguns 

contextos de uso desses conectores nos referidos artigos. Nessa avaliação, consideramos os 

níveis de articulação textual (contexto sintático-semântico), as relações semântico-

pragmáticas, os traços semântico-pragmáticos verbais e os tipos de sequências textuais 

                                                 
1
 Givón considera que tanto as formas linguísticas quanto seus contextos de uso (por exemplo, no caso dos 

conectores, gêneros e sequências textuais, níveis de articulação textual, relações semântico-pragmáticas, etc.) 

sejam distinguíveis em termos de marcação. Neste estudo, não consideramos contextos mais e menos complexos 

como sinônimos de contextos mais e menos marcados, como faz Givón, pois caracterizar um certo contexto 

como mais ou menos marcado exige uma análise detalhada de inúmeras propriedades (desde a extensão 

estrutural das mais diversas formas linguísticas características desse contexto à questão da complexidade 

sintático-semântica e semântico-pragmática dessas formas, entre outros elementos a serem levados em conta), o 

que sai do escopo deste estudo.  
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(contextos semântico-pragmáticos). Controlamos esses contextos na forma de grupos de 

fatores, recortando, em relação a cada um deles, elementos mais e menos complexos.  

Se, ao longo do percurso escolar, os alunos forem motivados a escrever textos de 

gêneros variados, tanto formais como informais, os textos solicitados nos vestibulares não 

serão empecilhos para eles. Todavia, se não for realizado, na escola, esse trabalho constante 

com a escrita, os alunos provavelmente terão grandes dificuldades na produção escrita em 

situação de vestibular, pois nela serão refletidas as grandes dificuldades que esses alunos terão 

para elaborar textos em quaisquer situações em que isso se fizer necessário.  

A análise de produções textuais escritas exigidas em vestibulares, como fazemos neste 

estudo, é um instrumento importante para diagnosticar a proficiência ou não dos alunos 

quanto ao domínio da língua formal escrita e de outras demandas para a construção de um 

texto: 

 

A prova de redação veio a ser um indicador privilegiado para avaliar a 

qualidade do desempenho linguístico dos alunos. Na verdade, ela tem sido 

uma das forças que, mesmo com limites, tem empurrado o ensino para os 

usos da língua, nomeadamente, para os usos formais da língua escrita 

(ANTUNES, 2009, p. 225). 

  

Normalmente, os concursos vestibulares privilegiam a produção de textos de gêneros 

de natureza argumentativa (carta argumentativa, artigo de opinião, editorial, entre outros). Na 

escrita desse tipo de texto, além de terem de adotar um estilo formal, o vestibulando precisa 

emitir uma opinião acerca de algum assunto polêmico, selecionando ideias relevantes para 

que a argumentação esteja bem amarrada, sem brechas. Em razão desses requerimentos, os 

textos argumentativos tendem a ser bastante complexos em termos de produção, o que é ainda 

agravado pela finalidade dessa produção, pois o vestibulando escreve um texto que será 

avaliado em uma situação que pode definir os rumos de sua vida profissional.   

Os conectores sequenciadores estão entre os elementos linguísticos que contribuem 

para o amarramento entre as informações apresentadas no texto argumentativo. Neste estudo, 

obtivemos, através do controle de um conjunto de fatores, um panorama detalhado acerca da 

distribuição de tais conectores. Desse panorama emergem descobertas relativas a possíveis 

influências exercidas pelo princípio da marcação sobre a distribuição de conectores 

sequenciadores especificamente em artigos de opinião escritos por vestibulandos.   
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A utilização de conectores mais e menos marcados em contextos mais e menos 

complexos em textos feitos para o vestibular pode ter implicações para o ensino de Língua 

Portuguesa. Por exemplo, quando conectores de baixa marcação são frequentemente usados, 

por vestibulandos, em contextos mais complexos, e/ou conectores de alta marcação são 

frequentemente usados em contextos menos complexos, temos um indício de que a escola não 

tem conseguido levar os alunos a utilizar esses conectores em consonância com o grau de 

complexidade característico do contexto. Abordamos essa questão à luz dos resultados 

obtidos e apresentamos sugestões para o trabalho com conectores sequenciadores em sala de 

aula, especialmente no gênero artigo de opinião.   

Nosso corpus é composto por produções textuais escritas elaboradas por vestibulandos 

como parte do processo de avaliação no vestibular 2009.1 do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
2
  

A seguir, é apresentado, no primeiro capítulo, o fenômeno linguístico que constitui o 

objeto de estudo desta dissertação, a sequenciação retroativo-propulsora de informações, e, a 

par dessa apresentação, são expostos os objetivos e as hipóteses da pesquisa, bem como 

justificativas para a sua realização. 

No segundo capítulo, consta uma síntese de propostas e estudos sobre os conectores 

sequenciadores. Inicialmente, sintetiza-se o posicionamento de alguns gramáticos e autores de 

livros didáticos de Língua Portuguesa quanto à conceituação, classificação e divisão das 

conjunções. Posteriormente, são elencados estudos de linguistas que abordam conectores sob 

a égide da Linguística Textual, da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo 

Linguístico Norte-americano. 

A fundamentação teórica utilizada como suporte para a realização deste estudo 

compõe o terceiro capítulo, no qual são expostos os conceitos do Funcionalismo Linguístico 

de vertente Norte-americana mais caros à nossa pesquisa, como os de língua, gramática e 

discurso, bem como é apresentado o princípio da marcação linguística.  

No quarto capítulo, são descritos os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da pesquisa. Recebem destaque: (i) a composição do corpus; (ii) os 

contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos relacionados ao uso de conectores 

sequenciadores no gênero artigo de opinião que foram controlados na forma de grupos de 

                                                 
2
 Agradecemos ao IFRN pelo empenho e pela gentileza em nos ceder as produções textuais escritas para a 

realização desta pesquisa.
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fatores; (iii) a proposta de produção textual escrita do IFRN; e (iv) as propriedades do gênero 

textual artigo de opinião. 

A análise dos dados integra o quinto capítulo desta dissertação. Nele, têm lugar: (i) a 

distinção entre os conectores sequenciadores de nossa amostra de acordo com o grau de 

marcação; (ii) a descrição detalhada de todos os fatores integrantes de cada um dos grupos de 

fatores controlados e a distinção desses fatores quanto ao grau de complexidade; (iii) a 

proposição de hipóteses a respeito da distribuição dos conectores sequenciadores em 

contextos mais e menos complexos; (iv) os resultados obtidos e as explicações propostas para 

esses resultados à luz do princípio da marcação. Nesse capítulo, também levantamos 

problemas referentes ao uso de conectores sequenciadores em alguns dos artigos de opinião 

produzidos pelos vestibulandos, problemas esses trazidos à vista na análise dos resultados. 

O sexto capítulo é destinado à discussão e à proposição de sugestões para o ensino de 

conectores sequenciadores com base em textos de gêneros textuais variados, orais e escritos, 

destacando-se o artigo de opinião, alvo deste estudo. Os problemas relativos ao uso de 

conectores levantados no quinto capítulo são retomados e possíveis soluções são 

apresentadas, visando contribuir para o aprimoramento da prática de análise linguística 

integrada à prática da produção textual nas escolas de nível fundamental e médio. Por fim, são 

apresentadas as considerações finais e as referências.   
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CAPÍTULO I – APRESENTANDO A SEQUENCIAÇÃO 

 

Para estabelecer uma relação coesiva entre as informações sequenciadas no texto 

falado ou escrito, nas mais variadas situações de interação, o usuário da língua necessita do 

auxílio de conectores. São esses itens linguísticos que, quando empregados adequadamente, 

ligam as informações e dão continuidade e sentido ao que é dito ou escrito, promovendo 

assim a coesão e a coerência textuais. 

Neste estudo, o foco recai sobre os conectores sequenciadores retroativo-propulsores, 

cuja função é descrita na próxima seção. A seguir, expomos nossos objetivos e hipóteses, bem 

como as justificativas para a realização desta pesquisa.  

 

1.1 SEQUENCIAÇÃO RETROATIVO-PROPULSORA 

 

De acordo com Tavares (1999, 2003), a sequenciação retroativo-propulsora é uma 

função gramatical responsável por marcar linguisticamente a introdução de informações no 

discurso, estabelecendo uma relação coesiva entre informações anteriores e posteriores. A 

sequenciação retroativo-propulsora é caracterizada, pois, pela realização de um movimento 

duplo, anafórico e catafórico – ou seja, de retroação e propulsão (): ao mesmo tempo em 

que o falante ou escritor se volta para informações passadas, já direciona a atenção do ouvinte 

ou leitor para informações futuras.
3
  

Essa relação coesiva é representada por um conector sequenciador (E, PORTANTO, 

POR ISSO, ASSIM, ENTÃO, DESSA FORMA, LOGO, entre outros) que vai dando pistas ao 

interlocutor quando interliga enunciados, sejam eles dispostos entre turnos, tópicos, 

subtópicos, segmentos tópicos e orações (em textos orais) ou entre parágrafos, períodos e 

orações (em textos escritos). A “[...] invariável ancoragem em instância preliminar do 

discurso, viabilizando a continuidade deste sempre em perfeita consonância com uma 

sequência informacional já posta” (RISSO, 1996, p. 431), presente nos empregos dos 

conectores sequenciadores, é responsável pelo efeito de previsibilidade obtido pela sua 

utilização: eles indicam que o que vem depois no discurso tem a ver com o que vem antes, em 

uma relação de continuidade e consonância. 

Em nossa amostra de dados, mapeamos três relações semântico-pragmáticas ligadas à 

função de sequenciação retroativo-propulsora: 

                                                 
3
 Consideramos informação aquilo que é dito/escrito, sejam fatos/eventos ou argumentos/ideias. 
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(i) sequenciação textual: sinalização da ordem pela qual as unidades conectadas 

sucedem-se ao longo do tempo discursivo, ressaltando-se o encadeamento de 

uma informação textual anterior com uma posterior;  

(ii) sequenciação temporal: introdução de eventos na ordem de ocorrência no 

tempo, isto é, indicação de que o evento B aconteceu logo depois do evento A;  

(iii) consequência/conclusão: introdução de informações que representam 

consequência e/ou conclusão em relação a informações mencionadas 

previamente.
4
  

 

Tavares (2003, p. 28) aponta que essas relações semântico-pragmáticas são  

 

[...] efeitos contextuais que podem ser atingidos a partir de indícios on-line 

vários: o que foi dito antes, o que se seguiu, inferências e implicaturas em 

jogo no momento da interação. Também contam as experiências anteriores 

dos interlocutores, a sua familiaridade com a miríade de tonalidades 

semântico-pragmáticas passíveis de estarem envolvidas nas teias trançadas 

entre partes do discurso pela sequenciação retroativo-propulsora. Somando 

todos os indícios, a cada situação comunicativa o ouvinte busca chegar ao 

tipo de relação semântico-pragmática estabelecida pelo falante.  

 

Para facilitar a compreensão acerca do funcionamento da sequenciação retroativo-

propulsora, veja-se o quadro 1, em que apresentamos um exemplo de cada um dos conectores 

sequenciadores que encontramos em nosso corpus.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Seria possível distinguir as relações semântico-pragmáticas de consequência e de conclusão. Todavia, 

decidimos agrupá-las, uma vez que a fronteira entre elas é bastante difícil de ser traçada – tanto que, mesmo em 

gramáticas normativas, nem sempre é traçada uma distinção entre essas relações (por exemplo, Cunha e Cintra 

(2007, p. 595) afirmam que as conjunções conclusivas “[...] servem para ligar à anterior uma oração que exprime 

conclusão, consequência”).   
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Quadro 1 – Sequenciação retroativo-propulsora em ação 

Informação anterior Conector Informação posterior 

(1) “A capa ou título não 

quer dizer se o livro é bom 

ou ruim só saberemos disso 

se abrirmos 

 

 

                      

e 

começarmos a ler.” (166)
5
 

(2) “O ato de ler, não 

significa um simples ato, 

mais sim um passaporte 

para um enriquecimento do 

intelecto e do espírito; 

Sabemos que há diversos 

tipos de textos só nos resta 

sabermos diferenciá-los e 

utilizá-los de forma 

adequada. 

 

 

 

Portanto,  

a leitura continua ainda 

sendo um caminho para o 

aprimoramento de nossas 

capacidade intelectual.” 

(90/68) 

 

(3) “Aos nossos olhos o 

livro relembra de imediato 

a escola, a forma de educar 

imprimida e sigida pela 

sociedade, mas não 

podemos concluir que é 

está a finalidade do livro; 

pois é neste que está 

registrados acontecimentos 

ou desenvolvimentos e até 

pensamentos deixados por 

pessoas anteriores que 

precisaram também colher 

informação, 

 

 

 

 

 logo 

o livro, não é só uma fonte 

de informação e sim uma 

fonte de cultura.” 

(125/143) 

(4) “Claro que nem todos 

os livros são bons, mas 

como saber disso antes de 

ler? Ninguém é obrigado a 

ler o que não gosta, 

 

 

 

 então   

basta escolher um de um 

assunto que lhe agrade.” 

(180/166) 

(5) “Ele também poderá 

servi como uma ferramenta 

para ocupar o tempo para 

aqueles que vivem ociosos, 

 

 

 

 

e por isso 

entram na marginalização 

ou no mundo das drogas.” 

(94/71) 

(6) “O diálogo entre as 

pessoas está sendo trocado 

por conversas no bate-

 

 

 

o hábito de ler livros 

também está sendo 

modificado. Não existe 

                                                 
5
 Os códigos que seguem os exemplos identificam o número atribuído ao conector em nossa amostra de dados e 

o número da produção textual escrita. Por exemplo, em (90/68), 90 indica o número do conector e 68 indica o 

número da produção textual escrita. No exemplo 1 (166), não há o número do conector porque esse dado não 

entrou na contagem geral (confira-se o capítulo V, referente à análise dos dados).  
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papo, não é mais necessária 

a ida até uma loja para 

fazer uma compra, pois a 

internet está ali, a sua 

disposição, em qualquer 

hora e lugar. 

 

 

 

E  assim 

tanto movimento em 

bibliotecas como antes, 

estão sendo substituídas 

cada vez mais por salas de 

informática.” (262/197) 

(7) “Na nossa sociedade 

atual o conhecimento e 

tudo para quem que ter 

susseço na vida, 

 

 

 

sendo assim   

o livro e tudo para as 

pessoas.” (112/118) 

(8) “Outro exemplo é do 

jornal nacional que é 

exibido pela rede Globo de 

Televisão, na hora de 

apresentar sua matéria os 

entrevistadores fazem isso, 

mas na hora de dar 

explicações científicas os 

especialistas da USP ou 

outra universidade de 

renome são elas que fazem 

tal explicação. 

 

 

 

Assim sendo 

na atual conjuntura não 

existe mais espaço na 

sociedade capitalista para 

leigos ou para os que não 

lêem, principalmente a 

classe acadêmica que é 

instigada de uma forma ou 

de outra a procurarem mais 

e mais os livros para se 

especializarem.” (237/107) 

(9) “A maioria da 

população não desenvolveu 

a prática da leitura, 

 

 

 

   desse modo, 

a sociedade que surge a 

partir desse conjunto 

reflete a incapacidade de 

senso crítico e do 

desenvolvimento 

fundamentado em valores 

construtivistas...” 

(187/169)  

(10) “A leitura 

definitivamente é de 

fundamental importância 

para a sociedade em que 

vivemos, pois é ela que nos 

leva a uma educação 

adequada. 

 

 

 

Consequentemente 

o livro passa a ter um valor 

inestimável, um objeto que 

abre portas para o leitor.” 

(10/26) 

(11) “O livro é de grande 

importância na sociedade, 

pois através deles e dos 

ensinamentos dos nossos 

educadores aprendemos a 

dar os nossos primeiros 

passos no reconhecimento 

e escrita das palavras, 

 

 

 

 

  e consequentemente  

com o desenvolvimento do 

conhecimento e a prática 

da leitura aprendemos não 

só a soletrar e conhecer 

palavras, mas a entendê-las 

e interpretá-las num 

contexto.” (238/116) 

(12) “O certo é que nossa 

sociedade está carente de 

leitores assíduos, 

 

 

 

e, por consequência, 

há um empobrecimento na 

escrita, na fala, no 

entendimento das palavras, 

enfim, nas próprias 
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pessoas.” (133/12) 

(13) “Hoje, vivemos no 

circulo vicioso em que uma 

parcela da sociedade, 

preferem ir à shopping 

centers do que em uma 

biblioteca, o que acaba 

gerando o desinteresse pela 

leitura. 

 

 

 

Por isso  

 

na atual sociedade o livro é 

muito importante para que, 

a população esteja mais 

hápta a destinguir melhor 

os acontecimentos em seu 

cotidiano.” (225/93) 

(14) “Todo livro que 

transforme a vida, para 

melhor, de um cidadão é 

importante para a 

sociedade ser mais igual, 

justa. Esses cidadãos 

possuem agora o 

conhecimento, o que os 

torna diferente daqueles 

que não tem o hábito de 

leitura: eles podem mudar. 

 

 

 

Assim,    

os livros são formadores de 

opinião, e cada opinião 

contribui para o 

crescimento da 

democracia, ao 

fortalecimento cultural da 

sociedade, sendo muito 

importante para o 

desenvolvimento da 

humanidade.” (27/70) 

(15) “Há quem considere 

que o livro é 

fundamentalmente 

importante na sociedade. 

 

 

 

Dessa forma,    

acredita-se que a leitura 

leva o indivíduo a 

desenvolver elementos para 

a formação crítica.” 

(186/169) 

(16) “Na 

contemporaneidade a 

educação tem sido um fator 

determinante para o 

desenvolvimento de uma 

nação, 

 

 

 

deste modo   

o livro passou a ter seu 

verdadeiro valor diante da 

sociedade, tendo em vista 

que com a globalização a 

mão-de-obra teve que se 

qualificar, para até então se 

adaptar ao modelo 

capitalista.” (50/137) 

 

 

No exemplo (1), a informação introduzida pelo conector E (disposta na terceira coluna 

do quadro) sucede temporalmente a informação já dada (disposta na primeira coluna do 

quadro), indicando uma sequenciação temporal: primeiramente “abriremos o livro”, para, em 

seguida, “começarmos a lê-lo”.  

No exemplo (2), o conector PORTANTO estabelece uma relação de 

consequência/conclusão entre a informação anterior e a informação posterior: se ler 

proporciona “um enriquecimento do intelecto e do espírito”, conclui-se, PORTANTO, que a 

leitura é o caminho para o aprimoramento das capacidades intelectuais. 
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Nos exemplos (03), (04), (05), (06), (07), (08), (09), (10), (11) e (12), os conectores 

sequenciadores (LOGO, ENTÃO, E POR ISSO, E ASSIM, SENDO ASSIM, ASSIM SENDO, 

DESSE MODO, CONSEQUENTEMENTE, E CONSEQUENTEMENTE e E POR 

CONSEQUÊNCIA) também indicam a relação de consequência/conclusão entre as 

informações apresentadas na primeira e na terceira coluna.   

No exemplo (13), a informação introduzida pelo conector POR ISSO sucede 

sequencialmente a informação já dada, revelando uma sequenciação textual. 

Consideramos que esse seja um caso de sequenciação textual porque, embora POR 

ISSO seja comumente vinculado à relação semântico-pragmática de consequência/conclusão, 

não é possível perceber o estabelecimento dessa relação entre as informações contidas nos 

dois períodos interligados pelo conector: no primeiro período, é dito que uma parcela da 

sociedade prefere ir a shoppings centers ao invés de bibliotecas, o que acaba gerando o 

desinteresse pela leitura. No segundo período, não é apresentada uma consequência ou uma 

conclusão relativamente a essas informações, e sim são introduzidas informações referentes à 

importância do livro na sociedade atual. A relação dessas informações com as informações 

anteriores é, pois, a de sequenciação textual: trata-se de informações que apenas se sucedem 

textualmente, relacionando-se ao mesmo tópico, o papel do livro na sociedade atual. 

Semelhantemente, nos exemplos (14), (15) e (16), os conectores destacados na coluna 

central (ASSIM, DESSA FORMA e DESTE MODO), embora sejam geralmente vinculados à 

consequência/conclusão, estão, na verdade, exibindo a relação de sequenciação textual, visto 

que as informações por eles conectadas apenas se sucedem textualmente, não sendo possível 

estabelecer entre elas a relação de consequência/conclusão (ou algum outro tipo de relação 

semântico-pragmática).  

Cada um dos conectores apresentados no quadro 1 estabelece uma relação coesiva entre 

um ponto passado (as informações contidas na primeira coluna do quadro) e um ponto futuro 

no discurso (as informações contidas na terceira coluna do quadro), podendo ser 

considerados, destarte, conectores sequenciadores retroativo-propulsores.  

Em nossa amostra de dados, há construções compostas pela junção do conector E com 

outro conector (como E POR ISSO, E ASSIM, E CONSEQUENTEMENTE, E POR 

CONSEQUÊNCIA). Uma vez que, nessas construções, os conectores integrantes 

desempenham em conjunto uma mesma função, a indicação de sequenciação retroativo-

propulsora, decidimos considerar em conjunto a totalidade da construção (por exemplo, E 

CONSEQUENTEMENTE é contado como um único dado, e não dois). Optamos por 

denominar “conectores sequenciadores” tanto os conectores constituídos por uma ou duas 
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palavras (como E, LOGO, ASSIM, ENTÃO, PORTANTO, POR ISSO, ASSIM SENDO, 

SENDO ASSIM, DESSE MODO, DESTE MODO, DESSA FORMA), quanto as construções 

constituídas pela junção do E com outro conector.   

A seguir, apresentamos nossos objetivos gerais e específicos, bem como nossas 

hipóteses e justificativas para a realização deste estudo. 

 

1.2 OBJETIVOS, HIPÓTESES E JUSTIFICATIVAS  

 

Objetivos gerais:  

1. Verificar se o princípio da marcação linguística exerce influência sobre o uso dos 

conectores sequenciadores empregados nas produções textuais escritas dos 

vestibulandos de 2009.1 do IFRN;  

2. Trazer subsídios para o ensino de Língua Portuguesa, nos níveis fundamental e médio, 

especialmente no que diz respeito ao emprego de conectores sequenciadores, 

importantes mecanismos de coesão textual. 

 

Objetivos específicos: 

1. Detectar quais são os conectores sequenciadores mais e menos empregados em um 

corpus constituído por produções textuais escritas do vestibular de 2009.1 do IFRN; 

2. Averiguar se conectores sequenciadores mais marcados são utilizados em contextos 

sintático-semânticos e semântico-pragmáticos mais complexos nas produções textuais 

escritas em questão, e, como contraparte, se conectores sequenciadores menos 

marcados são utilizados em contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos 

menos complexos;  

3. Verificar se há ocorrências de inadequação entre o conector sequenciador usado (pista 

sintática/marca de coesão) e a relação semântico-pragmática pretendida e/ou obtida 

(sentido/coerência) pelo vestibulando; 

4. Fornecer subsídios para o ensino de conectores, especialmente os sequenciadores, no 

contexto do gênero textual artigo de opinião. 

 

Hipóteses:  

1. Com base em estudos anteriores sobre conectores sequenciadores em textos 

argumentativos produzidos por vestibulandos (cf. GÖRSKI; TAVARES, 2001) e por 

alunos de diferentes níveis de escolaridade (cf. TAVARES, 2007), acreditamos que, 
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apesar da miríade de conectores sequenciadores disponíveis na Língua Portuguesa, o 

conector E será o mais frequentemente utilizado pelos vestibulandos que produziram 

os artigos de opinião integrantes de nosso corpus. Em contrapartida, com base nos 

mesmos estudos, esperamos que os demais conectores sequenciadores tenham baixa 

frequência em nosso corpus. 

2. O artigo de opinião representa um gênero bastante complexo por envolver a 

argumentação a respeito de tópicos polêmicos, obrigando-se o autor do texto a discutir 

e defender pontos de vista, geralmente valendo-se de uma linguagem mais formal. 

Todavia, em um artigo de opinião, como em qualquer gênero textual, costuma haver 

contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos mais e menos complexos. 

Acreditamos que, em nosso corpus, conectores sequenciadores mais marcados 

tenderão a ocorrer em contextos mais complexos, e conectores sequenciadores menos 

marcados tenderão a ocorrer em contextos menos complexos.  

3. Não raro, o autor de um texto pretende sinalizar um certo tipo de relação semântico-

pragmática e seleciona um conector adequado para essa sinalização, mas acaba 

deixando transparecer uma relação diferente daquela desejada por ele, e incompatível 

com o conector selecionado (cf. VAL, 1991; GÖRSKI, TAVARES, 2001).  

Acreditamos que iremos encontrar ocorrências desse tipo em nossa amostra de dados. 

É possível, por exemplo, que, embora a relação pretendida seja provavelmente a de 

consequência/conclusão e o conector sequenciador utilizado pertença ao rol de 

conectores vinculados à essa relação – como LOGO, POR ISSO, ASSIM, PORTANTO, 

EM CONSEQUÊNCIA, entre outros –, a relação que transpareça seja a de 

sequenciação textual (a conexão de informações ligadas ao mesmo tema), em razão de 

as informações interligadas não constituírem, de fato, uma relação de causa-

consequência, ou de argumento-conclusão. Também é possível que o autor de um 

texto pretenda sinalizar um certo tipo de relação semântico-pragmática, mas escolha 

um conector inadequado para a indicação dessa relação. Por exemplo, se a relação 

pretendida for a de explicação, seria necessário o uso de um conector como PORQUE. 

Contudo, o conector utilizado pode ser um entre aqueles vinculados à introdução de 

consequência/conclusão, como PORTANTO, LOGO, ASSIM etc.;   

4. É possível propor estratégias para o ensino de conectores sequenciadores no gênero 

artigo de opinião tomando-se o próprio texto como unidade de ensino, ao invés de 

orações e períodos isolados. 
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Justificativas: 

Estudos feitos por pesquisadoras como Santos (2003), Görski e Tavares (2001), 

Tavares (2002, 2007), Görski, Tavares e Freitag (2008) e Andrade (2008), com diferentes 

gêneros textuais e em vários contextos de uso, revelaram a predominância e/ou o uso 

excessivo do conector sequenciador E nas duas modalidades da língua (fala e escrita). Nesta 

pesquisa, averiguamos se tal fenômeno ocorre em artigos de opinião escritos por 

vestibulandos e verificamos como esses vestibulandos, que concorrem a vagas no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, usam os conectores 

sequenciadores de que dispõem.  

Várias investigações já foram realizadas com o intuito de examinar o comportamento 

dos conectores sequenciadores em diversas situações de uso, sejam elas orais ou escritas, mais 

complexas ou menos complexas, revelando que a análise de conectores é um campo muito 

fértil e frutífero para novos estudos. E é dentro desse campo que esta pesquisa se insere. Não 

temos conhecimento de estudos realizados no Rio Grande do Norte que abordem conectores 

sequenciadores em produções textuais escritas de vestibular, e não temos conhecimento de 

estudos, em nível nacional, que abordem esses conectores em produções textuais escritas de 

vestibular do ponto de vista do princípio da marcação. Fazemos, portanto, uma pesquisa 

inédita. 

Esta pesquisa dá sequência ao estudo pioneiro de Tavares (2007) sobre o emprego de 

conectores sequenciadores por estudantes natalenses dos níveis fundamental e médio de 

ensino. A escolha das produções textuais escritas de vestibular como fonte de dados 

possibilita uma descrição mais abrangente das tendências de uso desses conectores no Rio 

Grande do Norte, pois se trata de textos que são produzidos por autores de diferentes 

localidades do estado.  

No que concerne à escola, mais precisamente ao processo de ensino e aprendizagem, 

tencionamos contribuir com a tarefa de construir uma prática de sala de aula centrada na 

orientação dos alunos para a reflexão sobre a língua, em consonância com as propostas dos 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) de Língua Portuguesa, a fim de que passem a 

empregá-la com eficácia em situações variadas de interlocução.  

O emprego inadequado dos conectores sequenciadores compromete o sentido 

pretendido pelos autores dos textos, ou seja, empregar qualquer marca coesiva não garante a 

coerência textual. Esta só ocorre quando os conectores empregados estabelecem as relações 

semântico-pragmáticas adequadas entre as informações apresentadas. Segundo Antunes 

(2005), nos materiais destinados aos níveis de ensino fundamental e médio, o enfoque dado 
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aos conectores não ultrapassa os limites da classificação e da memorização de nomenclaturas, 

não sendo apontada a relevância que esses itens têm na organização textual. Porém, não basta 

apenas memorizar os conectores e suas classificações, se não se sabe estabelecer 

adequadamente as relações semântico-pragmáticas codificadas por eles:  

 

O que a gente diz precisa ter sentido. E, para que tenha sentido o que a 

gente diz, as palavras devem estar interligadas; os períodos, os parágrafos 

devem estar encadeados. A compreensão que se consegue ter do que o outro 

diz resulta dessa relação múltipla que se estabelece em cada segmento, em 

todos os seus níveis. Daí que o conhecimento do valor semântico das 

palavras de um texto ainda não é suficiente para se apreender seu sentido 

global. É preciso, antes de tudo, saber estabelecer relações, fazer ligações 

entre as diferentes unidades – indo e voltando (ANTUNES, op. cit., p. 49). 

 

 Fornecemos, com base nos resultados obtidos, sugestões de procedimentos que 

articulem os processos de leitura, produção textual e análise linguística para que os 

professores e alunos tenham experiências variadas relativamente ao emprego de conectores 

sequenciadores. Adotando procedimentos desse tipo, a escola pode auxiliar os alunos no 

desenvolvimento de habilidades e competências para o uso da língua de forma autônoma, 

crítica e criativa, levando-os a aprimorar a reflexão e a prática da língua oral e escrita, nos 

mais variados gêneros formais e informais, e possibilitando a ampliação de seu universo 

linguístico no que diz respeito ao conhecimento sobre conectores sequenciadores e o tipo de 

contexto em que cada um deles é mais adequado. 

Neste capítulo inicial, apresentamos a sequenciação retroativo-propulsora de 

informações, e destacamos os objetivos, as hipóteses e as justificativas que norteiam este 

estudo. Dando sequência, no próximo capítulo, sintetizamos diferentes abordagens sobre os 

conectores sequenciadores.  
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CAPÍTULO II – CONECTORES SEQUENCIADORES: DIFERENTES 

ABORDAGENS 

 

Este capítulo reúne uma síntese de algumas propostas e estudos sobre os conectores. 

Primeiramente, expomos o ponto de vista de alguns gramáticos e autores de livros didáticos 

de Língua Portuguesa quanto à conceituação, classificação e divisão das conjunções. Em 

geral, é a esse tipo de material que os professores de Língua Portuguesa dos níveis 

fundamental e médio de ensino recorrem, questão que será retomada no sexto capítulo.  

Na sequência, apresentamos resultados obtidos por algumas pesquisas que tomam por 

objeto conectores sequenciadores. Damos destaque a pesquisas que analisam os conectores 

sequenciadores sob a ótica da Linguística Textual, da Sociolinguística Variacionista e do 

Funcionalismo Linguístico Norte-americano.  

 

2.1 GRAMÁTICAS NORMATIVAS E LIVROS DIDÁTICOS 

 

As gramáticas normativas da língua portuguesa classificam os conectores
6
 como 

conjunções. Essa classificação está apoiada na análise de frases descontextualizadas em que 

esses elementos ligam apenas orações coordenadas ou subordinadas. Vejamos a conceituação 

de alguns gramáticos para os itens em questão. 

Para Cegalla (1985, p. 244), as conjunções são palavras invariáveis que ligam orações 

ou termos da oração e classificam-se em coordenativas e subordinativas. As coordenativas 

ligam duas orações sem fazer com que uma dependa da outra, sem que a segunda complete o 

sentido da primeira, conforme exemplo (01). Já as subordinativas ligam duas orações que se 

complementam uma à outra e fazem que a segunda dependa da primeira, como em (02). 

 

(01) “Os livros ensinam e divertem”. 

(02) “Saímos de casa quando amanhecia”. 

 

                                                 
6
 A nomenclatura dada aos conectores é variada na literatura e costuma depender da modalidade linguística 

investigada: oral ou escrita. Para a primeira, há uma preferência pelos termos operadores 

discursivos/conversacionais, marcadores discursivos/conversacionais, articuladores discursivos; e para a 

segunda, operadores argumentativos, marcadores textuais, articuladores textuais e conjunções.  Nesta pesquisa, 

o termo utilizado é conectores.  
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Sacconi (1985, p. 194) também classifica as conjunções em coordenativas e 

subordinativas e define que estas ligam orações sintaticamente dependentes, enquanto aquelas 

ligam orações ou termos da oração sintaticamente independentes. Cunha e Cintra (2007, p. 

593) e Bechara (2006, p. 319-320) apresentam definições e classificações semelhantes. 

Seguem-se exemplos fornecidos por Saconni: 

 

(03) “Espero que tudo termine bem”. 

(04) “Comprei uma camioneta e vendi o automóvel”. 

(05) “Comprei uma camioneta e um automóvel”. 

 

Em (03), a primeira oração, “Espero”, não tem sentido completo, mas a oração 

seguinte, “tudo termine bem”, completa o sentido da anterior, ou seja, são duas orações 

dependentes, uma subordinada à outra pela conjunção QUE. Em (04), as orações são 

sintaticamente independentes, isto é, não dependem uma da outra; e, em (05), os termos da 

oração “uma camioneta” e “um automóvel” (objetos diretos) também são sintaticamente 

independentes, estão apenas ligados entre si pela conjunção coordenativa E.  

No que diz respeito às conjunções coordenativas, os autores consultados trazem 

definições e classificações semelhantes, mas divergem quanto a sua divisão em tipos. Sacconi 

(1985), Cegalla (1985) e Cunha e Cintra (2007) dividem as conjunções coordenativas em: 

aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, porém Bechara (op. cit., p. 

320-321) as divide apenas em três tipos: aditivas, adversativas e alternativas. As conclusivas 

e as explicativas, nas palavras desse gramático, “[...] são unidades adverbiais – levada pelo 

aspecto de certa proximidade de equivalência semântica, a tradição gramatical tem incluído 

entre as conjunções coordenativas certos advérbios que estabelecem relações inter-oracionais 

ou intertextuais”, conforme mostram os exemplos (06) e (07). Para Bechara (op. cit., p. 322), 

“[...] cabe ao e, como conjunção, reunir num mesmo grupo oracional as duas orações 

independentes do enunciado, enquanto portanto, como advérbio, marca uma relação 

semântica com o que já foi dito”.  

 

(06) “Não foram ao mesmo cinema e, portanto, não se poderiam encontrar”. 

(07) “Ele, e, portanto, seu filho são responsáveis pela denúncia”. 

 

Com relação às conjunções subordinativas, também há algumas divergências entre os 

autores. Cegalla (1985) divide-as em: causais, concessivas, condicionais, conformativas, 
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finais, temporais, comparativas, consecutivas, proporcionais e integrantes; Sacconi (1985) 

acrescenta as modais; Cunha e Cintra (2007) não incluem as modais, as proporcionais e as 

conformativas; e Bechara (2006) inclui as modais e exclui as integrantes. 

Neste estudo, tomamos como objeto os conectores sequenciadores retroativo-

propulsores, que, em nossa amostra, aparecem em três subtipos, os sequenciadores textuais 

(ou aditivos), os sequenciadores temporais e os sequenciadores de consequência/conclusão. 

Assim, fazem parte de nossa amostra de dados algumas conjunções comumente denominadas 

coordenativas, especificamente as aditivas e as conclusivas, conforme a classificação e 

divisão dos gramáticos.  

Para Cegalla (1985, p. 244-245), as conjunções aditivas “[...] dão ideia de adição, 

acrescentamento”, como em (08). O autor faz uma ressalva com relação à conjunção E, que 

“[...] pode apresentar-se com sentido adversativo”, conforme os exemplos (09) e (10). 

 

(08) “O agricultor colheu o trigo e o vendeu”. 

(09) “Sofrem duras privações e [= mas] não se queixam”. 

(10) “Quis dizer mais alguma coisa e não pôde”. (Jorge Amado) 

 

De acordo com Sacconi (1985, p. 194), as conjunções aditivas “[...] exprimem soma, 

adição”, como em (11). Ele também destaca que a conjunção E tem valor adversativo em 

frases como a do exemplo (12). 

 

(11) “A alegria prolonga a vida e dá saúde”. 

(12) “Juçara fuma, e não traga”. (e = mas) 

  

Bechara (2006, p. 320) define que a conjunção aditiva “[...] apenas indica que as 

unidades que une (palavras, grupos de palavras e orações) estão marcadas por uma relação de 

adição. O conector aditivo E marca a adição de unidades positivas”, conforme os exemplos 

(13), (14) e (15). 

 

(13) “O velho teme o futuro e se abriga no passado”. 

(14) “Uma velhice alegre e vigorosa é de ordinário a recompensa da mocidade         

virtuosa”. 

(15) “A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia”. 

 



29 

 

 

É pertinente citar o que Bechara (2006, p. 320) defende em relação a outros valores 

que a conjunção aditiva E pode assumir:  

 

Muitas vezes, graças ao significado dos lexemas envolvidos na adição, o 

grupo das orações coordenadas permite-nos extrair um conteúdo 

suplementar de “causa”, “consequência”, “oposição”, etc. Estes sentidos 

contextuais, importantes na mensagem global, não interessam nem 

modificam a relação aditiva das unidades envolvidas: Rico e inteligente e 

rico e desonesto, ambas se unem por uma relação gramatical de adição, 

embora a oposição semântica existente entre rico e desonesto apresente um 

sentido suplementar, como se estivesse enunciado rico mas desonesto. O 

mesmo se dá se uma unidade for afirmativa e outra negativa: rico e não 

honesto. 

 

Segundo Cunha e Cintra (2007, p. 594), as conjunções aditivas “[...] sevem para ligar 

simplesmente dois termos ou duas orações de idêntica função”, como em (16). Os autores 

apresentam ainda alguns valores que a conjunção coordenativa E pode assumir no discurso 

além de adição. Entre eles estão os que indicam consequência e conclusão, de acordo com os 

exemplos (17) e (18), a seguir: 

 

(16) “Leonor voltou-se e desfaleceu”. (G. Ramos, I, 81.) 

(17) “Qualquer movimento, e será um homem morto”. (Adonias filho, LP, 26.) 

(18) “Embarco amanhã, e venho dizer-lhe adeus”. (M. Torga, CM, 51.)  

 

Também é importante observar que, em algumas gramáticas normativas, ocorrências 

de E na indicação de sequenciação temporal e de consequência/conclusão são incluídas sob o 

rótulo de “coordenação aditiva”. Vejamos os exemplos a seguir, que incluem alguns dos 

exemplos apresentados acima. Em (19), temos consequência/conclusão. Em (20), temos, 

simultaneamente, sequenciação temporal e consequência/conclusão. Nos demais casos, 

temos sequenciação temporal.    

 

(19) “O velho teme o futuro e se abriga no passado”. (BECHARA, 2006, p. 220) 

(20) “O galho partiu e o menino caiu da árvore”. (SAID ALI, 1969, p. 105) 

(21) “Eu li a carta e entreguei-a a Pedro”. (SAID ALI, 1969, p. 133) 

(22) “O agricultor colheu o trigo e o vendeu”. (CEGALLA, 1985, p. 244) 
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(23) “Deram o braço e desceram a rua”. (CUNHA, 1994, p. 534) 

(24) “Tio Cosme acomodava as carnes, e a besta partia a trote”. (CUNHA, 1994, p.  

554) 

(25) “Leonor voltou-se e desfaleceu”. (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 594)  

(26) “Ouvi primeiro e falei por derradeiro”. (CUNHA; CINTRA, 2007, p. 593)  

(27) “Acordou e pulou da cama”. (SACCONI, 2008, p. 335) 

(28) “Caiu e levantou-se”. (SACCONI, 2008, p. 336) 

(29) “Tomei café e saí”. (SACCONI, 2008, p. 337). 

 

Quanto às conjunções conclusivas, as gramáticas apresentam definições semelhantes, 

com a exceção de Bechara (2006), que não concorda com a classificação de itens como 

PORTANTO e LOGO como conjunções, por acreditar que eles estão incluídos na classe dos 

advérbios, conforme mencionado anteriormente.  

Cegalla (1985, p. 245) defende que as conjunções conclusivas “[...] iniciam uma 

conclusão: LOGO, PORTANTO, POR CONSEGUINTE, POIS (posposto ao verbo), POR 

ISSO”, conforme os exemplos (30), (31) e (32). 

 

(30) “As árvores balançam, logo está ventando”. 

(31) “Você é o proprietário do carro, portanto é o responsável”. 

(32) “O mal é irremediável; deves, pois, conformar-te”. 

 

Para Sacconi (1985, p. 195), as conjunções conclusivas “[...] exprimem conclusão: 

PORTANTO, LOGO, POR ISSO, POR CONSEGUINTE, POIS (posposta ao verbo), ASSIM, 

ENTÃO, EM VISTA DISSO, etc”, como em (33) e (34). 

 

(33) “Choveu bastante, portanto a colheita está garantida”. 

(34) “Você nos ajudou muito; terá, pois, nossa gratidão”. 

 

Cunha e Cintra (2007, p. 595) apontam que as conjunções conclusivas “[...] servem 

para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, consequência. São: LOGO, POIS, 

PORTANTO, POR CONSEGUINTE, POR ISSO, ASSIM, etc”. Vejam-se alguns exemplos: 

 

(35) “Conheci, pois, Ari Ferreira, quando comecei a trabalhar em Clínica Médica, 

portanto em 1924”. (P. Nava, BM, 329.) 
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(36) “Nas duas frases a experiência é a mesma. Na primeira, não instrui, logo 

prejudica”. (Almada Negreiros, NG, 150.) 

 

 Além de consultarmos gramáticas de Língua Portuguesa, também consultamos o 

posicionamento de alguns autores de livros didáticos de Língua Portuguesa com relação à 

conceituação, classificação e divisão das conjunções, levando em consideração que é a esse 

material que os alunos dos níveis de ensino fundamental e médio geralmente têm acesso no 

cotidiano escolar.  

De acordo com Borgatto, Bertin e Marchezi (2006, p. 40), “[...] conjunção: é um 

conectivo, classe de palavra que tem a função de ligar orações, isto é, de estabelecer relações 

de coesão e de sentido entre orações”. As orações que têm independência sintática umas das 

outras são chamadas de coordenadas e dividem-se em: aditivas, adversativas, alternativas, 

conclusivas e explicativas; e as orações que dependem de outras para ter seu sentido completo 

são subordinadas, dividindo-se em: causais, concessivas, condicionais, conformativas, finais, 

temporais, comparativas, consecutivas e proporcionais.  

Para as autoras (op. cit., p. 43), as conjunções aditivas “[...] estabelecem relação de 

adição, de junção de idéias entre as orações”, como em (37), e “[...] podem também ligar 

palavras com funções idênticas numa mesma oração”, como em (38). 

 

(37) “Ele pinta quadros e toca vários instrumentos”. 

(38) “Ele pinta quadros e tecidos para decoração”. 

 

Já as conjunções conclusivas, segundo Borgatto, Bertin e Marchezi (op. cit., p. 45), 

“[...] estabelecem relação de conclusão em referência à oração anterior: ENTÃO, LOGO, 

PORTANTO, POIS (depois do verbo), POR ISSO, DE MODO QUE.”  Vejam-se alguns 

exemplos: 

 

(39) “São crianças, então precisam brincar”. 

(40) “São crianças, logo precisam brincar”. 

(41) “São crianças, portanto precisam brincar”. 

(42) “São crianças, precisam, pois, brincar”. 

(43) “São crianças, por isso precisam brincar”. 

(44) “São crianças, de modo que precisam brincar”. 
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Consoante Cereja e Magalhães (2009, p. 196-197), “[...] conjunção é a palavra ou 

expressão que relaciona duas orações ou dois termos de mesmo valor sintático”. São 

coordenativas quando “[...] ligam palavras ou orações de mesmo valor sintático” e 

subordinativas quando “[...] inserem uma oração na outra, estabelecendo entre elas uma 

relação de dependência sintática”. Quanto à divisão, os autores compactuam da mesma 

divisão estabelecida por Borgatto, Bertin e Marchezi (2006), contudo destacam que a 

conjunção coordenativa E pode assumir outros valores no discurso, além do aditivo (45), 

como, por exemplo, valor adversativo, valor conclusivo e valor de finalidade, além de poder 

introduzir uma explicação enfática, conforme os exemplos (46), (47), (48) e (49), 

respectivamente. 

 

(45) “Telefonei para ele e já dei seu recado”.  

(46) “Disseram estar famintos e não comeram nada”. 

(47) “Luciana saiu de casa bem cedo e já deve estar chegando ao interior”. 

(48) “Pensou em comprar flores e dá-las de presente para a mãe”. 

(49) “O garoto disse: ‘Não vou dar banho no cachorro hoje.’ ‘E eu, nunca’, respondeu 

a irmã”.  

 

As principais conjunções conclusivas citadas por Cereja e Magalhães (2009, p. 198) 

são: LOGO, POIS, PORTANTO, POR ISSO. Vejamos a relação de conclusão estabelecida 

pela conjunção PORTANTO no exemplo (50):  

 

(50) “Não estudou com disciplina, portanto provavelmente será reprovado”. 

 

2.2 O OLHAR DA LINGUÍSTICA 

 

Na perspectiva da Linguística Textual, as orações são analisadas como um conjunto de 

enunciados que estão articulados entre si, observando-se a relação de interdependência 

sintática, semântica e pragmática dos enunciados interligados por conectores. Essa articulação 

pode extrapolar as fronteiras das orações, chegando a porções maiores do texto, como os 

períodos e os parágrafos. Para essa perspectiva, o importante é a escolha de determinado 

conector e o efeito de sentido que ele produzirá na construção e progressão textuais, pois são 

os conectores que sinalizam a conexão entre o que foi escrito antes e depois deles. E é por 
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esse motivo que os conectores são grandes responsáveis pela garantia da coesão e coerência 

textuais: 

 

A coesão do texto [...] tem uma dupla função: a de promover e a de sinalizar 

as articulações dos segmentos, de modo a possibilitar a sua continuidade e a 

sua unidade. Dessa forma, a coesão não apenas estabelece os nexos que 

ligam as subpartes do texto como também sinaliza, marca onde estão esses 

nexos e quais os pontos que eles articulam. Evidentemente, as marcas dos 

nexos coesivos na superfície do texto não garantem por si mesmas a 

necessária continuidade do texto bem construído. Ou seja, a superfície não é 

tudo. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que essa mesma superfície 

tem uma clara função mediadora, que sobressai, assim, como pista, que 

orienta, que indica a trilha do sentido e das intenções pretendidos. A coesão, 

portanto, ultrapassa a mera ocorrência dos elementos lingüísticos na 

superfície do texto e está em íntima correlação com a coerência do texto 

(ANTUNES, 2005, p. 164). 

 

Vários linguistas vêm pesquisando o comportamento dos conectores tanto na oralidade 

(nos segmentos tópicos, nos subtópicos e nos tópicos) quanto na escrita (nas orações, nos 

períodos e nos parágrafos). Vejamos alguns desses estudos. 

Santos (2003), pautando-se nos pressupostos teóricos da Linguística Textual, observou 

o comportamento dos articuladores textuais E, MAS, AÍ, ENTÃO e suas combinações em doze 

narrativas da literatura infantil e juvenil moderna do Brasil, em “posição interfrástica”, isto é, 

iniciando unidades textuais como turnos, períodos e parágrafos, e os classificou em quatro 

macrofunções que foram subdivididas em quatorze subfunções, listadas no quadro 2: 

 

Quadro 2 – Macrofunções e subfunções 

Macrofunção  Subfunção  

Organização tópica Ruptura 

Retomada  

Progressão narrativa Mudança de condução da narrativa 

Adição 

Progressão temporal 

Causa/efeito 

Conclusão/finalização 
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Ênfase (polissíndeto) 

Interacional  Interpelação 

Ênfase (exclamativo/interrogativo) 

Contestação  

Contrajunção  Quebra de expectativa 

Retificação  

Ressalva  

 

 

Do corpus analisado, obteve-se um total de 1.637 ocorrências dos articuladores 

textuais e suas combinações, das quais 799 foram do articulador textual E, 569 do MAS, 78 do  

AÍ, 136 do ENTÃO e 55 de combinações entre esses conectores (E AÍ, MAS ENTÃO, etc). 

Embora o articulador E tenha desempenhado as quatro macrofunções identificadas pela 

autora, predominou na progressão narrativa, com 74% dos dados, e principalmente na 

subfunção adição, com 314 ocorrências (39%); o MAS também esteve presente nas quatro 

macrofunções, porém o seu emprego foi bem mais acentuado na contrajunção, com 55% dos 

dados, especialmente na subfunção ressalva, com 198 ocorrências (35%); já o articulador 

textual AÍ desempenhou apenas a macrofunção progressão narrativa, concentrando quase 

todos os dados na subfunção progressão temporal, com 65 ocorrências (83%); o ENTÃO 

desempenhou três macrofunções: a organização tópica, a interacional e a progressão 

narrativa, sendo esta última a predominante, com 80% dos dados, destacando-se na 

subfunção conclusão/finalização, com 71 ocorrências (52%). As combinações dos 

articuladores textuais também desempenharam as quatro macrofunções, como os articuladores 

E e MAS, porém a sua predominância foi na progressão narrativa, com 67% dos dados, com 

maior frequência na subfunção progressão temporal, com 17 ocorrências (30%).  

Santos (op. cit., p. 93) concluiu com esses resultados que: 

  

[...] algumas estruturas tradicionalmente consideradas como coordenativas 

podem ser extremamente produtivas na estratégia de organização do 

discurso, por darem continuidade à narrativa e estabelecerem relações que 

vão além da mera classificação formal. Assim, por exemplo, as chamadas 

“conjunções aditivas” em posição interfrástica espelham muito mais do que 

as gramáticas tradicionais prevêem; para perceber isso, entretanto, é 

necessário deixar de analisar as frases individualmente para observá-las 

como um conjunto de enunciados articulados entre si. 
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Görski e Tavares (2001), do ponto de vista da Sociolinguística Variacionista, 

analisaram os conectores sequenciadores em redações do vestibular 2001 da Universidade 

Federal de Santa Catarina e em trechos de entrevistas orais com informantes do Banco de 

Dados do Projeto Variação Linguística na Região Sul do Brasil (VARSUL). Para garantir a 

comparabilidade das amostras, as redações de vestibular foram do gênero artigo de opinião e 

os trechos das entrevistas orais foram apenas os compostos por sequências argumentativas, 

que podem ser entendidas como uma espécie de “artigos de opinião” orais, mais comumente 

conhecidos como “relatos de opinião” quando se considera a modalidade oral da língua. As 

autoras encontraram quatorze conectores sequenciadores diferentes, e, além disso, seis casos 

de conectores sequenciadores conjugados, além de seis ocorrências com expressões 

conclusivas, totalizando vinte e seis formas.  

A variedade maior de conectores ocorreu nas redações, com o emprego de treze 

conectores (E, POR ISSO, ENTÃO, ENFIM, ASSIM, PORTANTO, SENDO ASSIM, POIS, 

POR FIM, DESTA FORMA, EM CONSEQUÊNCIA, CONSEQUENTEMENTE e AÍ), cinco 

ocorrências com conectores conjugados (DAÍ ENTÃO, E ASSIM SENDO, E 

CONSEQUENTEMENTE, E POR ISSO, E ASSIM) e seis casos de expressões conclusivas 

(DE ACORDO COM OS ARGUMENTOS ACIMA, EM VISTA DOS ARGUMENTOS 

APRESENTADOS, TENDO EM VISTA OS FATOS MENCIONADOS, EM VIRTUDE DOS 

FATOS MENCIONADOS, COM BASE NAS INFORMAÇÕES SUPRACITADAS e POR 

TODOS ESSES ARGUMENTOS CITADOS), totalizando vinte e quatro formas. 

Em contraste, nas entrevistas orais, a variedade foi bem mais restrita, sendo 

empregados apenas quatro conectores (E, ENTÃO, DAÍ e AÍ) e dois conectores conjugados (E 

ENTÃO e DAÍ ENTÃO), totalizando seis formas. Todavia, a predominância nas duas 

modalidades foi do conector E, com 61% dos dados nas redações e 50% dos dados nas 

entrevistas orais. Outros dois conectores que tiveram relevância intermediária nas redações 

foram o POR ISSO, com 8% dos dados, e o ENTÃO, com 7%. Já nas entrevistas, o ENTÃO 

ocupou a segunda posição, com 20% dos dados, e o AÍ e o DAÍ ocuparam a terceira posição, 

com 14% dos dados cada um. 

Segundo as autoras, os resultados obtidos para as redações de vestibular podem ser 

tomados como indícios de que os alunos que chegam ao vestibular dominam poucos 

conectores sequenciadores dentre a miríade disponível na língua portuguesa e talvez por isso 

utilizem excessivamente um único conector sequenciador, o E, em seus artigos de opinião.  

Além disso, as autoras constataram que alguns vestibulandos não sabem adequar 

certos conectores sequenciadores às relações semântico-pragmáticas que estes podem indicar. 
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Por exemplo, conectores que eram esperados apenas na indicação de introdução de efeito 

(equivalente à nossa “consequência/conclusão”) – POR ISSO, ASSIM, PORTANTO, SENDO 

ASSIM, POR FIM e DESTA FORMA – acabaram sendo utilizados, nas redações de vestibular, 

também na indicação de sequenciação textual.
7
 É importante que os alunos tenham a 

percepção de que empregar um conector comumente relacionado à noção de 

consequência/conclusão nem sempre garante que essa noção seja de fato estabelecida entre as 

informações interligadas pelo conector. Observem-se os exemplos (51) e (52), extraídos de 

Görski e Tavares (2001): 

 

(51) “É totalmente desumano pessoas que arrancam árvores, queimam florestas, sem 

saber no que isso tudo agrava. Nós sabemos, pessoas conscientizadas, que as 

queimadas abalam o ar que respiramos e principalmente a camada de ozônio, que 

protege-nos pelos raios ultra-violeta. ASSIM, o ecossistema evidencia a preservação 

com a colaboração do mundo porque o que afeta hoje em certa região 

evidentemente trará malefício a uma outra parte do mundo”.  

 

(52) “Em decorrência de tantas agressões ao meio ambiente que cientistas de todo o 

mundo vêm criando formas de manter o nosso ar mais limpo. Criações de ônibus 

elétricos, proibições de agrotóxicos prejudiciais à saúde. Um rigor maior na 

fiscalização dos transportes marítimos que carregam petróleo e se abastecem em 

alto-mar. POR ISSO devemos é nós educarmos desde crianças á não jogar papéis no 

chão, recolher o lixo na praia. São pequenos atos para um planeta tão imenso, mas 

que para ser preservado é assim, todos querendo a mesma coisa, que é a natureza 

pura, intacta para ser observada”.  

 

Em (51), a informação prévia ao conector –, isto é, o estabelecimento de uma relação 

de oposição entre indivíduos que não são conscientes acerca das consequências de suas 

atitudes prejudiciais ao meio-ambiente e entre indivíduos que são conscientes das 

                                                 
7
 ENTÃO, um dos conectores sequenciadores tradicionalmente classificados no rol das conjunções conclusivas, 

além de indicar consequência/conclusão, também indica sequenciação textual e sequenciação temporal (cf. 

TAVARES, 1999, 2003). Görski e Tavares (2001) e Andrade (2008), porém, encontraram ocorrências de 

ENTÃO exibindo apenas duas dessas relações semântico-pragmáticas nas entrevistas orais, nas redações de 

vestibular e nas conversações cotidianas (sequenciação textual e consequência/conclusão).  
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consequências desse tipo de atitude – não conduz à “consequência” introduzida pelo ASSIM – 

a de que o ecossistema evidencia a preservação com a colaboração do mundo. Em (52), não é 

possível concluir, como sugere a utilização do POR ISSO, que, das medidas para diminuir a 

poluição apontadas pelo autor do texto, devemos nos educar desde crianças a não jogar papel 

no chão e a recolher o lixo na praia. Na verdade, a educação das crianças é mais uma das 

medidas que podem ser tomadas para a diminuição da poluição.   

Portanto, há inadequação, em (51) e (52), entre os conectores empregados e a relação 

semântico-pragmática indicada por eles, porque a relação pretendida pelos vestibulandos, nos 

dois casos, aparentemente era a de consequência/conclusão, já que esses vestibulandos 

empregaram conectores sequenciadores tradicionalmente vinculados à essa relação (ASSIM e 

POR ISSO), mas as informações introduzidas pelos conectores não representam 

consequência/conclusão em relação às informações prévias. Tanto (51) quanto (52) podem 

ser considerados casos de sequenciação textual, uma vez que as informações anteriores e 

posteriores, do modo como foram dispostas no texto, apenas se sucedem textualmente, 

relacionando-se ao mesmo tópico (no caso dos dois exemplos, o tema da preservação do 

meio-ambiente). 

Görski e Tavares encerram sua discussão destacando que é importante que o professor 

de Língua Portuguesa dos níveis fundamental e médio de ensino reflita sobre como os 

conectores sequenciadores (e os conectores em geral) estão sendo ensinados, com o intuito de 

buscar estratégias para mostrar, aos alunos, a necessidade do emprego de conectores 

adequados à cada relação semântico-pragmática que pretendem estabelecer entre informações. 

Ademais, como salientam as autoras, urge que o professor chame a atenção dos alunos para a 

variedade de conectores sequenciadores que eles podem usar, como LOGO, ENTÃO, ASSIM, 

POR ISSO, PORTANTO, POR CONSEGUINTE, entre outros, instigando-os a aderir a novas 

formas, a fim de tornarem seus textos mais claros e mais agradáveis para o leitor, sem a 

excessiva repetição de um único conector.  

Dando sequência aos estudos investigativos sobre os conectores sequenciadores, 

Tavares (2002) também recorreu à abordagem da Sociolinguística Variacionista e analisou 

quatro gêneros textuais escritos do domínio jornalístico: editorial, reportagem, carta ao leitor e 

entrevista. Novamente foi comprovada a excelência do E com 80% dos dados, e a disputa 

acirrada pela segunda posição entre o AÍ, com 7%, e o ENTÃO, com 6% dos dados. Outros 

três conectores se fizeram presentes no corpus em questão – ASSIM, PORTANTO e POR 

ISSO – mas com pouca relevância. Uma possível justificativa dada pela autora para a vitória 

esmagadora do conector sequenciador E é que os textos jornalísticos são produzidos para o 
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consumo de massa, exigindo, assim, formas mais simples para a compreensão do público-

alvo. 

Em trabalho posterior, Tavares (2007) revela resultados obtidos em pesquisa sobre os 

conectores E, AÍ e ENTÃO nas duas modalidades da língua (fala e escrita), sob a ótica do 

princípio da marcação, um dos pressupostos teóricos do Funcionalismo Linguístico Norte-

americano. A expectativa da autora quanto aos conectores foi que o E, conector menos 

marcado, ocorresse em contextos menos complexos; que o AÍ, de marcação intermediária, 

fosse empregado em contextos de média complexidade; e que o ENTÃO, mais marcado, 

predominasse em contextos mais complexos. 

O corpus da pesquisa foi composto por 64 textos de oito informantes natalenses, 

quatro de 9 a 11 anos da 4ª série do ensino fundamental e quatro de 18 a 20 anos do 3º ano do 

ensino médio. Cada um desses informantes produziu quatro textos orais e quatro textos 

escritos correspondentes, referentes aos gêneros narrativa de experiência pessoal, relato de 

procedimento, descrição de local e relato de opinião. Esses textos integram o Corpus 

Discurso & Gramática (FURTADO DA CUNHA, 1998). 

As categorias utilizadas pela autora para a quantificação dos dados foram modalidades 

da língua, tipos de discurso, relações semântico-pragmáticas, níveis de articulação e traços 

semântico-pragmáticos do verbo da oração introduzida pelo conector. Dos 846 dados 

encontrados na amostra, 502 (60%) foram do conector E, 223 (26%) foram do AÍ e 121 (14%) 

foram do ENTÃO, sobressaindo-se os três conectores na fala. Das categorias pesquisadas por 

Tavares, escolhemos a categoria modalidades da língua para comentar, por ter trazido os 

resultados que mais surpreenderam à pesquisadora, principalmente no que diz respeito à 

modalidade escrita, que é a modalidade investigada nesta pesquisa.  

O conector E predominou tanto na fala, com 393 dados (78%), quanto na escrita, com 

109 dados (22%); AÍ e ENTÃO ocorreram quase que apenas na fala, com 221 (99%) e 117 

dados (97%), respectivamente; ao passo que, na escrita, as ocorrências foram pouquíssimas, 2 

(1%) para AÍ e 4 (3%) para ENTÃO. Esses resultados contrariaram as hipóteses iniciais da 

autora, que esperava um grande uso de ENTÃO e outros conectores sequenciadores de maior 

marcação (como DEPOIS, A SEGUIR, PORTANTO e POR ISSO, que não apareceram) na 

escrita, um contexto de interação que, em geral, é de maior complexidade se comparado à 

fala. Todavia, o E, o conector menos marcado, foi quase categórico na escrita, respondendo 

por 95% dos 115 dados referentes à essa modalidade da língua. As únicas exceções foram os 

dois dados de AÍ e dos quatro dados de ENTÃO já mencionados. 
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As observações feitas e explicações dadas por Tavares (op. cit.) para esses resultados 

inesperados são extremamente sérias e desafiadoras para novas pesquisas que pretendam levar 

adiante o estudo sobre o emprego dos conectores sequenciadores. Uma delas é bastante 

inquietante e motivadora: 

 

É provável que a recorrência exagerada a e na escrita decorra de deficiências 

nos procedimentos de abordagem ao problema adotados nas escolas em 

geral: não raro, cobra-se dos alunos somente a identificação dos rótulos 

dados aos conectores (aditivos, adversativos, conclusivos, causais, 

temporais, explicativos, condicionais, etc), sem incentivar a sua utilização na 

produção de textos próprios, através de atividades de leitura e escrita 

variadas que poderiam servir para o professor alertar para a necessidade de 

diversificação dos conectores como forma de enriquecer o texto (op. cit., p. 

109). 

 

Andrade (2008) investigou os conectores coordenativos E, AÍ e ENTÃO em cinco 

conversações cotidianas pertencentes ao Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA 

CUNHA, 2011), que foram produzidas espontaneamente por indivíduos nascidos e residentes 

em Natal (RN). A autora averiguou possíveis influências do princípio da marcação linguística 

sobre os padrões de comportamento semântico-pragmático, morfossintático e entoacional 

desses conectores. Os 243 dados da amostra foram avaliados de acordo com sete grupos de 

fatores (relação semântico-pragmática existente entre as orações interligadas pelo conector, 

tipos de sequência textual, assunto tratado na conversação no momento em que o conector é 

empregado, tipo de oração, nível de articulação textual, constituição de unidade entoacional 

composta pelo conector e a oração que introduz, e existência de pausa entre orações 

interligadas pelo conector). 

Os resultados da pesquisa foram ao encontro da maioria das previsões da autora, isto é, 

o conector menos marcado E teve 109 ocorrências (45%) e foi mais frequentemente 

empregado em contextos menos complexos da conversação; o AÍ, de marcação intermediária, 

teve 99 ocorrências (41%), sendo mais recorrente em contextos de média complexidade; e o 

ENTÃO, com 35 ocorrências (14%), predominou em contextos mais complexos, como era 

esperado, já que é o conector mais marcado entre os três considerados. 

Valendo-se também do princípio funcionalista da marcação linguística e da 

Sociolinguística Variacionista, Görski, Tavares e Freitag (2008) apresentaram resultados 
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sobre o uso dos conectores E, AÍ, DAÍ e ENTÃO por falantes de Florianópolis, referentes a 

duas variáveis: relações semântico-pragmáticas (sequenciação textual, sequenciação temporal 

e consequência) e níveis de articulação (entre orações, entre segmentos tópicos, entre 

subtópicos e entre tópicos).  

Ratificando os resultados das pesquisas anteriores, o E foi novamente o conector mais 

recorrente, sendo responsável por 1.457 dados (40%) do total de 3.631 dados encontrados na 

amostra; AÍ e DAÍ possuíram frequência quase idêntica, 828 e 818 ocorrências, 

respectivamente (23%); e ENTÃO foi o menos frequente, com 528 ocorrências (15%).  

As autoras confirmaram suas hipóteses quanto ao princípio da marcação tanto na 

distribuição dos conectores como nos contextos preferidos por cada um deles, isto é, o E teve 

mais frequência nos contextos menos complexos, sequenciação textual (51%) e entre orações 

(65%); o AÍ foi mais recorrente em contextos de média complexidade, sequenciação temporal 

(33%) e entre segmentos tópicos (26%); o DAÍ alternou a predominância entre contextos de 

alta e de média complexidade, consequência (34%) e entre segmentos tópicos (26%); e o 

ENTÃO foi mais empregado em contextos mais complexos, consequência (28%) e entre 

tópicos (48%). 

Após a apresentação da posição defendida por alguns gramáticos e autores de livros 

didáticos de Língua Portuguesa e a síntese de alguns estudos feitos sobre os conectores sob a 

ótica da Linguística Textual, da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo Linguístico 

Norte-americano, passemos à nossa fundamentação teórica, no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO III –  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nesta pesquisa, fundamentamo-nos no suporte teórico do Funcionalismo Linguístico 

Norte-americano (GIVÓN, 1995, 2001; HOPPER, 1998; HOPPER; TRAUGOTT, 2003; 

FORD; FOX; THOMPSON, 2003), focalizando especialmente o princípio da marcação 

linguística como proposto por Givón (1995, 2001), autor ao qual recorremos para a distinção 

entre os conectores sequenciadores quanto ao grau de marcação. 

Para o Funcionalismo, a gramática de uma língua é um conjunto de regularidades 

decorrentes de pressões cognitivas e do uso, isto é, do discurso, que são constantemente 

reestruturadas, ressignificadas e ajustadas espontaneamente de acordo com as experiências, 

necessidades e competências comunicativas de cada interlocutor (cf. NEVES, 1997; 

FURTADO DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003; FURTADO DA CUNHA; 

TAVARES, 2007; FURTADO DA CUNHA, 2008; WILSON; MARTELOTTA; CEZARIO, 

2006; MARTELOTTA, 2008). Nessa perspectiva, Ford, Fox e Thompson (2003, p. 122) 

entendem a gramática como 

 

[...] um conjunto de memórias organizadas e minimamente diversificadas do 

que as pessoas ouviram e repetiram durante a vida, um conjunto de formas, 

padrões e práticas que surgiram para servir às funções mais recorrentes que 

os falantes precisam preencher.   

 

Assim sendo, a gramática é um sistema aberto, fortemente suscetível à mudança 

histórica, temporal, social, interativa e dialógica, pois é intensamente afetada pelo emprego 

que lhe é dado no dia a dia, sofrendo influência inclusive da frequência de uso das 

construções linguísticas pelos interlocutores. Dessa forma, ela pode variar gradualmente 

conforme as modalidades de manifestação da língua (fala e escrita), os gêneros textuais, os 

graus de formalidade da situação e os interlocutores, falante/escritor e ouvinte/leitor, que 

possuem experiências particulares com a língua. Segundo Neves (1997, p. 22), “[...] a 

gramática funcional visa a explicar regularidades dentro das línguas e através delas, em 

termos de aspectos recorrentes das circunstâncias sob as quais as pessoas usam a língua”. 

Como diz Hopper (1987, 1988, 1998, 2008), “a gramática é emergente”, variável, 

maleável, está sempre em construção e, por isso, não é autônoma, nunca está completa, nunca 

é fixa nem determinada. Nessa direção, Tavares (2011a, em preparação) ressalta que “[...] as 

construções gramaticais, que podem parecer estáveis quando tomadas fora do discurso, na 
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verdade são instáveis e sujeitas ao rearranjo e a remodelação a cada situação de interação.” A 

autora aponta ainda que:  

 

O discurso pode ser definido como um mosaico sempre provisório, que é 

composto pela organização em andamento de construções lexicais e 

gramaticais concatenadas e encaixadas umas nas outras, sob influência de 

uma gama de fatores que condicionam cada situação discursiva (fatores 

cognitivos, comunicativos, sociais, estilísticos, etc.). E a gramática é “[...] o 

agregado maleável e internalizado das formações vindas da língua em uso” – 

do discurso, das experiências com a interação linguística que acumulamos 

durante a vida (BYBEE; HOPPER, 2001, p. 7). Como tal, a gramática é uma 

atividade em tempo real, on-line, que emerge do seu contexto discursivo e, 

dessa forma, é inseparável desse contexto. Não é, portanto, algo distinto do 

discurso, e sim toma parte ativa em sua constituição, sempre que 

interagimos. 

 

Concebendo a língua como um instrumento de comunicação e de interação social entre 

os seres humanos, o interesse de investigação linguística da perspectiva funcionalista vai além 

da estrutura gramatical, pois busca no contexto discursivo e na cognição humana as 

motivações para os fatos da língua, que é altamente dinâmica, heterogênea e flexível. 

Conforme Wilson, Martelotta e Cezario (2006, p. 23), 

 

[...] a estrutura da linguagem é caracterizada como um reflexo de processos 

gerais de pensamento que os indivíduos elaboram ao criarem significados, 

adaptando-os a diferentes situações de interação com outros indivíduos. 

Sendo assim, a linguagem constitui um conjunto complexo de atividades 

comunicativas, sociais e cognitivas integradas com o resto da psicologia 

humana. 

 

Não há um período da vida específico para que a aprendizagem de uma língua possa 

estar completa. Essa aprendizagem se dá constantemente com o surgimento de novas 

interações comunicativas e sociais (HOPPER, 1998) porque as pessoas continuam a 

desenvolver e/ou inovar habilidades linguísticas durante toda a vida (HOPPER; TRAUGOTT, 

2003).  
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Assim, a estrutura gramatical depende do uso efetivo que se faz da língua (falada e 

escrita) e vai se moldando, se adaptando e se renovando conforme as necessidades e 

habilidades comunicativas dos interlocutores; isto é, é motivada pela situação comunicativa, 

tornando-se assim uma variável dependente, pois os usos da língua em contextos específicos 

de interação social e em atos reais de comunicação, que são negociados pelo falante/escritor e 

ouvinte/leitor, é que dão forma à gramática.  

A gramática da língua está, portanto, associada ao uso que o falante/escritor faz dela e 

ao significado que deseja transmitir. Por conseguinte, 

 

A gramática não pode ser vista como independente do uso concreto da 

língua, ou seja, do discurso. Quando falamos, valemo-nos de uma gramática, 

ou seja, de um conjunto de procedimentos necessários para, através da 

utilização de elementos lingüísticos, produzirmos significados em situações 

reais de comunicação. Mas, ao adaptarmos esses procedimentos aos 

diferentes contextos de comunicação, podemos remodelar essa gramática, 

que, na prática, seria o resultado de um conjunto de princípios dinâmicos que 

se associam a rotinas cognitivas e interativas moldadas, mantidas e 

modificadas pelo uso (MARTELOTTA, 2008, p. 63). 

 

É por isso que a relação entre gramática e discurso é uma via de mão dupla, pois tanto 

o discurso se adapta aos padrões da gramática, como a gramática se adapta às renovações do 

discurso (HOPPER, 1998, 2008; NEVES, 1997; MARTELOTTA, 2008). Daí a dinamicidade, 

a heterogeneidade e a variabilidade da língua, que está sempre a serviço das necessidades e/ou 

dos propósitos cognitivo-comunicativos de cada indivíduo, que tem experiência e história de 

vida particulares e se esforça para efetuar uma comunicação bem sucedida (HOPPER, 1998).    

Givón (1995) apresenta resumidamente o grupo de premissas que caracteriza a visão 

funcionalista da linguagem: 

 

 a linguagem é uma atividade sociocultural; 

 a estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas; 

 a estrutura é não arbitrária, motivada, icônica; 

 mudança e variação estão sempre presentes; 

 o sentido é contextualmente dependente e não atômico; 

 as categorias são emergentes; 

 as regras de gramática permitem algumas exceções. 
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O Funcionalismo investiga a relação existente entre as formas e as funções da língua 

nas mais variadas situações de interação, buscando explicações para os usos dados a essas 

formas em motivações cognitivo-comunicativas. Tais motivações são compreendidas como 

princípios que regem a língua. Entre esses princípios, estão a iconicidade, a marcação, a 

persistência e a coerência temática.  

Neste estudo, o foco recai sobre o princípio da marcação, que é considerado uma das 

motivações cognitivo-comunicativas mais importantes para a organização da língua, e, desde 

a sua proposição, tem figurado como um dos tópicos centrais da teoria linguística (cf. 

PUSTET, 2009).  

A elaboração desse princípio se deu na Escola de Praga, no início do século XX, com 

base na noção saussureana de valor linguístico. De início, a marcação foi associada a casos 

de oposição binária entre dois elementos pertencentes a uma categoria linguística específica, 

ou seja, um dos elementos tem uma propriedade presente, enquanto o outro a tem ausente, 

sendo que a presença dessa propriedade exige a presença de uma marca formal que a 

codifique linguisticamente. Na fonologia, essa oposição se dá, por exemplo, através do traço 

sonoridade em que o fonema /b/ [+ sonoro] é marcado e o /p/ [-sonoro] é não marcado; na 

morfologia, a oposição se dá, por exemplo, na relação singular-plural, a forma marcada 

contém a desinência - s de plural (cadernos) e a forma não marcada não a contém (caderno); 

na sintaxe, uma oração construída na voz passiva como, por exemplo, a atividade foi passada 

pelo professor para os alunos é marcada em comparação com a oração construída na voz 

ativa, o professor passou a atividade para os alunos, que é não marcada.  

Segundo Pustet (2009, p. 2), um importante aspecto da marcação é 

 

[...] a correlação entre a complexidade estrutural, isto é, o tamanho dos itens 

linguísticos, e sua frequência de ocorrência no discurso. Ambas as variáveis 

têm sido geralmente reconhecidas como componentes essenciais do 

fenômeno de marcação: o membro estruturalmente menos complexo de uma 

oposição linguística tende a ser o mais frequente no discurso.  

 

Mais tarde, a marcação passou a ser associada não apenas à questão da complexidade 

estrutural e à questão da frequência, mas também à questão da complexidade cognitiva. Nessa 

linha, Givón (1995, p. 28) apresenta três critérios para a distinção de formas linguísticas 

quanto à marcação:  
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(a) Complexidade estrutural: a forma marcada tende a ser mais complexa 

(ou maior) que a forma não marcada correspondente. 

(b) Distribuição de frequência: a forma marcada tende a ser menos 

frequente, cognitivamente mais saliente, do que a forma não marcada 

correspondente. 

(c) Complexidade cognitiva: a forma marcada tende a ser cognitivamente 

mais complexa – em termos de esforço mental, demanda de atenção 

ou tempo de processamento – do que a forma não marcada 

correspondente.  

 

Ou seja, o elemento marcado, em relação a sua contraparte não marcada, tende a exigir 

mais memória, mais esforço de atenção e mais tempo de processamento, e tende a ser menos 

frequente e mais longo, considerando-se o número de fonemas que o compõe.  

Tavares (2011b) aponta que os critérios (a) e (b) referem-se a propriedades concretas, 

observáveis no discurso, que, por isso, são mais facilmente mensuráveis. Segundo a autora, 

apesar do fato de maior complexidade estrutural (critério a) e baixa frequência (critério b) 

poderem ser consideradas indícios de que uma certa forma é mais complexa em termos de 

processamento cognitivo do que outra de mesma função, apenas testes de natureza cognitiva 

podem mensurar mais diretamente indícios referentes ao critério c (por exemplo, testes que 

avaliem velocidade de processamento de itens linguísticos).  

Como já mencionamos, os critérios de marcação propostos por Givón podem ser 

aplicados não apenas a casos de oposição binária, mas também a casos de categorias que 

agrupam mais de duas formas, pois possibilitam a organização escalar das formas segundo os 

diferentes graus de marcação que apresentam. Assim, pode-se substituir os termos “marcado” 

e “não marcado” pelos termos “mais marcado” e “menos marcado” (cf. TAVARES, 1999, 

2003). 

A influência do princípio da marcação sobre a organização das relações entre funções 

e formas gramaticais e seus contextos de uso tem sido bastante relevante. Essa influência pode 

ser conferida em vários estudos que tomam como objeto de estudo diferentes categorias 

gramaticais (cf. ANDERSEN, 2001; GIVÓN, 2001; GRYNER, 2002; MOLLICA, 2003; 

TAVARES, 2004; GÖRSKI; FREITAG, 2006; GÖRSKI; TAVARES; FREITAG 2008; 

PUSTET, 2009). Esses estudos demonstraram que há correlação entre o grau de marcação das 

formas e o uso dado a elas nas mais diversas situações diárias de comunicação, isto é, formas 

mais marcadas tendem a predominar em contextos sintático-semânticos e semântico-
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pragmáticos de maior complexidade, e formas menos marcadas tendem a predominar em 

contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos de menor complexidade. Esses 

resultados comprovam a eficácia do princípio da marcação no que diz respeito à 

prototipicidade das relações entre formas gramaticais e contextos de uso: uma forma tende a 

ser utilizada em contextos de maior ou menor complexidade, dependendo do seu grau de 

marcação. 

Após a apresentação do nosso suporte teórico, vamos à descrição das etapas seguidas 

ao longo desta pesquisa, no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo, encontram-se os procedimentos metodológicos adotados no decorrer 

da pesquisa. De início, caracterizamos o nosso corpus; em seguida, listamos os grupos de 

fatores investigados e descrevemos os passos seguidos na análise dos dados; depois 

apresentamos o comando da proposta de produção textual escrita do vestibular de 2009.1 do 

IFRN; e, por fim, caracterizamos o gênero textual artigo de opinião.  

 

4.1 O CORPUS 

 

Com a finalidade de testar o possível efeito do princípio funcionalista da marcação 

linguística sobre o uso de conectores sequenciadores, investigamos as ocorrências de tais itens 

num corpus constituído por cento e vinte produções textuais escritas por vestibulandos de 

2009.1 do IFRN (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte).  

 

4.2 OS GRUPOS DE FATORES   

 

  Após a coleta dos dados, estes foram codificados e avaliados de acordo com quatro 

grupos de fatores, organizados de modo a apreender elementos sintático-semânticos e 

semântico-pragmáticos ligados aos contextos de uso dos conectores sequenciadores, 

elementos esses aptos a servirem de indícios para a auferição de diferentes graus de 

complexidade.  

Com base nos resultados obtidos, analisamos, interpretamos e descrevemos qualitativa 

e quantitativamente o uso dos conectores sequenciadores por vestibulandos de 2009.1 do 

IFRN. A distribuição dos contextos investigados correspondentes a cada grupo de fatores foi a 

seguinte: 

 

Complexidade sintático-semântica 

 

1. Níveis de articulação textual:  

 entre orações;  

 entre períodos; 

 entre parágrafos.   
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Complexidade semântico-pragmática 

 

2. Relações semântico-pragmáticas:  

 sequenciação textual;  

 sequenciação temporal;  

 consequência/conclusão.  

 

3. Traços semântico-pragmáticos verbais:  

 verbos de atividade 0 (existência e estado);  

 verbos de atividade 1 (atividade momentânea, atividade específica e elocução); 

 verbos de atividade 2 (atividade difusa e instância);   

 verbos de atividade 3 (transitório intencional, transitório não intencional e 

processo);  

 verbos de atividade 4 (experimentação mental, atenuação, relacional e sensação 

corporal).  

 

4. Tipos de sequências textuais:  

 dialogal;  

 narrativa;  

 injuntiva;  

 descritiva;  

 explicativa;  

 argumentativa. 

 

4.3 PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA NO VESTIBULAR 2009.1 DO IFRN  

  

 Nesta seção, reproduzimos, na íntegra, o comando da produção textual escrita exigida 

pelo vestibular de 2009.1 do IFRN, além de tecermos algumas observações sobre o processo 

de escrita, especificamente em situação de vestibular.  

 A proposta de produção textual escrita do vestibular de 2009.1 do IFRN cria uma 

situação de enunciação que orienta os candidatos a produzirem seus textos de acordo com um 

gênero textual específico, o artigo de opinião: 
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Quadro 3 – Comando da produção textual escrita 

 

Leia atentamente os fragmentos textuais reproduzidos a seguir. Eles expressam a opinião de 

algumas pessoas sobre a importância do livro no mundo em que vivemos.  

 

 

“Os livros são objetos transcendentes  

Mas podemos amá-los do amor táctil 

Que votamos aos maços de cigarro (...)”  

(Trecho da canção Livros, de Caetano Veloso)  

 

 

“(...) Livros só atrapalham. Criam espíritos perdedores. Provocam isolamento, frustração, 

resignação. Desde que comecei a ler, virei um frouxo, um molenga. Com o passar dos anos, 

foram-se embora todas as minhas ambições. Tudo porque os livros me colocaram no devido 

lugar. Nada disso, claro, tem a ver com o temperamento nacional, tão afirmativo, tão voraz, tão 

animal. É contraproducente tentar convencer os poderosos a prestar depoimentos sobre a 

importância dos livros em suas carreiras, simplesmente porque é mentira, e todo mundo sabe 

que é mentira. Dê uma olhada nas pessoas de sucesso que aparecem nas páginas desta revista. 

É fácil perceber que nenhuma delas precisou ler para subir na vida. A melhor receita para o 

sucesso, no Brasil, é o analfabetismo. (...)”  

(Trecho do artigo Ler não serve para nada, do jornalista Diogo Mainardi, publicado na revista 

Veja, em 28/03/2001)  

 

 

“Diogo Mainardi acertou mais uma vez quando disse que a leitura não é caminho para o 

enriquecimento material. Só errou no motivo. Não é que os livros (corretos) nos deixam frouxos 

e sem ambição. Eles nos abrem os olhos, e da forma como a sociedade está organizada não há 

espaço para o pensamento, tornando marginalizados os lidos ("Ler não serve para nada", 28 

de março).”  

(Carta do leitor Alex Daher, de Goiânia-GO, publicada na revista Veja, em 04/04/2001)  

 

 

“Ler pode ser uma fonte de alegria. Pode ser. Nem sempre é. Livros são iguais à comida. Há os 

pratos refinados, [...] que começam por dar prazer ao corpo e terminam por dar alegria à 

alma. E há as gororobas, mal cozidas, empelotadas, salgadas, engorduradas, que além de 

produzir vômito e diarréias no corpo produzem perturbações semelhantes na alma.”  

(ALVES, Rubem. Entre a ciência e a sapiência: o dilema da educação. 4. ed. Edições Loyola. 

São Paulo, 1999.)  

 

 

Com base na leitura desses fragmentos e do texto-base para a prova objetiva de Língua 

Portuguesa, produza um artigo de opinião em resposta ao seguinte questionamento:  

 

 

O livro é ou não um objeto de grande importância no modelo atual de sociedade? 

 

 

ATENÇÃO: O TEXTO DEVERÁ SER ASSINADO COM O PSEUDÔNIMO JOSÉ DO 

LÁCIO. A ASSINATURA COM QUALQUER OUTRO NOME SERÁ CONSIDERADA 

IDENTIFICAÇÃO E IMPLICARÁ A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. 
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Quadro 4 – Texto-base para a prova objetiva de Língua Portuguesa 

 

AUSÊNCIA DO LIVRO 

Ana Miranda 

 

Maria é uma estudante brasileira. Gosta de ler, mas não tem o hábito da leitura. Ouve os 

pais, os professores dizerem que ela precisa ler, portanto sabe que precisa ler, mas não sabe 

muito bem o motivo. As escolas fazem um esforço para que ela leia, os governantes adquirem 

livro aos milhões e sustentam ou criam bibliotecas, mas Maria não lê. Ela já leu alguns livros 

na escola, orientada pelos professores, foi à biblioteca da escola e leu, teve dificuldades para 

ler um ou outro livro, mas dos livros “fáceis” ela gostou.  

Maria até gosta de ler, porém não lê. Acha que é porque não tem tempo, ou porque não 

tem dinheiro, porque não sabe se concentrar, porque não entende… Simplesmente não adquiriu 

o hábito de ler. Não lê direito nem mesmo as placas de rua, as legendas de filmes, erra muito e 

sua mente fica confusa. Maria tem agora dezessete anos e vai fazer o vestibular, entende as 

matérias, mas erra nas respostas porque não sabe ler o enunciado. Não sabe ler o que encontra 

no computador, apenas copia e cola. Não sabe ler nem mesmo aquilo que escreveu. Não sabe 

escrever uma redação.  

Maria cresceu distante dos livros, em sua casa jamais teve uma biblioteca na sala, nem 

uma pequena estante de livros, nem uma prateleira de livros no quarto, nunca viu seus pais 

lendo, sua mãe jamais a levou a uma livraria ou a uma biblioteca, nas salas de aulas Maria 

jamais teve uma estante de livros, os passeios escolares jamais foram a uma livraria ou 

biblioteca ou editora ou impressora de livros, nos fins de semana a escola lhe oferece esporte, 

jamais Maria teve um horário de leitura no seu cotidiano, nem na escola, nem em casa, ouviu a 

professora lendo livros para as crianças, encantou-se com contadores de histórias, mas jamais 

lhe ensinaram o hábito de ler e escrever diariamente, embora lhe tenham ensinado o hábito de 

tomar banho, escovar os dentes, amarrar os sapatos, fazer o dever de casa cotidianamente.  

Maria percebe um esforço dos professores para que ela leia livros, mas o livro é retirado 

de sua vida, sua cartilha não tem formato de livro, na escola os livros têm formato de apostilas, 

mais parecida com revista, na igreja ela recebe um folheto, Maria nunca vê alguém lendo, o 

livro está fora de seu percurso diário, ela não sabe nada a respeito do livro, não sabe distinguir 

um livro bom de um livro ruim, os professores dão um tema que Maria vai pesquisar na 

internet, e não exigem a leitura de um livro, um capítulo que seja, os professores dizem que é 

preciso ler, mas Maria recebe apostilas, jornais, onde se encontram caminhos para evitar a 

leitura de um livro, que reproduzem trechos ou resumos de livros, e perguntas e respostas, o 

livro jamais fez parte da vida de Maria, ela não tem nenhum amor pelo livro, nem mesmo o 

apreço, ou interesse, o livro não lhe diz nada, apenas ela sabe, de forma meio vaga, que precisa 

ler…  

(Revista Caros Amigos, setembro de 2008) 

 

 

 

Para escrever, é necessário que se tenha em mente o que dizer, como dizer, quando dizer 

e a quem dizer (ANTUNES, 2003). A partir do questionamento apresentado na produção 

textual escrita, os candidatos ao vestibular 2009.1 do IFRN teriam de dizer/escrever sobre “a 

importância do livro no modelo atual de sociedade”, podendo se respaldar em quatro 

fragmentos textuais escritos por autores distintos, fornecidos pelo próprio comando da 

produção textual escrita, além do texto-base, fornecido pela prova objetiva de Língua 

Portuguesa.  
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Delineada a situação de enunciação, os candidatos poderiam dialogar com esses textos 

ao produzirem seus próprios textos, divergindo ou convergindo com as ideias expostas, desde 

que exprimissem as suas próprias ideias e posições, lembrando-se sempre de que estavam 

participando de um processo seletivo e que seriam avaliados por uma determinada banca. 

Essa situação de produção pode ter gerado nos candidatos um certo desconforto, o que 

tornaria ainda mais dificultoso o processo de escrita. 

 

4.4 O GÊNERO TEXTUAL ARTIGO DE OPINIÃO  

 

Conforme solicitado na proposta de produção textual escrita do vestibular 2009.1 do 

IFRN, os candidatos deverão produzir um artigo de opinião optando por concordar ou 

discordar sobre a “importância do livro no modelo atual de sociedade”. Esse gênero textual 

pertence à esfera dos gêneros argumentativos, por predominarem nele sequências textuais 

argumentativas, e à esfera do domínio jornalístico, circulando tanto em jornais e revistas 

impressos como on-line, na internet. O artigo de opinião caracteriza-se principalmente pela 

exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto polêmico, que deve ser bem 

fundamentado através de argumentos convincentes e consistentes para envolver o leitor e 

convencê-lo a aderir ao posicionamento do autor. Conforme as palavras de Bräkling (2000, p. 

226), 

 

O artigo de opinião é um gênero de discurso em que se busca convencer o 

outro de uma determinada idéia, influenciá-lo, transformar os seus valores 

por meio de um processo de argumentação a favor de uma determinada 

posição assumida pelo produtor e de refutação de possíveis opiniões 

divergentes. É um processo que prevê uma operação constante de 

sustentação das afirmações realizadas, por meio da apresentação de dados 

consistentes, que possam convencer o interlocutor. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) orientam que a 

seleção dos gêneros textuais a serem estudados seja feita com base na frequência com que eles 

aparecem no ambiente escolar e no ambiente social. O artigo de opinião é um gênero 

importante tanto no universo escolar como no extraescolar, já que frequentemente os 

indivíduos se deparam com situações em que precisam tomar posição e se manifestar sobre 

determinado assunto de interesse público, o qual, inclusive, pode afetar direta ou 
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indiretamente a vida dos membros da sociedade – seja na cidade, no estado, no país ou no 

mundo. Dada a importância do artigo de opinião para uma participação mais ativa dos 

indivíduos na sociedade, os alunos, em ambiente escolar, constantemente são (ou deveriam 

ser) levados a produzir artigos de opinião para emitir suas opiniões sobre fatos polêmicos que 

tenham alcance mundial ou nacional ou mesmo que interessem mais diretamente a um grupo 

social mais próximo do aluno, como o bairro, a rua ou mesmo a escola.   

O papel do professor de Língua Portuguesa é orientar como essa exposição de opinião 

deve ser feita, oferecendo aos alunos estratégias para a organização de informações na forma 

de argumentos consistentes que levem a uma conclusão bem fundamentada. Os conectores 

sequenciadores, objeto deste estudo, possuem papel ativo em uma concatenação bem sucedida 

de argumentos, por possibilitarem que os escritores deixem mais claro, para o leitor, o tipo de 

relação semântico-pragmática que pretendem estabelecer entre duas informações 

sequenciadas no corpo do texto.   

Muitos alunos até sabem se posicionar bem diante de fatos polêmicos, mas na hora de 

articular as informações, fazer a junção de uma informação à outra, não conseguem perceber a 

relação semântico-pragmática expressa pelo conector utilizado: conclusão, adversidade, 

consequência, sequenciação textual (ou adição), entre outras. Daí a importância de lerem e 

escreverem vários artigos de opinião para irem assimilando a estrutura do gênero e irem 

percebendo a organização das estratégias argumentativas na tessitura do texto através das 

pistas que os próprios conectores dão. É, pois, fundamental escolher adequadamente os 

conectores sequenciadores, caso contrário o que está sendo dito pode mesmo chegar a ter 

efeito contrário daquele pretendido pelo autor do texto. 

O gênero artigo de opinião costuma ser o mais requerido em vestibulares e concursos 

públicos, o que acaba sendo mais uma razão para o seu estudo rotineiro nas escolas. Ao 

produzirem um artigo de opinião em situação de avaliação, os candidatos devem demonstrar 

um bom domínio da variedade formal da língua escrita, além de expor suas ideias para 

reforçar seus argumentos, definindo o posicionamento assumido. Dessa forma, os avaliadores 

conseguem perceber, concomitantemente, se determinado candidato faz bom uso da língua 

formal escrita e se ele sabe articular bem as ideias, utilizando, por exemplo, conectores 

sequenciadores adequados às relações semântico-pragmáticas expressas por eles. Essa é uma 

das questões a que nos voltaremos no próximo capítulo. 

Depois de percorrermos os passos seguidos por esta pesquisa, por meio da 

caracterização do corpus, dos grupos de fatores listados, da apresentação da proposta de 

produção textual escrita do vestibular de 2009.1 do IFRN e da caracterização do gênero 
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textual artigo de opinião, é hora de passarmos à análise dos dados, que compõe o quinto 

capítulo, a seguir. 
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CAPÍTULO V –  ANÁLISE DOS DADOS: UMA QUESTÃO DE MARCAÇÃO? 

 

Este capítulo apresenta, inicialmente, a distribuição sintático-semântica e semântico-

pragmática dos conectores sequenciadores coletados em nosso corpus, pondo em evidência os 

grupos de fatores controlados para a obtenção dessa distribuição, as hipóteses levantadas para 

cada um dos grupos de fatores, os resultados alcançados e as explicações propostas para esses 

resultados, fundamentadas no princípio da marcação. Após, recebem espaço análises e 

discussões concernentes a inadequações entre o conector sequenciador utilizado e a relação 

semântico-pragmática pretendida e/ou obtida pelos vestibulandos.  

 

5.1 DISTRIBUIÇÃO SINTÁTICO-SEMÂNTICA E SEMÂNTICO-PRAGMÁTICA 

DOS CONECTORES SEQUENCIADORES 

 

5.1.1 HIPÓTESE GERAL QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS CONECTORES 

SEQUENCIADORES 

  

A tabela a seguir traz a frequência de uso de cada um dos conectores sequenciadores 

em nosso corpus. 

 

Tabela 1 – Frequência dos conectores sequenciadores 

Conectores 

sequenciadores 

Frequências  Porcentagens  

E 173 66 

Portanto 27 11 

Por isso 12 5 

Assim 11 4 

Então 10 4 

Dessa forma 6 2 

E consequentemente 5 2 

Logo  4 2 

Desse modo 3 1 

E assim 3 1 

E por isso 2 1 

Sendo assim  2 1 

Assim sendo  1 0 

Deste modo  1 0 

Consequentemente 1 0 

E por consequência  1 0 

TOTAL 262 100 
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Coletamos, no total, 262 dados de conectores sequenciadores na amostra considerada, 

dos quais o mais frequente é o E, responsável por 66% das ocorrências. O segundo mais 

frequente é o PORTANTO, com 11% das ocorrências. Destacam-se ainda, em termos de 

frequência de uso, o POR ISSO (5%), o ASSIM (4%), o ENTÃO (4%), o DESSA FORMA 

(2%), o E CONSEQUENTEMENTE (2%) e o LOGO (2%). 

Entre os conectores sequenciadores que encontramos em nossa amostra, E é a forma 

menos marcada: é a mais recorrente, sendo responsável por 173 (66%) do total de 262 dados 

que obtivemos. Além disso, o E parece ser a forma mais fácil de processar: é a menor em 

extensão. Os demais conectores são maiores, possuindo de duas a sete sílabas, e têm 

frequência bem menor.  

Consideramos os outros conectores sequenciadores presentes em nossa amostra como 

mais marcados que o E por serem mais extensos e de baixa recorrência, o que deve lhes 

render maior saliência cognitiva e, dessa guisa, levar à necessidade de mais atenção e tempo 

de processamento do que o conector E. Obviamente, em termos de extensão, conectores como 

ASSIM SENDO, E POR CONSEQUÊNCIA e CONSEQUENTEMENTE são mais marcados 

que conectores como ENTÃO, LOGO e ASSIM. Todavia, decidimos opor a forma menos 

marcada, E, às demais formas, tomadas em conjunto como mais marcadas em relação ao E, 

por serem essas formas de frequência bastante baixa. Acreditamos que diferenciações mais 

refinadas em termos de marcação (por exemplo, elaborando-se uma escala de menos a mais 

marcado consoante o número de sílabas de cada conector) acabariam gerando resultados 

similares aos que encontramos com a oposição “conector E versus demais conectores”: E, por 

ser o conector menos marcado, deve ter tendências de distribuição distinta daquelas dos 

demais conectores. Quais seriam essas tendências? 

A produção do artigo de opinião acontece em um contexto bastante complexo que 

requer grande cuidado em termos de elaboração, uma vez que a intenção subjacente à sua 

produção é a busca de convencimento do interlocutor – este deve aderir a determinado ponto 

de vista. Buscar atingir esse objetivo demanda grande esforço cognitivo por parte do autor do 

texto: ele tem de assumir, justificar e defender a sua posição frente a determinado fato 

polêmico de forma clara e concisa, em linguagem formal, recorrendo a argumentos sólidos, 

coerentes e admissíveis, e rebatendo possíveis opiniões contrárias. É preciso criticar, 

questionar e mesmo concordar com opiniões outras pertinentes ao contexto do tema a ser 

debatido, deixando sempre em destaque a própria opinião, e, em geral, finalizar o texto 

explicitando a conclusão a que se espera que o leitor chegue, com base nos argumentos que o 

autor apresentou. Por essas propriedades, o artigo de opinião relaciona-se às circunstâncias 
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mais formais e públicas da modalidade escrita, e pode ser considerado um gênero bastante 

complexo.  

Além disso, o escritor de um artigo de opinião geralmente procura tomar cuidado não 

apenas com o que diz, mas também com o como diz, do que resulta um estilo de escrita mais 

formal, ou seja, uma escrita mais elaborada, mais planejada, sem gírias, sem expressões 

grosseiras, e sem traços de dialetos não padrão, elementos esses que são mais comuns na 

língua oral e informal do dia a dia.  

Assim, uma vez que o artigo de opinião é um gênero textual que exige bastante 

cuidado com a organização das informações e o manuseio das palavras, demanda maior 

esforço mental e cognitivo tanto por parte do escritor, na elaboração e concatenação das 

informações, quanto por parte do leitor, na busca de interpretação dessas informações. 

Como já mencionamos, formas marcadas costumam ser empregadas em contextos 

comunicativos mais complexos e formas não marcadas ou de baixa marcação costumam ser 

empregadas em contextos comunicativos menos complexos. Como o artigo de opinião é um 

gênero que tende a ser bastante complexo em termos de elaboração e de interpretação, deveria 

haver nele um maior uso de conectores sequenciadores mais marcados, como ENTÃO, LOGO, 

PORTANTO, ASSIM, CONSEQUENTEMENTE, DESSE MODO, o que não aconteceu em 

nossa amostra, em que esses conectores atingiram apenas 34% do total de dados. O conector 

mais frequente foi justamente o menos marcado, o E, com 66% do total de dados. 

Embora não tenhamos levado a cabo um estudo sistemático, temos notado, em artigos 

de opinião publicados em jornais e revistas, que o uso do conector E costuma ser menor do 

que o que registramos em nossa amostra de dados, ou mesmo não ocorrer.
8
  

Como o E é um conector de baixa marcação, nossa hipótese geral em termos de 

distribuição é a de que esse conector irá predominar, nos artigos de opinião considerados, em 

contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos de menor complexidade, ao passo 

que os demais conectores, mais marcados, irão predominar em contextos sintático-semânticos 

e semântico-pragmáticos de maior complexidade.    

O conector sequenciador PORTANTO também merece destaque em nossa análise. Dos 

conectores mais marcados, ele foi o mais recorrente em nosso corpus, com 27 ocorrências, 

representando (11%) do total de dados, mesmo possuindo a estrutura linguística maior que a 

                                                 
8
 Seria interessante a realização de um estudo comparando artigos de opinião produzidos por vestibulandos com 

artigos de opinião produzidos por articulistas em jornais e revistas com o intuito de se observar se, de fato, o uso 

do conector E é menos frequente nestes últimos.   
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de outros conectores encontrados, como o LOGO (2%), o ASSIM (4%) e o ENTÃO (4%). Ou 

seja, PORTANTO é mais complexo em termos de extensão que esses três conectores, mas 

mesmo assim é o segundo conector mais frequente. Acreditamos que isso se deva ao fato de 

que PORTANTO seja, dos conectores tipicamente vinculados à relação semântico-pragmática 

de consequência/conclusão, um dos que mais recebe atenção na escola. É possível mesmo que 

PORTANTO seja apresentado aos alunos como o conector prototípico para a introdução do 

último parágrafo de um texto da esfera argumentativa, marcando, assim, a conclusão deste 

texto, o que contribuiria não apenas para sua alta frequência em geral em textos 

argumentativos produzidos por vestibulandos, mas também para sua alta frequência no nível 

de articulação textual entre parágrafos. Averiguamos esta última possibilidade na seção 

5.1.2.2.  

A seguir, apresentamos a caracterização dos grupos de fatores e a formulação das 

hipóteses referentes a cada um desses grupos, para, em seguida, discutirmos os resultados.  

 

5.1.2 NÍVEIS DE ARTICULAÇÃO TEXTUAL 

 

5.1.2.1 CARACTERIZAÇÃO E HIPÓTESES 

 

Nos artigos de opinião que integram nosso corpus, os conectores sequenciadores 

foram utilizados em três níveis de articulação: entre orações, entre períodos e entre 

parágrafos, níveis esses caracterizados e exemplificados a seguir: 

 

 Uma oração é uma estrutura composta por um predicado e os sintagmas que o 

acompanham (THOMPSON; COUPER-KUHLEN, 2005). Consideramos que, no nível de 

articulação entre orações, o conector sequenciador une duas orações nucleares (isto é, 

que possuem um verbo conjugado em tempo, aspecto e modo) fortemente integradas 

entre si. Trata-se de duas orações que costumeiramente apresentam continuidade 

referencial (sujeitos com o mesmo referente), além de tenderem a apresentar 

continuidade de tempo, aspecto, modo (verbos principais de mesmo tempo, aspecto e 

modo) e localização (orações que codificam eventos que aconteceram em um mesmo 

espaço). A continuidade desses elementos resulta em um maior amarramento entre as 

informações codificadas pelas orações (cf. GIVÓN, 1995, 2001), como se verifica nos 

quatro exemplos a seguir: 
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(01) “A leitura tem que começar o quanto mais cedo, ASSIM deverá virar hábitos, para 

que as crianças de hoje passem para seus filhos amanhã e para que num futuro eles 

tenham uma sociedade mais digna do que é hoje.” (09/23) 

 

(02) “Acredito que o mundo e a sociedade em si precisa sim da tecnologia para evoluir, 

porém, não devemos viver em função dela, não significa que devemos deixar de apreciar a 

leitura que nos leva bem mais além E nos faz sentir sensações como ódio, amor, prazer, 

enfim, não nos faz pensar que vivemos apenas para consumir o que a sociedade nos 

oferece.” (14/51) 

 

(03) “A leitura é muito importante, tudo que sabemos hoje é porque lemos ou ouvimos. 

Quem não lê com frequência não escreve bem E provavelmente não obterá êxito em 

diversas áreas exigidas no mundo atual”. (129/02) 

 

(04) “Embora tenha fiéis e bravos defensores, acredito que o livro não tem grande 

importância E nem é influenciador do modelo de sociedade em que vivemos”. (211/35) 

 

 Denominamos período a estrutura composta por duas ou mais orações, em que pelo 

menos uma delas possui um verbo conjugado em tempo, aspecto e modo (ou seja, pelo 

menos uma delas é uma oração nuclear). O nível de interligação entre períodos é 

caracterizado por manifestar menores graus de integração entre as orações nucleares 

de cada período, comparativamente ao grau de integração existente no nível entre 

orações, havendo uma tendência à maior descontinuidade referencial, de tempo, 

aspecto, modo e localização. Além disso, pode haver a presença de orações 

subordinadas entre as orações nucleares de cada período, o que também é indício de 

menor integração, como ocorre nos exemplos (05) e (06). Em alguns casos, o menor 

amarramento entre as informações conectadas é evidenciado pela opção do autor do 

texto em finalizar o primeiro período com ponto final, e começar o período que se 

articula a este após o ponto final, como mostram os exemplos (07) e (08).  

 

(05) “Antigamente, quando nossos pais estavam na escola, o livro era a principal, senão a 

única, fonte de pesquisas, tornando o mesmo, um objeto de grande importância para a 

época, LOGO, como o livro era o único meio de adquirir conhecimento, a pessoa que 
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lêsse muito seria dono de um grande conhecimento, E todo pai quer que seu filho possua 

um grande conhecimento.” (03 e 04/17) 

 

(06) “A internet que permite tudo fácil e rápido, nem sempre é a melhor opção. Acaba 

acomodando nossa capacidade de pensar, ‘paralisa nossa inteligência’, não questionamos, 

não temos dúvidas apenas ‘engolimos’ o que lemos, que nem sempre vem trazendo 

informações corretas, PORTANTO apesar de muito tempo da existência dos livros, seu 

valor e o seu poder em transformar a sociedade dificilmente se apagará.” (145/22) 

 

(07) “Em muitas escolas não se tem o incentivo à leitura. E a mesma é o local decisivo na 

formação do caráter do cidadão. POR ISSO, ainda se vê muitas pessoas, algumas até com 

formação profissional, com dificuldades na escrita de um texto ou até mesmo sem 

conseguir se expressar em uma conversa.” (207/16)  

 

(08) “Em nossa sociedade precisamos disso: ler e compreender, de mergulhar na leitura, 

de doar-se a ela. ASSIM começaremos também a compreender o que acontece no mundo 

real, o porquê que as coisas acontecem, e apartir disso, decidir o que queremos, quais os 

sonhos e ideais.” (138/13) 

  

 O parágrafo é uma estrutura composta por um ou mais de um período, e separada, em 

uma nova linha no texto, das demais estruturas de mesmo tipo. Quando há mais de um 

período no parágrafo, um deve se correlacionar com o outro por meio de uma ideia 

central para formar uma “sequência unida, coerente e consistente de ideias associadas 

entre si”; assim, o parágrafo “dá coesão ao texto” (FIGUEIREDO, 1999, p. 13-14).  

No artigo de opinião, cada parágrafo tende a ser um núcleo agregador de informações 

que, embora relacionadas com informações já dadas, representam um conjunto de 

novos fatos ou argumentos, diferentes dos já explorados em outros parágrafos, ou que, 

no caso do parágrafo conclusivo do texto (o último parágrafo), tendem a representar a 

opinião defendida pelo autor do texto. No nível entre parágrafos, o conector 

sequenciador tem a missão de concatenar informações que foram mencionadas no 

parágrafo anterior (ou em vários parágrafos anteriores) com informações mencionadas 

no parágrafo recém-iniciado por ele. Costuma haver várias descontinuidades 

(referencial, de tempo, aspecto, modo e localização) entre as informações fornecidas 

no parágrafo introduzido pelo conector sequenciador e no(s) parágrafo(s) 
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precedente(s). Vejamos os quatro exemplos seguintes que trazem os conectores 

sequenciadores interligando parágrafos:   

 

 (09) “Os pais tem cupa das crianças e adolecentes não terem o abito de ler assiduamente, 

pois não mostrão o abito as filhos, e sim o abito de copiar e colar da internet. 

PORTANTO senhores e senhoras leitores que concluo que o livro hoje não e mais um 

objeto de grande importância para a sociedade como nas gerações dos nossos avôs, se 

houvesse uma campanha de cocientização não só para as crianças mais para os pais 

também e com uma grande ajuda do governo aí teríamos uma inversão no papel do livro 

para a sociedade do século XXI.” (01/06) 

 

(10) “Além dos livros didáticos, que nos ajuda a obter êxito profissional, existem outros 

tipos de livros, que nos oferecem conhecimentos em assuntos científicos e leituras do 

desenvolvimento da sociedade, por exemplo, para que possamos conhecer e entender a 

nossa sociedade, e aprendermos conviver com ela. 

POR ISSO, mesmo não sendo hábito de muitos dos brasileiros, a leitura de livros é de 

muita valia quanto ao nosso desenvolvimento pessoal e profissional, para conseguirmos 

bons empregos e conviver bem com a nossa sociedade atual.” (103/100)  

 

(11) “Acredito que para obter sucesso na vida profissional precisamos ter conhecimento e 

que podemos buscar o conhecimento que necessitamos nos livros. 

ASSIM, deveriam ser criados projetos de incentivo à leitura nas escolas, começando 

pelas crianças (que são o futuro do nosso país), para que todos comecem a se habituar a 

lêr bons livros.” (258/186) 

 

(12) “Talvés algumas pessoas, diria até muitas, não tenham descoberto o prazer da leitura, 

por falta de incentivo, por não ter adquirido o habito, ou mesmo por não saber ler ou 

interpretar um bom livro. 

ENTÃO cabe a cada um se perguntar e pensar, por que não ler um livro? Se ele nos 

ajuda a entender a matéria da escola, fazer uma redação, ler placas, legendas de filme, 

enfim, enumeras coisas uteis do nosso cotidiano.” (259/188) 

 

Os exemplos (11) e (12) trazem conectores sequenciadores interligando parágrafos. 

Todavia, as informações conectadas, nesses dois exemplos, poderiam ter sido reunidas em um 
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mesmo parágrafo, uma vez que são bastante relacionadas. Ou seja, o segundo parágrafo não 

representa um novo conjunto de fatos ou argumentos, e sim desdobramentos das informações 

anteriores, que poderiam ter sido apresentadas em conjunto com as informações subsequentes 

em um mesmo parágrafo.  

Isso mostra que nem sempre os vestibulandos organizam de modo adequado os 

parágrafos, provavelmente por não dominarem estratégias adequadas para o estabelecimento 

da estruturação paragráfica do texto e, também, às vezes, por tentarem finalizar o texto com 

um último parágrafo conclusivo, introduzido por um conector sequenciador (possivelmente 

por estarem seguindo algum molde de texto argumentativo que aprenderam na escola). Essa 

questão será retomada no sexto capítulo.  

Dos três níveis de articulação, entre orações é o nível de menor complexidade porque 

representa a interligação de duas orações com grande continuidade entre as informações por 

elas codificadas. Esse maior amarramento entre as informações facilita o processamento 

mental tanto na perspectiva da elaboração quanto na perspectiva da compreensão das relações 

estabelecidas entre as informações codificadas por cada oração, caracterizando-se, assim, o 

nível entre orações como de menor complexidade relativamente aos demais níveis 

considerados. Uma vez que esse é o nível de menor complexidade, acreditamos que o 

conector sequenciador E, o menos marcado, seja aí mais frequente.  

O nível entre períodos, por envolver a interligação de dois períodos, com uma maior 

quebra entre as informações se comparado ao nível entre orações, apresenta complexidade 

média. Nele, podem receber destaque, portanto, tanto o E quanto os conectores mais 

marcados.  

Por sua vez, o nível entre parágrafos é o de maior complexidade, pois as informações 

codificadas pelas unidades interligadas via conector sequenciador nesse nível apresentam 

mais traços de descontinuidade referencial, temporal, aspectual, modal e espacial. Esse menor 

amarramento entre as informações demanda um processamento mental mais complexo tanto 

para a elaboração quanto para a compreensão das relações que o autor do texto pretende 

estabelecer entre as porções do texto conectadas. Esperamos, por conseguinte, que os 

conectores mais marcados sejam mais recorrentes no nível entre parágrafos.  

O quadro 5 mostra a distribuição hierárquica dos níveis de articulação textual quanto à 

complexidade: 
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Quadro 5 – Distribuição dos níveis de articulação textual quanto à complexidade 

entre orações                        entre períodos                          entre parágrafos 

 

 menor complexidade                                                    maior complexidade 

 

 

5.1.2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos conectores quanto aos níveis de articulação textual 

 Orações Períodos Parágrafos 

Conectores sequenciadores Freq. % Freq. % Freq. % 

E 106 95 67 63 00 00 

Portanto 01 01 08 07 18 40 

Por isso 00 00 06 05 06 13 

Assim 01 01 03 03 07 16 

Então 00 00 05 05 05 11 

Dessa forma 00 00 02 02 04 09 

E consequentemente  01 01 04 04 00 00 

Logo  00 00 04 04 00 00 

Desse modo 00 00 01 01 02 05 

E assim 00 00 02 02 01 02 

E por isso 01 01 01 01 00 00 

Sendo assim  00 00 01 01 01 02 

Assim sendo  00 00 00 00 01 02 

Deste modo  00 00 01 01 00 00 

Consequentemente 00 00 01 01 00 00 

E por consequência  01 01 00 00 00 00 

TOTAL 111 100 106 100 45 100 

 

 

Os resultados obtidos atestam nossa hipótese com relação ao conector sequenciador 

menos marcado, E, que foi o mais utilizado no nível de articulação menos complexo, entre 

orações, com 106 ocorrências (95%) dos dados referentes a esse nível. O conector E também 

foi empregado com grande frequência no nível médio quanto à complexidade, entre períodos, 

com 67 ocorrências (63%) dos dados referentes a esse nível, o que também atesta nossa 

hipótese no que tange a esse conector: por ser o nível entre períodos de complexidade 

intermediária, pode ser um contexto favorecedor tanto para o uso de formas de menor quanto 

de maior marcação. O conector E não teve nenhuma ocorrência no nível mais complexo, entre 

parágrafos.  

Os conectores mais marcados foram mais recorrentes no nível entre parágrafos (com 

45 casos, 100%) e no nível entre períodos (com 39 casos, 37%). Portanto, os conectores mais 
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marcados foram mais empregados no nível de articulação de maior complexidade, entre 

parágrafos, e também no nível de articulação de média complexidade, entre períodos, e 

pouco ocorreram no nível entre orações (com apenas cinco casos: um de PORTANTO, um de 

ASSIM, um de E CONSEQUENTEMENTE, um de E POR ISSO e um de E POR 

CONSEQUÊNCIA). Esses resultados são os previstos em consonância com nossa hipótese. 

Como já apontamos, por ser o nível entre períodos de complexidade intermediária, 

pode ser um contexto favorecedor tanto para o uso de formas de menor quanto de maior 

marcação. No caso de nossa amostra, o conector mais frequente no nível de articulação em 

questão foi o E, de menor marcação, seguido do PORTANTO (7%), do POR ISSO (5%) e do 

ENTÃO (5%).  

Ressaltamos que dois conectores mais marcados não apareceram no nível entre 

períodos: ASSIM SENDO e E POR CONSEQUÊNCIA, que tiveram uma ocorrência cada, no 

nível entre parágrafos e no nível entre orações, respectivamente. Em contraste, seis dos 

conectores mais marcados não apareceram no nível entre parágrafos: E 

CONSEQUENTEMENTE, LOGO, DESTE MODO, CONSEQUENTEMENTE (predominaram 

no nível entre períodos), E POR ISSO (teve apenas duas ocorrências, uma no nível entre 

orações e uma no nível entre períodos) e E POR CONSEQUÊNCIA (teve apenas uma 

ocorrência no nível entre orações).  

No nível mais complexo, entre parágrafos, o conector mais frequente foi PORTANTO, 

com 40% das ocorrências, mas também houve espaço para mais oito conectores, POR ISSO, 

ASSIM, ENTÃO, DESSA FORMA, DESSE MODO, E ASSIM, SENDO ASSIM e ASSIM 

SENDO, totalizando 60% das ocorrências referentes a esse nível de articulação.  

O uso substancial do conector sequenciador PORTANTO no nível de articulação entre 

parágrafos ratifica nossa hipótese quanto à distribuição desse conector (cf. 5.1.1). 

Observamos que todos os dados do PORTANTO no nível de articulação entre parágrafos 

foram empregados nos parágrafos finais das produções textuais escritas, isto é, na parte 

conclusiva e decisiva do texto, onde o vestibulando reafirma seu ponto de vista, ressaltando, 

para tanto, a relação semântico-pragmática de consequência/conclusão.  

Por um lado, esses resultados atestam a influência do princípio da marcação linguística 

no corpus analisado, uma vez que o conector PORTANTO foi utilizado majoritariamente na 

articulação entre parágrafos, um contexto de alta complexidade. Por outro lado, é 

extremamente importante e urgente refletirmos sobre esses resultados, que também nos dão a 

nítida impressão de que os vestibulandos foram “treinados” para redigir os textos de acordo 
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com um “modelo padrão”
 9

, como se esse conector fosse o mais adequado para a finalização e 

conclusão da produção textual escrita solicitada ou simplesmente porque a maioria dos 

vestibulandos desconhece o leque de conectores que pode desempenhar a relação semântico-

pragmática de consequência/conclusão. Conforme as palavras de (ANTUNES, 2009, p. 214),  

 

Normalmente, sobretudo, no ensino médio, o trabalho escolar tem-se fixado 

na produção de um modelo de “redação”, um texto com uma cara só, 

engessado em uma forma rígida de desenvolvimento; na verdade numa 

“forma” igual para todos. Sem traços da singularidade autoral. Nem mesmo 

o fato de alguns vestibulares terem pluralizado suas propostas de escrita tem 

sido suficiente para levar a escola a também diversificar suas solicitações de 

produção escrita. 

  

5.1.3 RELAÇÕES SEMÂNTICO-PRAGMÁTICAS 

 

5.1.3.1 CARACTERIZAÇÃO E HIPÓTESES 

 

Como já foi mencionado no primeiro capítulo, os conectores sequenciadores presentes 

em nossa amostra indicam três relações semântico-pragmáticas: a sequenciação textual, a 

sequenciação temporal e a consequência/conclusão, que são descritas e exemplificadas a 

seguir: 

 

 A sequenciação textual sinaliza a ordem sequencial da introdução das informações 

interligadas pelo conector sem exigir o estabelecimento de relações semântico-

pragmáticas mais específicas entre essas informações. Nas palavras de Tavares 

(2011b):  

 

Despida de caráter argumentativo ou de indicação de cronologia temporal, a 

sequenciação textual salienta o encadeamento de uma porção textual anterior 

com uma posterior, evidenciando que essa é mais uma informação que se 

relaciona com informações já dadas. 

 

                                                 
9
 Normalmente, esse “modelo padrão” de produção textual escrita costuma apresentar pelo menos três 

parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. 



65 

 

 

 Seguem-se quatro exemplos: 

 

(13) “A leitura pode ser algo positivo ou negativo para o leitor, E isso depende apenas da 

compatibilidade entre pessoa e livro, é parecido com a comida, certa pessoa gosta de um 

determinado tipo de comida e outra não. Há pessoas que gostam de poemas e outras que 

gostam de ficção.” (16/52) 

 

(14) “É muito difícil conseguir boa qualidade de vida e financeira sem o esforço, 

disciplina e dedicação, sem isto a pessoa torna-se um fracasso, PORTANTO o livro é um 

caminho para o sucesso e realizações.” (82/37) 

 

(15) “É claro que estamos falando em base de análises probabilísticas, ou seja, a forma 

mais provável de se dar bem na vida, atualmente, é por meio dos estudos, da leitura e da 

boa educação. Mas não podemos descartar as chances de algum indivíduo se dar bem 

através dos esportes, que é o segundo meio mais provável, ou também de outras maneiras 

menos provável. 

DESSA FORMA conclui-se que o livro é um objeto de grande importância no modelo 

da nossa sociedade atual, pois é um grande centro de informações, podendo assim abrir 

portas para muitos e levar os leitores ao apogeu.” (11/26)  

 

(16) “Na contemporaneidade a educação tem sido um fator determinante para o 

desenvolvimento de uma nação, DESTE MODO o livro passou a ter seu verdadeiro valor 

diante da sociedade, tendo em vista que com a globalização a mão-de-obra teve que se 

qualificar, para até então se adaptar ao modelo capitalista.” (50/137) 

 

 A sequenciação temporal, além de apresentar a ordenação sequencial das 

informações, apresenta a ordenação temporal entre eventos: a implicação é que o 

evento posterior aconteceu depois do evento anterior. Seguem-se os três únicos 

exemplares de nossa amostra: 

 

(17) “Desligue a TV E vá ler um livro.” (113)
 10

 

                                                 
10

  Os códigos desses exemplos de sequenciação temporal referem-se apenas ao número da produção textual 

escrita, já que foram excluídos da análise quantitativa por representarem valores muito baixos. 
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(18) “A declaração de Mainardi não é uma verdade absoluta, já que basta perguntar a um 

bom professor de Língua Portuguesa qual a utilidade dos livros E ele prontamente 

responderá que eles são uma forma de interação com o mundo, de enriquecimento cultural 

e de desenvolvimento de opiniões.” (113) 

 

(19) “A capa ou título não quer dizer se o livro é bom ou ruim só saberemos disso se 

abrirmos E começarmos a ler.” (166)  

 

 A consequência/conclusão introduz informações que indicam consequência e/ou 

conclusão em relação a informações dadas anteriormente. Os quatro exemplos a seguir 

servem de ilustração: 

 

(20) “Os livros foram trocados pelas páginas na internet, por apostilas, onde a busca de 

conhecimento é mais rápida e fácil, onde não mais se ler para entender E o conhecimento 

acaba sendo superficial.” (139/21) 

 

(21) “Uma população sem conhecimento é uma população sem cultura, PORTANTO a 

leitura torna-se fundamental.” (167/149) 

 

(22) “Fechar os olhos para mundos, ou melhor, universos existentes nos livros é negar o 

engrandecimento do próprio ser à cada página lida. É trancar a porta que leva à diferentes 

culturas, ideologias, lugares e paladares. Negar os livros, possibilita até, a deficiência 

imaginativa, interferindo na criatividade e em diversos setores, como nos negócios, por 

falta de recursos do saber. 

ASSIM, ler deveria ser um ato habitual, independentemente do leitor, de onde ele se 

encontra e do próprio livro em mãos.” (183/167) 

 

(23) “Afirmo também que o livro é, sim, um objeto de grande importância para a sociedade 

em que vivemos, graças não só aos livros, mas em especial a eles, é que temos 

conhecimento das culturas passadas, das culturas de outros países, e até do modo de pensar 

de alguns desses escritores o seu modo de agir e viver. 

 POR ISSO sou de acordo que o livro tem uma grande importância em nosso modelo 

atual de sociedade; Sei que para alguns essa importância, não existe, mas eles deviam 

pensar mais, ‘ler mais’, só assim dariam a merecida importância aos livros.” (245/138)    



67 

 

 

Segundo Tavares (1999, 2003, 2008), a relação semântico-pragmática de 

sequenciação textual é a de menor complexidade, representando um processamento cognitivo 

mais rápido e econômico tanto para o falante/escritor quanto para o ouvinte/leitor, uma vez 

que apenas indica a cronologia do discurso, assinalando a ordem sequencial pela qual as 

informações são apresentadas e desenvolvidas. É uma relação puramente coesiva, que não 

dispara, no interlocutor, a necessidade de busca por relações diferentes da indicação de que 

uma das informações interligadas relaciona-se com a outra ou de que ambas relacionam-se ao 

mesmo tema. Daí acreditarmos que o conector E, menos marcado, apareça com mais 

frequência exibindo esse tipo de relação semântico-pragmática.
11

  

A sequenciação temporal tem uma característica a mais que a sequenciação textual, 

isto é, além de indicar sequenciação entre informações, ela indica a sucessão cronológica dos 

fatos acontecidos. Seu grau de complexidade é, pois, médio, uma vez que, para sua produção 

e para sua interpretação, o usuário da língua aciona dois mecanismos distintos (cronologia do 

discurso e cronologia temporal). Como o grau de complexidade desse tipo de sequenciação é 

mediano, ela pode atrair tanto o emprego de conectores menos marcados como o E quanto o 

emprego de conectores mais marcados que o E, conforme atestam os estudos de Görski e 

Tavares (2001), Tavares (1999, 2003, 2007, 2008), Görski, Tavares e Freitag (2008) e 

Andrade (2008). 

A consequência/conclusão possui maior complexidade que as outras duas relações, 

pois, além de implicar sequenciação textual e, em alguns casos, sequenciação temporal 

(quando o evento-causa precede temporalmente o evento-consequência), envolve ainda o 

estabelecimento de consequência ou conclusão, relações que pertencem ao conjunto de 

conceitos de alta abstração criados pelo homem em seu processo de apreensão da realidade 

(dentre os quais também se encontram a causa, a finalidade, a pertinência, a analogia etc.). A 

nossa previsão é, destarte, que os conectores mais marcados exibam com mais frequência a 

consequência/conclusão. 

O quadro 6 mostra a distribuição das relações semântico-pragmáticas quanto à 

complexidade: 

 

 

                                                 
11

 Lopes (2011) também considera a adição (que aqui denominamos sequenciação textual) como a menos 

complexa entre as relações estabelecidas pelos conectores (que a autora denomina juntores), além de elencar a 

consequência (que indica efeito e conclusão, segundo a autora) como a segunda relação mais complexa, 

perdendo apenas para a concessividade.  
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Quadro 6 – Distribuição das relações semântico-pragmáticas quanto à complexidade 

sequenciação textual    sequenciação temporal     consequência/conclusão  

 

 menor complexidade                                                    maior complexidade 

 

 

5.1.3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos conectores quanto às relações semântico-pragmáticas 

 Sequenciação 

Textual 

Consequência/ 

Conclusão 

Conectores 

sequenciadores 

Freq. % Freq. % 

E 117 94 56 41 

Portanto 01 01 26 19 

Por isso 01 01 11 08 

Assim 01 01 10 07 

Então 00 00 10 07 

Dessa forma 03 02 03 02 

E consequentemente  00 00 05 04 

Logo  00 00 04 03 

Desse modo 00 00 03 02 

E assim 00 00 03 02 

E por isso 00 00 02 01 

Sendo assim  00 00 02 01 

Assim sendo  00 00 01 01 

Deste modo  01 01 00 00 

Consequentemente 00 00 01 01 

E por consequência  00 00 01 01 

TOTAL 124 100 138 100 
 

 

Ratificando nossa previsão, o conector E, menos marcado, foi mais utilizado na 

indicação da relação semântico-pragmática menos complexa, ou seja, a sequenciação textual. 

A frequência desse conector na indicação da sequenciação textual foi tão grande que quase 

não houve espaço para os demais conectores, e os que conseguiram um pouquinho de espaço 

(PORTANTO, POR ISSO, ASSIM, DESSA FORMA e DESTE MODO) somaram juntos apenas 

6% das ocorrências referentes a essa relação semântico-pragmática. 

 Embora o conector E tenha sido bastante frequente também na indicação de 

consequência/conclusão, a mais complexa (com 41% das ocorrências referentes à essa relação 

semântico-pragmática), foram os demais conectores, mais marcados, que predominaram nessa 

relação, juntos totalizando 59% das ocorrências. Alguns desses conectores merecem destaque: 

PORTANTO ocupou o segundo lugar com 19% das ocorrências; POR ISSO conquistou o 
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terceiro lugar com 08% das ocorrências; ASSIM e ENTÃO ficaram um pouco atrás com 07% 

das ocorrências cada um; E CONSEQUENTEMENTE atingiu 04% das ocorrências; e LOGO 

obteve 03% das ocorrências. 

Com relação à sequenciação temporal, de média complexidade, obtivemos apenas três 

dados – todos referentes ao conector E – e excluímos esses dados para evitar enviesamento na 

análise quantitativa, já que as outras duas relações semântico-pragmáticas foram bem mais 

frequentes: a sequenciação textual teve 47% dos dados (124 ocorrências) e a 

consequência/conclusão teve 53% dos dados (138 ocorrências). Se a sequenciação temporal 

fosse incluída na análise, atingiria apenas 1% dos dados (a sequenciação textual continuaria 

com 47% dos dados, e a consequência/conclusão passaria a 52% dos dados). 

 

5.1.4 TRAÇOS SEMÂNTICO-PRAGMÁTICOS VERBAIS  
 

5.1.4.1 CARACTERIZAÇÃO E HIPÓTESES 

 

Ao analisarmos os traços semântico-pragmáticos verbais podemos identificar o grau 

de atividade indicado por ele e, assim, mensurar graus distintos de complexidade verbal. Qual 

é a relação entre a complexidade verbal e o uso dos conectores sequenciadores? Como o 

verbo é o elemento central da oração, o grau de complexidade verbal é um importante indício 

acerca do grau de complexidade das relações semântico-pragmáticas estabelecidas na oração 

como um todo. Acreditamos que a existência de relações de maior ou menor complexidade 

em uma dada oração – do que o traço verbal pode ser uma indicação – é passível de favorecer 

o uso de determinados conectores: conectores menos marcados tendem a predominar em 

contextos de menor complexidade, ao passo que conectores mais marcados tendem a 

predominar em contextos de maior complexidade. 

O quadro 7, adaptado de Tavares (2003, p. 234-235), mostra a classificação e a 

distribuição hierárquica decrescente dos traços semântico-pragmáticos verbais de acordo com 

o grau de atividade, em uma extensão da proposta de Schlessinger (1995). Os verbos que 

estão localizados no topo do quadro são os que têm maior grau de atividade e fazem parte do 

grupo de atividade 1. Os verbos que estão posicionados no meio do quadro têm grau 

intermediário de atividade e pertencem aos grupos de atividade 2 e de atividade 3. E, em 

contrapartida, os verbos que estão dispostos na parte inferior do quadro são os que têm menor 

grau de atividade ou nenhum grau de atividade, e, por isso, se encaixam nos grupos de 

atividade 4 e de atividade 0. 



70 

 

 

Quadro 7 – Hierarquia dos traços semântico-pragmáticos verbais quanto ao grau de atividade 

1. Momentâneo – refere-se à atividade repentina, de curta duração: 

saltar, chutar, bater, derrubar, golpear, quebrar (intencional) 

2. Atividade específica  – evoca uma imagem específica: 

escrever, jogar, beber, desenhar, nadar, andar, sorrir 

3. Elocução – antecede citação ou discurso direto: 

dizer, falar, responder, ordenar, perguntar 

4. Atividade difusa – não evoca uma imagem específica: 

aposentar-se, trabalhar, aprender, mendigar, estudar 

5. Instância – refere-se à posição corporal estática:  

deitar(-se), recostar(-se), sentar(-se) , pousar (-se), reclinar(-se) 

6. Transitório intencional – indica se o sujeito permanece em certo lugar: 

permanecer, residir,  situar, estar (em um lugar) 

7. Transitório não intencional – refere-se a eventos não intencionais: 

morrer, cair, desmaiar, adormecer, acordar, quebrar (não intencional) 

8. Processo – refere-se à mudança não intencional sofrida por um corpo 

(mais ou menos animado): 

deteriorar, crescer, amadurecer, transformar, ferver, congelar 

9. Estímulo mental – o sujeito da oração é o estímulo da experiência 

mental de outrem:  

impressionar, agradar, surpreender, assustar, espantar, aborrecer 

10. Experimentação mental – o sujeito da oração é o experienciador:  

adorar, odiar, desejar, pensar, lembrar, entender, acreditar 

11. Atenuação – indica distanciamento ou suavização da opinião:  

achar, pensar 

12. Relacional – representa relações assinaladas pelos homens em seu 

processo de percepção da realidade (identidade, analogia, comparação, 

posse, causa, finalidade, consequência, entre outras): 

depender de, merecer, precisar; servir como, assemelhar-se,  causar, 

igualar, ter (posse), determinar, faltar (algo), errar, resultar de/em, 

relacionar-se com, custar 

13. Existência – ter, haver, existir 

14. Estado – ser, estar, parecer, ter (olhos azuis) 
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É possível distribuir os traços semântico-pragmáticos verbais listados acima em cinco 

grupos distintos de acordo com o grau de atividade:  

 

 Atividade 1 – são os verbos que se referem a ações físicas intencionais e concretas 

realizadas com o corpo, envolvendo um ser físico que age e se move no mundo: 

atividade momentânea (chutar), atividade específica (escrever) e elocução (dizer). 

Em (24), temos um verbo de elocução (dizer) e, em (25), um verbo de atividade 

específica (ler). 

 

(24) “Já dizia um dos grandes escritores brasileiros ‘uma sociedade se faz de homens e 

livros’ (Monteiro Lobato) E com razão o disse, não porque era escritor, mas porque o 

livro pode ser considerado uma das maiores invenções de todos os tempos, tanto é que 

há uma divisão na história entre antes e depois da escrita.” (126/150) 

 

(25) “Hoje sabemos que os livros são de total importância para o nosso crescimento 

profissional, pois até para trabalhar como gari temos que ter ensino médio 

concluído e prestar concurso. ASSIM, necessitamos ler livros, mesmo aqueles com 

os fins didáticos.” (102/100) 

 

 Atividade 2 – são os verbos que se referem a ações físicas intencionais, mas 

caracterizadas por um grau menor de atividade em relação aos verbos de atividade 1: 

atividade difusa (estudar) e instância (deitar-se). Segundo Tavares (2003, p. 236), 

 

[...]  os  verbos de atividade difusa envolvem ainda, a exemplo dos verbos de 

atividade específica, ações físicas intencionais executadas com o corpo, mas 

de um modo menos circunscrito (comparem-se, por exemplo, o verbo de 

atividade difusa ‘trabalhar’ com o verbo de atividade específica ‘digitar’), 

evidenciando um grau menor de movimento físico no mundo. Os verbos de 

instância são os de posição corporal estática, que indicam ação no sentido de 

mudança ou preservação intencional da posição física ocupada no mundo.  

 

Em (26) e (27), temos em destaque verbos de atividade difusa: 
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(26) “Por que será que o nosso governo investe em programas como o bolsa família, o 

vale gás e o auxílio maternidade e não investe na qualificação dos professores, na 

abrangencia ao acesso ao livro E não incentiva a prática da leitura?” (123/128) 

 

(27) “Livros também melhoram nossa capacidade de eloquência, nos comunicamos E 

nos expressamos melhor, o que é imprescindível para nós que vivemos em grupo.” 

(48/122) 

 

 Atividade 3 – são os verbos em que já não há ação física intencional, podendo haver 

fixidez intencional em um espaço, caso do transitório intencional (permanecer), ou 

mesmo eventos não intencionais, caso do transitório não-intencional (morrer) ou 

processos físicos, caso do processo (crescer). Em (28) e (29), temos verbos de 

processo (evoluir e mudar).  

 

(28) “A sociedade que tem o livro como um objeto de grande importância, é mais 

desenvolvido, há menos violência, pois torna a educação uma prioridade. Os livros 

fazem com que a humanidade pense E evolua.” (191/182) 

 

(29) “O tempo passa E as coisas mudam. O que antes era importante, hoje já não tem 

mais tanta importância (ou pelo menos é o que aparenta ser).” (196/198) 

 

 Atividade 4 – são os verbos que se referem a operações cognitivas de natureza 

complexa, podendo ser intencionais ou não: estímulo mental (impressionar), 

experimentação mental (acreditar), atenuação (achar) e relacional (causar). 

Tavares (2003) aponta que esses traços semântico-pragmáticos verbais, embora 

possam ser intencionais, não denotam ação física concreta no mundo: seu escopo é 

a organização das sensações e relações mentais, do discurso humano e das relações 

através das quais o homem torna o mundo apreensível à mente.  Em (30), achar é 

um verbo de experimentação mental. Em (31), pensar é um verbo de 

experimentação mental, e aproveitar é um verbo relacional.  

 

(30) “O sucesso profissional e material, que é o objetivo da maioria das pessoas nesse 

sistema capitalista, pode ser alcançado sem ter a leitura como pré-requesito: carreira 

de modelo, política, empresariado e muitos outros que o leitor facilmente irá 
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encontrar. Entretanto, acredito na importancia dos livros E acho-os essenciais em 

nossa sociedade.” (47/122) 

 

(31) “PORTANTO se a oportunidade de leitura bater em sua porta, não pense duas 

vezes, deixe-a entrar E aproveite-a com toda a sua força, pois jamais alguém se 

arrependerá por ter lido um livro.” (32 e 43/85) 

 

 Atividade 0 – são os verbos que se referem a características, qualidades e são 

completamente desprovidos de atividade: existência (existir) e estado (estar). De 

acordo com Schlesinger (1995), esses verbos são os mais generalizados em termos 

de significado, denotando apenas a interligação entre os sintagmas que compõem a 

oração da qual fazem parte. Sendo assim, transmitem informação junto a seus 

complementos, e muito pouco quando isolados. Em (32), temos um verbo de 

existência (haver), e, em (33), temos um verbo de estado (ser). 

 

(32) “Em nossa sociedade, não é dada muita importância à leitura E há muitos 

exemplos que não contribuem para melhorar esse quesito.” (46/122) 

 

(33) “Quando fala-se em educação, vemos o futuro a nossa frente. A população bem 

informada, com otimas idéias, leva ao progresso do país. E a leitura é o maior 

contribuinte para que isso aconteça.” (165/149) 

 

Acreditamos que os conectores tendam a ser empregados na introdução de orações 

com verbos nucleares mais ou menos complexos de acordo com seu grau de marcação: o E, 

menos marcado, deve predominar, segundo nossa hipótese geral, em contextos menos 

complexos, dos quais um exemplo são as orações com verbos nucleares com menores graus 

de complexidade. Os demais conectores, em contraste, devem predominar em contextos mais 

complexos, como as orações cujos verbos nucleares possuam maiores graus de complexidade. 

Passemos, a seguir, ao detalhamento dessa hipótese.  

Os verbos de atividade 0 (existência e estado) são os menos complexos porque não 

apresentam traço de atividade e servem basicamente como elo entre os componentes 

oracionais interligados por eles. Esperamos que o conector sequenciador E, por ser o menos 

marcado, seja mais frequente na introdução de orações com verbos nucleares que contenham 

estes traços.  
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Os verbos de atividade 1 (atividade momentânea, atividade específica e elocução) são 

pouco complexos porque não representam muitas dificuldades em termos de processamento 

cognitivo, uma vez que se referem a atividades concretas, físicas, que são intencionalmente 

realizadas – essas atividades referem-se às experiências mais básicas dos seres humanos com 

o mundo. Prevemos para estes traços, assim como para os verbos de atividade 0, o uso 

bastante frequente do conector sequenciador E. 

Os verbos de atividade 2 (atividade difusa e instância) e os de atividade 3 (transitório 

intencional, transitório não-intencional e processo) têm complexidade intermediária, já que 

indicam pouco grau de atividade física intencionalmente realizada. Devido a esse grau de 

complexidade mediano, esperamos que, na introdução de orações com verbos nucleares de 

atividade 2 e atividade 3, recebam destaque tanto o E, o conector menos marcado, quanto os 

outros conectores, mais marcados.  

Finalmente, os verbos de atividade 4 (estímulo mental, experimentação mental, 

atenuação e relacional) são os mais complexos por se referirem a fenômenos cognitivos 

complexos, sendo por isso possivelmente mais difíceis de serem processados. Esperamos que 

os conectores mais marcados de nossa amostra destaquem-se na introdução de orações que 

contenham esses verbos.  

O quadro 8 mostra a distribuição hierárquica dos traços semântico-pragmáticos verbais 

quanto à complexidade: 

 

Quadro 8 – Distribuição dos traços semântico-pragmáticos verbais quanto à complexidade 

atividade 0        atividade 1        atividade 2       atividade 3        atividade 4 

 

menor complexidade                                                     maior complexidade 
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5.1.4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tabela 4 – Distribuição dos conectores quanto aos traços semântico-pragmáticos verbais  

 Atividade 0 Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Atividade 4 

Conectores 

sequenciadores 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

E 27 63 06 60 11 72 05 83 124 66    

Portanto 05 11 01 10 01 07 00 00 20 11 

Por isso 02 05 01 10 00 00 00 00 09 05 

Assim 02 05 02 20 00 00 00 00 07 04 

Então 02 05 00 00 01 07 00 00 07 04 

Dessa forma 00 00 00 00 01 07 00 00 05 03 

E consequentemente  00 00 00 00 01 07 00 00 04 02 

Logo  03 07 00 00 00 00 00 00 01 00 

Desse modo 00 00 00 00 00 00 00 00 03 02 

E assim 00 00 00 00 00 00 01 17 02 01 

E por isso 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 

Sendo assim  00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 

Assim sendo  01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

Deste modo  00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

Consequentemente 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 

E por consequência  01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 43 100 10 100 15 100 06 100 188 100 

 

 

Contrariando nossa hipótese, o conector E é mais recorrente na introdução de orações 

com verbos nucleares de traços semântico-pragmáticos mais complexos, os de atividade 4, 

que são os mais frequentes em nossa amostra, representando 188 (72%) do total de 262 dados 

de nossa amostra. Apontamos, ainda, que o E é o conector mais frequente junto aos verbos 

menos complexos, os de atividade 0, com 27 (63%) dos dados referentes a esses verbos, e 

também se destaca junto aos verbos de atividade 1 (60%), atividade 2 (72%) e atividade 3 

(83%).  

 A maioria dos outros conectores é, à semelhança do conector E, mais frequente na 

introdução de orações com verbos nucleares de traços semântico-pragmáticos mais 

complexos, os de atividade 4. As exceções ficam por conta dos conectores LOGO, ASSIM 

SENDO e E POR CONSEQUÊNCIA. Três das quatro ocorrências de LOGO acontecem na 

introdução de orações de verbos nucleares de atividades 0, os menos complexos, assim como 

a única ocorrência do ASSIM SENDO e a única ocorrência do E POR CONSEQUÊNCIA.  

Encontramos 64 dados de conectores mais marcados junto a verbos nucleares de 

atividade 4, ao passo que sua utilização junto aos demais tipos de verbos é bem menos 

frequente: dezesseis casos junto a verbos nucleares de atividade 0, quatro casos junto a verbos 

nucleares de atividade 1, quatro casos junto a verbos nucleares de atividade 2 e um caso junto 
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a verbos nucleares de atividade 3. Portanto, no que diz respeito a esses conectores, obtivemos 

indícios que vão ao encontro de nossa hipótese: conectores mais marcados predominam na 

introdução de orações com verbos nucleares de maior complexidade.   

A explicação para a grande frequência dos verbos de atividade 4 reside no fato de o 

gênero textual artigo de opinião, por sua natureza argumentativa, favorecer relações 

semântico-pragmáticas ligadas ao tipo de fenômenos denotados pelos verbos de atividade 4, 

isto é, operações cognitivas de natureza complexa como o estímulo mental e a 

experimentação mental, e as relações complexas assinaladas pelos homens em seu processo 

de percepção da realidade (como identidade, analogia, comparação, finalidade etc.). 

Esperávamos que o E não fosse tão frequentemente utilizado na introdução de orações com os 

verbos de atividade 4, hipótese contrariada pelos resultados que obtivemos. Todavia, nossa 

hipótese quanto ao comportamento dos conectores mais marcados foi atestada: eles 

predominaram na introdução de orações com verbos de atividade 4. 

 

5.1.5 TIPOS DE SEQUÊNCIAS TEXTUAIS 

 

5.1.5.1 CARACTERIZAÇÃO E HIPÓTESES 

 

As sequências textuais (narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa, dialogal e 

injuntiva
12

) compõem os mais variados gêneros textuais (artigo de opinião, narrativa de 

experiência pessoal, notícia, editorial, crônica, e-mail, ofício, memorandos etc.). 

Adam (2008, p. 204) define sequência textual como:  

 

 uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes 

ligadas entre si e ligadas ao todo que elas constituem; 

 uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma 

organização interna que lhe é própria, e, portanto, numa relação de 

dependência-independência com o conjunto mais amplo do qual faz 

parte (o texto).   

 

 Marcuschi (2002, p. 23), define os gêneros textuais como: 

                                                 
12

 Segundo Adam (op. cit.), existem cinco tipos de sequências textuais: narrativa, argumentativa, descritiva, 

explicativa e dialogal. A sequência injuntiva, para Adam (1992, apud BRONCKART, 1999, p. 225), faz parte da 

sequência descritiva. Optamos, porém, por separar a sequência injuntiva da sequência descritiva. 
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1. realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-

comunicativas; 

2. constituem textos empiricamente realizados cumprindo funções em 

situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de 

designações concretas determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, composição 

e função.  

 

Isto é, enquanto os inúmeros gêneros textuais pertencem à interação social e são 

essencialmente heterogêneos, por serem relacionados a situações específicas da comunicação, 

as sequências textuais, que são delimitáveis, perpassam todos os gêneros, podendo um tipo de 

sequência predominar em um dado gênero. Por exemplo, no gênero textual romance há a 

predominância das sequências narrativas, mas também pode haver sequências descritivas (na 

descrição de personagens e ambientes) e sequências dialogais (no diálogo entre personagens).  

No gênero artigo de opinião, costumam predominar as sequências argumentativas, já 

que o autor do artigo deve defender a sua tese com argumentos consistentes; e as sequências 

explicativas, pois esse autor necessita fornecer informações e justificativas que servem de 

base para os argumentos que apresenta. Todavia, isso não impede que o artigo de opinião, em 

determinadas partes, seja composto por outros tipos de sequências. 

No caso de nosso corpus, porém, encontramos apenas dois tipos de sequências, as 

explicativas e as argumentativas, o que pode ser atribuído justamente à tendência de 

predomínio desses dois tipos de sequências no artigo de opinião.
13

  

A seguir, os exemplos de (34) a (37) trazem sequências explicativas, e os exemplos de 

(38) a (41) trazem sequências argumentativas: 

  

(34) “Essas pessoas que não gostam de ler livros, afirmam que eles deixam alienados, 

‘frouxas’ e sem opiniões. Pode ser por causa das tecnologias, por parecer ser mais 

interessantes e rápidos. ASSIM ficam sem estímulos para procurar, sentar e ler, mais 

quando lê, não entende e não procura entender.” (241/132) 

                                                 
13

 Os poucos casos que encontramos de conectores sequenciadores exibindo sequenciação temporal apareceram 

em pequenos trechos dos artigos de opinião, em geral insuficientes para caracterizar sequências narrativas (a 

relação semântico-pragmática de sequenciação temporal tende a predominar em sequências narrativas). De 

qualquer forma, como foram poucas ocorrências desse tipo, elas foram descartadas da análise quantitativa, 

conforme apontamos na seção referente ao grupo de fatores “relações semântico-pragmáticas”.  
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(35) “Hoje a leitura além de ser uma forma de buscar respostas, passou a ser também 

uma forma de atualização do leitor para com a sociedade. Com o crescimento da 

população e o aumento da leitura, aumentou também o número de fabricação E 

CONSEQUENTEMENTE o número de lançamentos de livros foi maior, assim 

lançando pessoas seus livros, alguns não muito importantes fez diminuir na sociedade 

atual o número de pessoas que liam.” (99/84) 

 

(36) “Na sociedade em que vivemos, chama atenção o número exorbitante de pessoas 

que não leem livros E isso implica, no pensamento de alguns, que os livros são 

desinteressantes para o crescimento profissional, pois veem muitos artistas, e até 

alguns políticos, vivendo muito bem, falando financeiramente.” (101/100) 

 

(37) “O sujeito que lê, adquire maior capacidade de interagir, enriquece o vocabulário; 

podemos citar por exemplo, a criança que cresce num ambiente onde a prática da 

leitura é uma constante E é estimulada pelas pessoas que a cerca ela adquire uma 

maior capacidade em seu desenvolvimento intelectual e pessoal se compararmos a 

outra criança que não tem essa prática no ambiente em que vive, essa por sua vez, 

torna-se mais repremida E tem mais dificuldades na aprendizagem.” (87 e 88/68) 

 

(38) “Enfim, o livro tem um papel importante na formação da personalidade e 

comportamento das pessoas, porque é o principal meio que as pessoas têm para 

lutarem por seus direitos. POR ISSO que apoiando a leitura de qualidade para todos, a 

sociedade brasileira terá chance de ser menos injusta e irracional.” (118/123) 

 

(39) “Podemos dizer até que, em nosso país, existem várias sociedades. A mais 

representativa é a mais pobre e analfabeta, que trabalha mais de oito horas por dia para 

ganhar um salário mínimo. Chega em casa, se tiver, cansada e com três filhos pedindo 

comida, será que sobra tempo e, acima de tudo, dinheiro para ter um livro para poder 

ler para seus filhos? 

PORTANTO, não acredito que o livro seja um objeto de grande importância na 

atual sociedade brasileira.” (83/50) 

 

(40) “Ao lermos um bom livro ele nos leva ao espaço espontaneamente, só basta 

termos um grande interesse, que tudo ira fluir. ENTÃO seja um leitor.” (128/152) 
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(41) “Na minha opinião a leitura diária é fundamental para a boa formação intelectual 

de uma pessoa, ou seja, o exercício da leitura nos faz pensar mais e de modo diferente, 

ajuda-nos a falar de modo correto e escrever correto E nos livramos de alguns 

constrangimentos, como falar errado.” (66/01) 

 

Qual desses dois tipos de sequência seria o mais complexo? As sequências 

explicativas caracterizam-se pela exposição, esclarecimento e/ou explicitação de uma ideia, 

situação ou conceito. Em contraste, as sequências argumentativas envolvem a defesa de uma 

opinião sobre certo tema. Elas tendem a ser mais complexas, pois exigem que o autor do texto 

se exponha mais que nas sequências explicativas, por ter de, ao argumentar, mostrar-se 

claramente favorável ou contrário a certo tema, geralmente polêmico e, para tanto, ter de 

selecionar e organizar cuidadosamente os argumentos de que irá se valer para deixar coerente 

e convincente o seu ponto de vista, a fim de melhor convencer o leitor a aderir a esse ponto de 

vista – esse processo demanda grande esforço cognitivo. No caso das sequências explicativas, 

o esforço do autor do texto tende a ser menor: embora apresente e esclareça um fato ou 

conceito, em geral não precisa se preocupar com maiores desdobramentos, uma vez que não 

há necessidade de se manifestar favorável ou contrariamente a esse fato ou conceito. 

Salientamos, porém, que, embora as sequências explicativas sejam menos complexas que as 

argumentativas, ambos os tipos de sequências são, em geral, mais complexos que os demais 

tipos de sequência textual (cf. TAVARES, 2003; 2007). 

Relativamente a este grupo de fatores, esperamos que o conector E, menos marcado, 

seja mais frequente nas sequências explicativas, por serem elas menos complexas em 

comparação com as sequências argumentativas. Os demais conectores, mais marcados, 

possivelmente serão mais recorrentes nas sequências argumentativas, caracterizadas por 

maior complexidade.  

O quadro 9 mostra a distribuição das sequências textuais quanto à complexidade: 

 

Quadro 9 – Distribuição das sequências textuais quanto à complexidade 

explicativa                                                                            argumentativa      

 

menor complexidade                                                  maior complexidade 
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5.1.5.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos conectores quanto aos tipos de sequências textuais 

 Explicativa Argumentativa 

Conectores 

sequenciadores 

Freq. % Freq. % 

E 122 75 51 51 

Portanto 09 05 18 18 

Por isso 09 05 03 03 

Assim 05 03 06 06 

Então 03 02 07 07 

Dessa forma 03 02 03 03 

E consequentemente  03 02 02 02 

Logo  01 01 03 03 

Desse modo 02 01 01 01 

E assim 02 01 01 01 

E por isso 00 00 02 02 

Sendo assim  01 01 01 01 

Assim sendo  00 00 01 01 

Deste modo  01 01 00 00 

Consequentemente 01 01 00 00 

E por consequência  00 00 01 01 

TOTAL 162 100 100 100 

 

 

Atestando nossa hipótese, o conector E, o menos marcado, foi mais frequente nas 

sequências explicativas, que são as sequências com menor grau de complexidade na amostra 

de dados considerada. O conector em tela teve 122 ocorrências em sequências explicativas, ou 

75% dos dados referentes a esse tipo de sequência.  

Em contrapartida, os demais conectores, mais marcados, foram mais recorrentes nas 

sequências argumentativas, as de maior complexidade, com 49 dados (49% do total referente 

a essas sequências), mas também foram frequentes nas sequências explicativas, com 40 dados 

(25% do total referente a essas sequências).  

Nas sequências argumentativas, receberam destaque o PORTANTO (18%), o ASSIM 

(6%), o ENTÃO (7%) e o LOGO (3%). Os dois dados do E POR ISSO, o dado do ASSIM 

SENDO e o dado do E POR CONSEQUÊNCIA aconteceram nessas sequências.    

O conector E teve alta taxa de uso nas sequências argumentativas, com 51 

ocorrências, que representam 51% dos dados referentes a esse tipo de sequência. O POR ISSO 

foi mais utilizado nas sequências explicativas que nas sequências argumentativas: de suas 

doze ocorrências, nove foram nessas sequências. O mesmo aconteceu com o E 

CONSEQUENTEMENTE (três ocorrências de cinco), o DESSE MODO (duas ocorrências de 
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três) e o E ASSIM (duas ocorrências de três). O único dado do DESTE MODO e o único dado 

do CONSEQUENTEMENTE apareceram em sequências explicativas.  

 

5.1.6 UMA QUESTÃO DE MARCAÇÃO? 

 

Vejamos no quadro 10 uma síntese das tendências de uso dos conectores 

sequenciadores, tendências essas que identificamos através do controle dos quatro grupos de 

fatores: níveis de articulação textual, relações semântico-pragmáticas, traços semântico-

pragmáticos verbais e tipos de sequências textuais.   

 

Quadro 10 – Síntese das tendências de uso dos conectores sequenciadores 

GRUPOS DE FATORES CONECTOR E DEMAIS CONECTORES 

Níveis de articulação textual Orações (95%) 

Períodos (63%) 

Parágrafos (100%) 

Períodos (37%) 

Relações semântico-

pragmáticas  

Sequenciação textual (94%) 

Consequência/conclusão (41%) 

Consequência/conclusão (59%) 

Traços semântico-pragmáticos 

verbais 

Atividade 4 (66%) 

Atividade 0 (63%) 

Atividade 4 (34%) 

Tipos de sequências textuais Explicativa (75%) 

Argumentativa (51%) 

Argumentativa (49%) 

Explicativa (25%) 

 

 

 Nos artigos de opinião que compõem nosso corpus, os conectores sequenciadores mais 

marcados são mais frequentes em contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos 

mais complexos como o nível de articulação textual entre parágrafos (embora também sejam 

recorrentes no nível de média complexidade entre períodos), a relação semântico-pragmática 

de consequência/conclusão, a introdução de orações com verbos nucleares de atividade 4 e as 

sequências textuais argumentativas (apesar de também serem recorrentes nas sequências 

textuais explicativas, com 25% dos dados referentes a esse tipo de sequência), o que atesta 

nossa hipótese inicial a respeito das tendências de distribuição sintático-semântica e 

semântico-pragmática de conectores mais marcados. 

Por sua vez, o conector E é mais frequente em contextos sintático-semânticos e 

semântico-pragmáticos menos complexos como o nível de articulação entre orações, a 

relação semântico-pragmática de sequenciação textual e as sequências textuais explicativas. 

Por conseguinte, foi atestada a nossa hipótese de que o conector E, por ser o menos marcado, 

seria o conector mais recorrentemente empregado em contextos menos complexos dos artigos 

de opinião que constituem nossa fonte de dados, já que esses contextos exigem um grau 

menor de atenção na elaboração e na compreensão e menos tempo de processamento das 
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informações se comparados a contextos mais complexos, o que tende a levar a um uso de 

formas menos marcadas. Os conectores mais marcados receberam pouco destaque nos 

contextos de menor complexidade, sendo frequentes apenas em um desses contextos, aquele 

que se refere às sequências explicativas. 

Observamos haver, portanto, adequação entre o grau de marcação dos conectores e os 

contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos em que eles predominam nos artigos 

de opinião analisados no sentido de que os conectores mais marcados predominam em 

contextos de maior complexidade, e o conector menos marcado, E, predomina em contextos 

de menor complexidade. Portanto, nosso estudo traz mais evidências a respeito da influência 

do princípio da marcação sobre o uso de conectores sequenciadores, na direção de estudos 

como os de Tavares (2007), Görski, Tavares e Freitag (2008) e Andrade (2008).  

Entretanto, observamos que o E, embora tenha sido mais frequente em contextos 

menos complexos, também foi frequente em contextos sintático-semânticos e semântico-

pragmáticos mais complexos, como a relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão, a introdução de orações com verbos nucleares de atividade 4 (apesar 

de destacar-se também junto a orações com os verbos nucleares menos complexos, de 

atividade 0) e as sequências textuais argumentativas.  

Acreditamos que essa frequência do E em contextos mais complexos possa ser 

relacionada à baixa recorrência geral dos conectores mais marcados nos artigos de opinião 

produzidos pelos candidatos ao vestibular do IFRN 2009.1. Os conectores mais marcados 

foram pouco utilizados, representando 34% do total de dados (que apareceram, em geral, em 

contextos mais complexos, como prevíramos). Em contraste, o conector E foi muito mais 

frequente que os demais conectores em nossa amostra, sendo responsável por 66% do total de 

dados e, embora predomine em contextos menos complexos, também é frequente em 

contextos mais complexos, em que se esperaria um uso mais recorrente de conectores mais 

marcados.  

Essa frequência do E é possivelmente motivada pelo fato de os vestibulandos cujos 

textos compõem nosso corpus não dominarem uma ampla variedade de conectores 

sequenciadores, e, assim, pouco recorrerem a formas mais marcadas que o E, inclusive para a 

indicação da relação semântico-pragmática mais complexa entre as aqui consideradas, a de 

consequência/conclusão, que, embora possa ser exibida por diversos conectores na língua 

portuguesa, teve como marca mais frequente o E, que contou com 41% dos dados referentes à 

essa relação. 
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Por conseguinte, acreditamos que o emprego do conector E em contextos mais 

complexos dos artigos de opinião produzidos por vestibulandos (como os que ora analisamos, 

e os que Görski e Tavares (2001) analisaram) não represente uma exceção ao princípio da 

marcação, e sim seja um fenômeno motivado pela carência de conhecimentos a respeito da 

variedade de conectores sequenciadores disponíveis no português brasileiro, bem como pela 

carência de conhecimentos a respeito dos contextos de uso mais adequados para esses 

conectores no gênero artigo de opinião.  

Como já apontamos, ao fazer observações não sistemáticas de artigos de opinião 

publicados em jornais e revistas, temos verificado que o E geralmente não é tão frequente 

nesses artigos em comparação com aqueles que compõem nossa amostra.  Assim, se os alunos 

de diferentes níveis de escolaridade fossem estimulados a dominar uma diversidade mais 

ampla de conectores sequenciadores, poderiam recorrer menos ao E e mais a outras formas 

para articular informações em contextos mais complexos. Alguns conectores, por serem mais 

marcados, são mais salientes para o processamento cognitivo e, assim, podem ser mais 

adequados para sequenciar informações em gêneros textuais mais complexos, como o artigo 

de opinião, especialmente em contextos mais complexos, como a introdução de 

consequência/conclusão, a articulação entre parágrafos, as sequências textuais 

argumentativas etc.  

Na análise dos dados, além de observarmos um uso do conector E maior do que o 

esperado, inclusive em contextos mais complexos, constatamos, através dos resultados 

obtidos para a distribuição dos conectores quanto às relações semântico-pragmáticas, haver 

casos de inadequação entre o conector empregado e a relação pretendida e/ou obtida pelo 

vestibulando. É para essa questão que nos voltamos na próxima seção. 

 

5.2 INADEQUAÇÃO ENTRE O CONECTOR SEQUENCIADOR E A RELAÇÃO 

SEMÂNTICO-PRAGMÁTICA 

 

Em algumas ocorrências de nossa amostra de dados, verificamos a existência de 

incompatibilidade entre o conector sequenciador utilizado (pista sintática/marca de coesão) e 

a relação semântico-pragmática obtida (sentido/coerência), do que decorre a falta de coerência 

entre as informações articuladas pelo conector. São casos em que, embora o mecanismo de 

coesão – o conector – esteja presente, a relação semântico-pragmática aparentemente desejada 

pelo vestibulando não é obtida, em razão de as informações interligadas não autorizarem essa 

relação. 
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Encontramos três tipos de incompatibilidades entre o conector sequenciador e a 

relação semântico-pragmática: 

 

(i) um caso em que o conector LOGO, sinalizador da relação de 

consequência/conclusão, é empregado em um contexto que ressalta a 

relação de oposição entre informações;  

(ii) um caso em que o conector PORTANTO, também sinalizador da relação de 

consequência/conclusão, aparece em um contexto de explicação;  

(iii) casos em que conectores sinalizadores de consequência/conclusão são usados 

na inter-relação de informações que apenas se sucedem textualmente – trata-

se de contextos de sequenciação textual, portanto.  

 

Vejamos o primeiro caso de incompatibilidade: 

 

(45) “Entretanto, o livro ainda é usado por seus fiéis leitores, que não abrem mão de 

um bom livro por nada nesse mundo, seja por uma boa ficção, um bom drama, ou até 

mesmo teses de cientistas famosos, os livros ainda encantam pessoas de várias idades. 

LOGO, embora o livro se apresente como fascinante para muitas pessoas, o seu 

número de leitores têm diminuído, tornando-se um objeto de não grande importância 

para a sociedade atual, pois ao invés de um bom livro, as pessoas agora assistem à 

novelas, e a partir delas organizam a sociedade.” 

 

No exemplo (45), LOGO interliga informações contidas em dois parágrafos. No 

primeiro desses parágrafos, é dito que há leitores que não abrem mão de um bom livro e que 

livros de diferentes tipos ainda encantam pessoas de idades variadas. No segundo parágrafo, 

introduzido por LOGO, é dito que, apesar de o livro ser fascinante para muitas pessoas, o 

número de leitores tem diminuído, e isso teve como consequência que o livro passou a ser um 

objeto de menor importância para a sociedade atual, que dá preferências a novelas televisivas. 

Ou seja, a relação entre as informações contidas nos dois parágrafos é de oposição: por um 

lado, ainda há pessoas que se encantam com os livros, mas, por outro lado, o livro passou a 

ser um objeto de “não grande importância” já que o número de leitores tem diminuído, em 

razão de sua preferência por novelas. 

A relação semântico-pragmática pretendida pelo vestibulando ao recorrer ao LOGO, 

em (45), talvez fosse de fato a consequência/conclusão relativamente ao que foi dito no 
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parágrafo anterior, já que houve a opção por esse conector, ligado à indicação de 

consequência/conclusão. No entanto, a relação semântico-pragmática realmente existente 

entre as informações conectadas é a de oposição e, assim, LOGO não é um conector adequado 

para indicar essa conexão. Se ele for substituído por conectores adversativos como MAS, 

TODAVIA, CONTUDO, ENTRETANTO, a interligação entre as informações do primeiro e do 

segundo parágrafos apresentados em (45) deixa de ser incoerente.  

  

Vejamos o segundo caso de incompatibilidade:  

 

(46) “[...] as crianças e os jovens de hoje devem ler mais PORTANTO a leitura é um 

vizio quanto mais lemos mais vontade de ler temos porque ele deixa você de bem com 

a vida quando você esta lendo um livro muito interesante esquese do que esta 

acontecendo ao seu redor.” (vizio = vício) 

 

Em (46), o uso inadequado foi o do conector sequenciador PORTANTO, vinculado à 

indicação de consequência/conclusão, em um contexto que, devido à presença desse conector, 

se tornou incoerente. Do fato de que as crianças e jovens devem ler mais (informação prévia) 

não se pode concluir que a leitura é um vício. Para que haja coerência entre o que vinha sendo 

dito antes do conector PORTANTO (as crianças e os jovens devem ler mais) com o que está 

sendo dito depois desse conector (a leitura é um vício), o vestibulando deveria ter empregado 

o conector explicativo PORQUE, pois a relação de explicação faz muito mais sentido no 

contexto sob enfoque: as crianças e os jovens devem ler mais porque a leitura é um vício e, 

assim, quanto mais as crianças e os jovens lerem, mais terão vontade de fazê-lo. 

 

Vejamos os exemplos do terceiro caso de incompatibilidade: 

 

(47) “É claro que estamos falando em base de análises probabilísticas, ou seja, a forma 

mais provável de se dar bem na vida, atualmente, é por meio dos estudos, da leitura e 

da boa educação. Mas não podemos descartar as chances de algum indivíduo se dar 

bem através dos esportes, que é o segundo meio mais provável, ou também de outras 

maneiras menos provável. 

DESSA FORMA conclui-se que o livro é um objeto de grande importância no 

modelo da nossa sociedade atual, pois é um grande centro de informações, podendo 

assim abrir portas para muitos e levar os leitores ao apogeu.” (11/26) 



86 

 

 

O conector sequenciador DESSA FORMA, utilizado no exemplo (47), está interligando 

informações presentes em dois parágrafos. No primeiro deles, são ressaltadas as duas formas 

mais prováveis pelas quais alguém pode ser bem sucedido na vida: “por meio dos estudos, da 

leitura e da boa educação”, bem como “através dos esportes”. No segundo, iniciado pelo 

conector sequenciador DESSA FORMA, provavelmente com a intenção de concluir o 

raciocínio apresentado no parágrafo anterior, ressalta-se a importância do livro no modelo da 

sociedade atual como um possível “abridor de portas que levaria muitos leitores ao apogeu”. 

Porém, não conseguimos inferir a relação semântico-pragmática de consequência/conclusão 

entre as informações intercaladas nos dois parágrafos pelo conector sequenciador DESSA 

FORMA, uma vez que o produtor do texto também afirma que “não se pode descartar a 

chance de se dar bem na vida através dos esportes”. Ou seja, não há relação direta entre se dar 

bem na vida através dos esportes e ter o livro como responsável por esse sucesso. Se o 

primeiro parágrafo destacasse apenas a primeira forma de se dar bem na vida: “por meio dos 

estudos, da leitura e da boa educação”, poderíamos deduzir como consequência e/ou 

conclusão que “o livro pode abrir portas para muitos e levar os leitores ao apogeu”. Contudo, 

da maneira como as informações foram expostas, apenas sequenciadas textualmente, a única 

relação semântico-pragmática que podemos inferir é a de sequenciação textual. Logo, o 

conector sequenciador DESSA FORMA foi empregado inadequadamente.  

 

(48) “Todo livro que transforme a vida, para melhor, de um cidadão é importante para 

a sociedade ser mais igual, justa. Esses cidadãos possuem agora o conhecimento, o que 

os torna diferente daqueles que não tem o hábito de leitura: eles podem mudar. ASSIM, 

os livros são formadores de opinião, e cada opinião contribui para o crescimento da 

democracia, ao fortalecimento cultural da sociedade, sendo muito importante para o 

desenvolvimento da humanidade.” (27/70) 

 

Em (48), o conector sequenciador ASSIM também configura um caso de sequenciação 

textual, já que as informações entre os dois períodos interligados pelo conector apenas se 

sucedem textualmente, ou seja, nos dois períodos, as informações apresentadas referem-se à 

importância do livro na atualidade. Essas informações podem ser consideradas como dois 

blocos de argumentos que defendem essa importância, sendo que, do primeiro bloco (em 

síntese, o livro transforma a vida de um cidadão ao transmitir-lhe conhecimento) não se pode 

concluir o segundo (em síntese, os livros são formadores de opinião e a importância desse fato 

para a democracia, a cultura, o desenvolvimento da humanidade). Por conseguinte, embora 
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seja um conector sequenciador característico da relação semântico-pragmática de 

consequência/ conclusão, ASSIM foi empregado inadequadamente. 

 

(49) “Na contemporaneidade a educação tem sido um fator determinante para o 

desenvolvimento de uma nação, DESTE MODO o livro passou a ter seu verdadeiro 

valor diante da sociedade, tendo em vista que com a globalização a mão-de-obra teve 

que se qualificar, para até então se adaptar ao modelo capitalista.” (50/137) 

 

 No exemplo (49), o conector sequenciador DESTE MODO também está interligando 

dois períodos. Novamente, não é possível obter a relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão entre as informações anteriores e posteriores ao conector. O fato de o 

livro ter tido seu valor reconhecido pela sociedade não estabelece nenhuma relação de 

consequência e/ou conclusão com o fato de a educação ter sido determinante para o 

desenvolvimento da nação, pois o autor do texto não apresentou nenhuma relação entre livro e 

educação. Assim sendo, as informações postas nos dois parágrafos estão apenas sequenciadas 

textualmente, caracterizando uma sequenciação textual. 

 

(50) “Pessoas analfabetas são constantemente excluídas em nosso país. Pois essas 

pessoas não aptas para determinados empregos, não podem participar de concursos 

públicos, não podem nem sequer tirar carteira de motorista. 

  Mas, o fato que mais me chama atenção, é o fato de que os analfabetos têm 

direito de votar nas eleições, mas não de serem votados. 

  DESSA FORMA, creio que é de fundamental importância não só o livro, mas 

como a leitura em si, para que possamos ter uma sociedade mais igualitária, mais 

capacitada para viver no mundo atual, e acima de tudo para que possamos ter um país 

cada vez melhor.” (79/32)   

  

Apesar de as informações contidas no último parágrafo do exemplo (50) serem 

introduzidas por um conector sequenciador típico da relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão (DESSA FORMA), elas também estão sequenciadas textualmente, 

configurando mais um caso de sequenciação textual. Afinal, do que é dito nos dois parágrafos 

anteriores ao conector sequenciador DESSA FORMA (a exclusão das pessoas analfabetas e o 

fato de elas poderem votar) não se pode inferir como consequência e/ou conclusão o que está 

dito no parágrafo iniciado por ele (a importância do livro e da leitura).  
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(51) “É muito difícil conseguir boa qualidade de vida e financeira sem o esforço, 

disciplina e dedicação, sem isto a pessoa torna-se um fracasso, PORTANTO o livro é 

um caminho para o sucesso e realizações.” (82/37) 

 

 As informações expressas nos dois períodos interligados pelo conector sequenciador 

PORTANTO, no exemplo (51), não possibilitam a existência da relação semântico-pragmática 

de consequência/conclusão, uma vez que o fato de o livro ser um “caminho para o sucesso e 

realizações” não representa uma consequência ou conclusão possível para o fato de que 

esforço, disciplina e dedicação sejam condições necessárias para alguém ter “boa qualidade de 

vida e financeira”. Assim, as informações anteriores e posteriores ao conector sequenciador 

PORTANTO estão apenas sequenciadas textualmente, configurando mais um caso de 

sequenciação textual.   

 

(52) “Há quem considere que o livro é fundamentalmente importante na sociedade. 

DESSA FORMA, acredita-se que a leitura leva o indivíduo a desenvolver elementos 

para a formação crítica.” (186/169) 

 

 Os dois períodos interligados pelo conector sequenciador DESSA FORMA, do 

exemplo (52), também revelam a relação semântico-pragmática de sequenciação textual, já 

que as informações anteriores e posteriores ao conector estão apenas se complementando 

sequencialmente. Primeiro, é dito que há pessoas que acreditam que o livro seja de 

importância fundamental para a sociedade. Depois, é dito que a leitura contribui para a 

formação crítica do indivíduo. Esta última informação não representa uma consequência ou 

conclusão relativamente à primeira informação, e sim possivelmente uma das razões pelas 

quais as pessoas consideram o livro importante para a sociedade. Como se pode perceber, o 

conector sequenciador DESSA FORMA foi mais uma vez utilizado inadequadamente.  

 

(53) “Hoje, vivemos no circulo vicioso em que uma parcela da sociedade, preferem ir 

à shopping centers do que em uma biblioteca, o que acaba gerando o desinteresse pela 

leitura. POR ISSO na atual sociedade o livro é muito importante para que, a população 

esteja mais hápta a destinguir melhor os acontecimentos em seu cotidiano.” (225/93) 

 

Consideramos que em (53) também há um caso de sequenciação textual porque, embora 

o conector POR ISSO seja comumente vinculado à relação semântico-pragmática de 
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consequência/conclusão, não é possível perceber o estabelecimento dessa relação entre as 

informações contidas nos dois períodos interligados pelo conector: no primeiro período, é dito 

que uma parcela da sociedade prefere ir a shoppings centers ao invés de bibliotecas, o que 

acaba ocasionando o desinteresse pela leitura. No segundo período, não é apresentada uma 

consequência e/ou uma conclusão relativamente a essas informações, e sim são introduzidas 

informações referentes à importância do livro na sociedade atual. A relação dessas 

informações com as informações anteriores é, pois, a de sequenciação textual: trata-se de 

informações que se sucedem textualmente, relacionando-se ao mesmo tópico, o papel do livro 

na sociedade atual. 

Em síntese, os conectores sequenciadores DESSA FORMA, ASSIM, DESTE MODO, 

DESSA FORMA, PORTANTO, DESSA FORMA e POR ISSO empregados nos exemplos (47), 

(48), (49), (50), (51), (52) e (53), respectivamente, embora sejam geralmente vinculados à 

consequência/conclusão, estão, na verdade, exibindo a relação de sequenciação textual, visto 

que as informações por eles conectadas apenas se sucedem textualmente, não sendo possível 

estabelecer entre elas a relação de consequência/conclusão (ou algum outro tipo de relação 

semântico-pragmática). Saber que esses conectores indicam a relação semântico-pragmática 

de consequência/conclusão é importante, mas, acima de tudo, é imprescindível saber os 

efeitos de sentido que esses conectores produzem no todo do texto. Nos exemplos em questão, 

apesar de os vestibulandos terem selecionado conectores sequenciadores adequados à relação 

semântico-pragmática de consequência/conclusão, não obtiveram coerência entre as 

informações interligadas por esses conectores porque essas informações não autorizaram tal 

relação.  

Enfim, quanto aos três tipos de incompatibilidade entre conectores sequenciadores e 

relações semântico-pragmáticas encontrados em nosso corpus, apontamos que os dois 

primeiros casos revelam que os vestibulandos escolheram conectores inadequados às relações 

semântico-pragmáticas pretendidas, o que pode ser indício de que esses vestibulandos não 

conhecem as relações evidenciadas pelos conectores utilizados. Já no terceiro caso, os 

vestibulandos possivelmente pretendiam estabelecer a relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão e utilizaram conectores adequados a essa relação, mas não obtiveram 

êxito porque não se pode depreender das informações interligadas pelos conectores nenhuma 

relação de consequência/conclusão, ou seja, as informações apenas estão sucedidas 

sequencialmente, evidenciando a relação de sequenciação textual.  

Neste capítulo, apresentamos a distribuição geral dos conectores sequenciadores 

coletados em nosso corpus, os grupos de fatores controlados, as hipóteses levantadas para 
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cada um dos grupos de fatores, os resultados obtidos, as explicações propostas para esses 

resultados, bem como análises e discussões concernentes a inadequações entre o conector 

sequenciador utilizado e a relação semântico-pragmática pretendida e/ou obtida pelos 

vestibulandos.  

Ao longo deste capítulo, observamos alguns problemas relativos ao uso de conectores 

sequenciadores nos artigos de opinião que constituem nosso corpus (cf., especialmente, as 

seções 5.1.6 e 5.2). Consideramos que esses problemas trazem sérias implicações para o 

ensino de Língua Portuguesa, uma vez que os artigos de opinião por nós analisados foram 

produzidos por vestibulandos e representam, pois, um reflexo dos resultados que vêm sendo 

obtidos por escolas de nível fundamental e médio no que diz respeito ao trabalho com a 

produção textual escrita em sala de aula. Os principais problemas que observamos são 

aprofundados no sexto capítulo, que traz ainda sugestões para o ensino de conectores nos 

níveis fundamental e médio. 
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CAPÍTULO VI – SUGESTÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

  

Neste capítulo, apresentamos, inicialmente, a nossa concepção de ensino de Língua 

Portuguesa. Em seguida, fornecemos sugestões de algumas atividades que podem contribuir 

com o trabalho do professor de Língua Portuguesa dos níveis fundamental e médio de ensino, 

focalizando especificamente o gênero textual artigo de opinião e os conectores sequenciadores 

– nosso objeto de estudo. 

 

6.1 CONCEPÇÃO FUNCIONALISTA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nossa proposta de ensino está pautada na perspectiva do Funcionalismo Linguístico 

Norte-americano e vai ao encontro dos propósitos estabelecidos pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

Segundo a perspectiva funcionalista, a gramática é adquirida através da experiência 

cotidiana de cada indivíduo com a língua. Na primeira infância, acontecem os contatos 

iniciais, que são aperfeiçoados na fase escolar e durante toda a vida. O indivíduo vai 

assimilando novas formas de empregar a língua a partir de cada situação de interação. Isto é, a 

cada experiência comunicativa, a gramática individual está sujeita a sofrer alterações por meio 

da inserção de novas maneiras de constituir o discurso, ou, ao menos, através de alterações na 

frequência com que o indivíduo passa a utilizar determinadas formas linguísticas. Daí que as 

regularidades gramaticais se originam das experiências que o indivíduo tem com a língua (cf. 

HOPPER, 1987, 2008; FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007; TAVARES, 2003). 

As crianças adquirem construções e não palavras isoladas e, nesse processo, a 

frequência de uso é fundamental. Conforme Hallan (2001), uma construção linguística que, 

em uma dada comunidade de fala, seja frequentemente utilizada tende a ser adquirida 

primeiro pela criança porque se torna mais acessível exatamente pelas constantes repetições. 

Como exemplo, Hallan (op. cit.) menciona a preposição over do inglês, que é adquirida em 

construções específicas altamente recorrentes, e não de forma isolada. É interessante apontar 

que, nas primeiras construções adquiridas pelas crianças, over não possui função 

preposicional, como em over there, over here, e over em sintagmas verbais (fall over, pull 

over). O mesmo acontece com a preposição on, absorvida inicialmente como parte de 

construções, a exemplo de come on, put on. 

Nessa perspectiva, o professor de Língua Portuguesa tem o importante papel de 

orientar e incentivar seus alunos a terem experiências reais – e frequentes – com as várias 
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faces da língua (oral e escrita), criando estratégias para que eles ampliem o conhecimento 

gramatical e adéquem-no às várias situações de uso. A gramática está sempre em construção e 

varia de acordo com as necessidades e experiências de cada indivíduo. Assim, quanto mais 

estimularmos os alunos a usarem a língua, mais eles estarão habilitados a se valerem da 

gramática com proficiência nos mais diversos gêneros textuais formais e informais (cf. 

TAVARES, 2007, 2008; TAVARES; GÖRSKI, 2006).  

Assim, defendemos um ensino que suscite no aluno a capacidade de refletir sobre a 

língua que ele estuda, isto é, que o leve a ser capaz de compreendê-la e de empregá-la nas 

mais diversas situações de uso orais e escritas, formais e informais, estando cada vez mais 

apto a falar, ouvir, escrever e ler adequada e fluentemente. Dessa forma, ele estará munido 

para conviver e competir em igualdade de condições com os demais cidadãos, tanto social 

quanto culturalmente:  

 

A escola não pode garantir o uso da linguagem fora do seu espaço, mas 

deve garantir tal exercício de uso amplo no seu espaço, como forma de 

instrumentalizar o aluno para o seu desempenho social. Armá-lo para poder 

competir em situação de igualdade com aqueles que julgam ter o domínio 

social da língua (PCN do ensino médio, 1999, p. 144). 

 

Para que o aluno compreenda e domine a língua, é necessário que o objeto de estudo 

das aulas de Língua Portuguesa seja o texto (oral e escrito, formal e informal). É a partir do 

contato com os diversos gêneros textuais que circulam na sociedade que o aluno vai 

adquirindo competência para discerni-los e usá-los eficazmente. Além disso, trabalhando com 

textos, o aluno pode sentir-se instigado com as descobertas que faz, e desafiado e estimulado a 

exercer plenamente a sua cidadania, buscando ser um cidadão reflexivo, crítico, criativo e 

ativo na sociedade através das suas habilidades comunicativas orais e escritas, o que inclui a 

adaptação da língua a diferentes situações: 

 

Não existe um padrão único de fala, como não existe um padrão único de 

escrita. Não falamos nem escrevemos todos do mesmo jeito, em qualquer 

situação ou para quaisquer interlocutores. Falamos e escrevemos, com maior 

ou menor formalidade, mais ou menos à vontade, com maior ou menor 

espontaneidade e fluência. Há momentos, de fala ou de escrita, em que tudo 

o que vai ser dito pode ser dito sem muita ou sem nenhuma formalidade, 
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como há momentos em que tudo precisa ser cuidadosamente planejado e 

controlado (ANTUNES, 2003, p. 52). 

 

6.2 A SOBERANIA DO E 

 

Trazendo essa reflexão para o emprego dos conectores sequenciadores, faz-se 

necessário que o professor oriente o aluno para a diversidade de itens que os usuários da 

Língua Portuguesa têm à disposição e instrumentalize-o a fazer usos variados desses itens, 

apontando as semelhanças e as diferenças entre eles. A esse respeito, Tavares (2007, p. 110) 

faz uma observação importante para que professor e aluno não percam de vista a finalidade da 

utilização de diversos conectores: 

 

Se o professor perceber que tem havido grande uso de um único conector ou 

de um número reduzido deles, poderá estimular a substituição destes por 

outros nos textos em que isso se fizer necessário, sem esquecer de levar os 

alunos a avaliar as implicações semântico-pragmáticas e morfossintáticas de 

cada troca. 

 

Nesta pesquisa, observamos um grande uso do conector sequenciador E, responsável 

por 66% das ocorrências de conectores nos artigos de opinião produzidos pelos vestibulandos 

do IFRN. O mesmo ocorreu em Görski e Tavares (2001), que analisaram redações produzidas 

pelos vestibulandos da UFSC, em que o E obteve 61% das ocorrências; em Tavares (2002), 

que controlou quatro gêneros textuais escritos do domínio jornalístico: editorial, reportagem, 

carta ao leitor e entrevista, nos quais E atingiu 80% das ocorrências; e em Tavares (2007), que 

averiguou textos produzidos por alunos do ensino fundamental e do ensino médio na 

modalidade escrita, em que 95% das ocorrências foram do conector E.  

Como mencionamos na seção 5.1.6, o conector sequenciador E, o menos marcado, foi 

bem mais frequente nos contextos menos complexos dos artigos de opinião, como 

esperávamos, mas também teve alta frequência em contextos sintático-semânticos e 

semântico-pragmáticos mais complexos, como a relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão, a introdução de orações com verbos nucleares de atividade 4 e as 

sequências textuais argumentativas, em que se esperaria um uso muito mais recorrente dos 

outros quinze conectores sequenciadores mais marcados (PORTANTO, POR ISSO, ASSIM, 

ENTÃO, DESSA FORMA, E CONSEQUENTEMENTE, LOGO, DESSE MODO, E ASSIM, E 
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POR ISSO, SENDO ASSIM, ASSIM SENDO, DESTE MODO, CONSEQUENTEMENTE e E 

POR CONSEQUÊNCIA). 

Relacionamos a alta frequência do E em contextos mais complexos com a baixa 

frequência desses quinze conectores sequenciadores mais marcados, que, mesmo sendo 

empregados em contextos mais complexos, como prevíamos, atingiram apenas 34% das 

ocorrências e ainda tiveram usos inadequados em termos de relações semântico-pragmáticas. 

Provavelmente, esse fato é causado pela insuficiência de conhecimentos dos 

vestibulandos no que diz respeito à variedade de conectores sequenciadores disponíveis na 

Língua Portuguesa, como também pela insuficiência de conhecimentos a respeito dos 

contextos mais adequados para empregar esses conectores no gênero artigo de opinião. Aí 

temos um forte indício de que a escola não tem conseguido levar os alunos a usar esses 

conectores de acordo com o grau de complexidade de cada contexto. Ou seja, para os 

contextos considerados mais complexos no artigo de opinião, como a relação semântico-

pragmática de consequência/conclusão, os verbos de atividade 4 e as sequências textuais 

argumentativas, os vestibulandos deveriam ter feito uso de um número maior e mais variado 

de conectores sequenciadores mais marcados, mostrando, assim, domínio tanto da variedade 

de conectores quanto dos contextos mais e menos adequados ao uso de cada conector.  

Como já mencionamos, apesar de não termos realizado pesquisas em artigos de 

opinião publicados em jornais e revistas, observamos, de modo não sistemático, que, nesses 

artigos de opinião, não há uma alta frequência do conector sequenciador E, em contraste com 

o que ocorre nos textos que compõem nosso corpus. Acreditamos que estimular os alunos dos 

níveis fundamental e médio de ensino a terem um conhecimento mais amplo dos conectores e 

dos contextos mais apropriados para o seu emprego possa diminuir a recorrência do E e 

acentuar mais a utilização de conectores mais marcados. Tais conectores tendem a ser os mais 

adequados para sequenciar informações em gêneros textuais mais complexos, como o artigo 

de opinião, especialmente em contextos mais complexos, como a articulação entre 

parágrafos, a introdução de consequência/conclusão, os verbos de atividade 4 e as sequências 

textuais argumentativas.  

Uma das maneiras de estimular a diversificação de conectores é, após a escrita, 

permitir que os alunos façam a leitura oral dos seus textos e ouçam os comentários e as 

sugestões dos colegas e do professor. Essa atividade coletiva e interativa tem mostrado que o 

produtor do texto, ao fazer a leitura oralmente, diante dos colegas e do professor, percebe que 

cometeu alguns equívocos. Nesse momento, é chegada a hora de o professor intervir e 

providenciar os ajustes necessários. Em alguns casos, trata-se apenas da substituição de um 
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conector com mesmo valor semântico-pragmático por outro, evitando que o texto se torne 

repetitivo e monótono, mas, em outros casos, é necessário que se substitua o conector por 

outro que tenha valor semântico-pragmático diferente para estabelecer a relação de sentido 

pretendida. Aos poucos, os alunos vão percebendo qual é o conector mais adequado para cada 

parte do texto e se familiarizando com as relações semântico-pragmáticas sinalizadas por cada 

conector: “[...] ao dominarem um leque maior de possibilidades de sequenciar partes do texto 

e suas especificidades de uso, os alunos estarão mais bem munidos para evitar a repetição 

constante de um só item” (TAVARES, 2007, p. 109). 

Esse tipo de atividade pode ter vários desdobramentos. É interessante que os textos 

produzidos pelos alunos não fiquem apenas entre as paredes das salas de aulas. O período 

escolar é uma fase bastante criativa, principalmente nos dias de hoje, em que a sociedade 

dispõe de tantos meios de comunicação e os alunos gostam muito de interagir nas redes 

sociais. Eles poderiam, então, postar seus artigos de opinião em sites de relacionamento, por 

exemplo, e trocar informações a respeito do tema discutido nesses artigos. Um aluno poderia 

comentar a posição defendida pelo outro e apoiá-la ou refutá-la, acrescentar mais argumentos, 

evidências, etc. O material assim produzido pode ser retomado em sala de aula, com foco nos 

conectores sequenciadores empregados.  

Outro gênero textual que está atraindo bastante a atenção dos alunos é o blog. O 

professor pode orientar os alunos na organização de um blog (individual ou coletivo – o “blog 

da turma”, por exemplo) e os alunos fazem as publicações, inclusive de textos opinativos. Ao 

saberem que a finalidade de produzir textos não é somente a obtenção de uma nota para serem 

aprovados, os alunos sentirão mais prazer em usar os conhecimentos proporcionados pela 

disciplina de Língua Portuguesa de uma maneira mais descontraída porque serão valorizados, 

isto é, os textos estarão circulando na rede e terão um significado real. 

Outra estratégia que o professor pode utilizar com os alunos é trabalhar com diversos 

gêneros textuais formais e informais para que eles possam perceber as especificidades de cada 

um. Por exemplo, há conectores que são mais utilizados em gêneros orais e outros que são 

mais frequentes em gêneros escritos, o que torna evidente que, dependendo do gênero e do 

grau de (in)formalidade, as preferências quanto ao uso dos conectores são diferentes, pois há 

conectores que são avaliados como mais adequados aos gêneros orais, como também existem 

conectores que são avaliados como mais pertinentes aos gêneros escritos. Esse tipo de 

trabalho investigativo possibilita ao aluno um aprofundamento maior sobre a adequação ou 

não dos itens em questão para cada gênero trabalhado, o que o tornará mais experiente e 
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seguro para produzir seus próprios textos, pois ele já terá tido contato com textos dessa 

natureza antes de a produção ser solicitada: 

 

Dessa forma, consciente e responsável, o aluno poderá fazer previsões e 

escolhas adequadas na fala/escrita, bem como olhar para o texto de forma 

crítica, ampliando os significados para além da palavra escrita. Poderá ver-

se no texto e ver o texto como objeto, dialogar com o “outro” que o 

produziu, criar seu próprio texto (PCN do ensino médio, 1999, p. 144). 

 

6.3 A PISTA SINTÁTICA – O CONECTOR – NEM SEMPRE GARANTE A 

COERÊNCIA 

 

Trabalhando especificamente com o gênero textual artigo de opinião é possível que o 

aluno tenha uma percepção mais apurada dos conectores e de suas relações semântico-

pragmáticas, uma vez que o gênero exige a tomada de posicionamento, que, por sua vez, 

deverá estar alicerçado em argumentos consistentes, muitas vezes introduzidos por conectores 

estratégicos que ajudam na identificação da tese defendida. Conectores como LOGO, 

PORTANTO, ASSIM, ENTÃO certamente darão pistas sobre a conclusão do texto, enquanto 

conectores como MAS, PORÉM, CONTUDO, ENTRETANTO sinalizarão alguma ideia 

contrária ao que vinha sendo dito anteriormente.  

No entanto, é extremamente importante que o aluno certifique-se de que as informações 

interligadas pelo conector estão de acordo com o sentido que ele gostaria de expressar, isto é, 

observar se o conector utilizado realmente estabeleceu a coesão e a coerência textuais. Assim, 

o aluno irá evitar casos de incompatibilidade como os apresentados na seção 5.2: o conector 

LOGO, sinalizador da relação de consequência/conclusão, foi empregado em um contexto 

que ressalta a relação de oposição entre informações; o conector PORTANTO, também 

sinalizador da relação de consequência/conclusão, apareceu em um contexto de explicação; e 

conectores sinalizadores de consequência/conclusão – DESSA FORMA, ASSIM, DESTE 

MODO, PORTANTO e POR ISSO – foram usados na inter-relação de informações que apenas 

se sucederam textualmente configurando contextos de sequenciação textual.  

A respeito das relações semântico-pragmáticas estabelecidas pelos conectores, Antunes 

(2003, p. 133) ressalva que: 
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O reconhecimento dessas relações e de suas funções (lógica, argumentativa, 

discursiva) no texto constitui um saber da mais alta relevância para 

administrar as possibilidades de organização do texto. São elementos 

sinalizadores – pistas – para irmos encontrando a direção argumentativa, 

inclusive, do texto. 

 

Como tentativa de minimizar inadequações entre conectores e relações semântico-

pragmáticas, especialmente no gênero artigo de opinião, os professores de Língua Portuguesa 

podem levar para a sala de aula revistas e jornais de cirlulação local ou nacional que inserem 

artigos de opinião em suas edições diárias, semanais ou mensais. Ou ainda, solicitar uma 

pesquisa na internet, em sites de jornais e revistas locais e nacionais para que os próprios 

alunos identifiquem os artigos de opinião. Normalmente, as edições diárias de vários jornais 

locais se reportam ao mesmo tema. Os alunos podem comparar as edições e perceber quais 

são os conectores mais empregados e mais adequados para cada parte do artigo. 

 O objetivo desse tipo de atividade é fazer com que os alunos conheçam melhor o 

gênero artigo de opinião e observem os conectores aí empregados e as relações semântico-

pragmáticas sinalizadas por eles para a construção do ponto de vista de cada autor. Após o 

contato com os textos selecionados, o professor pode solicitar a produção de um artigo de 

opinião para que os alunos ponham em prática os conhecimentos adquiridos com relação à 

estrutura do gênero e à utilização dos conectores como mecanismo de coesão e coerência 

entre as informações. 

O professor deve alertar a turma sobre problemas que vêm sendo identificados em 

gêneros textuais argumentativos produzidos por vestibulandos e por alunos de diferentes 

níveis de escolaridade, caso das inadequações observadas em nosso corpus e em Görski e 

Tavares (2001), por exemplo. É preciso orientar os alunos a fazer as alterações necessárias em 

seus textos, caso sejam verificados aí os mesmos equívocos.  

Normalmente, os professores de Língua Portuguesa dos níveis fundamental e médio de 

ensino recorrem a gramáticas normativas e livros didáticos de Língua Portuguesa para 

ministrarem suas aulas, o que pode levar a alguns problemas no caso do trabalho com 

conectores sequenciadores. Essas obras nem sempre apresentam de modo adequado as 

relações semântico-pragmáticas estabelecidas pelos conectores. É o caso de alguns dos 

exemplos do conector sequenciador E apresentados no segundo capítulo (listados de (19) a 

(29)), que foram rotulados, por gramáticas normativas renomadas, como conjunção 
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coordenativa aditiva, quando, na verdade, estão indicando sequenciação temporal e/ou 

consequência/conclusão. 

Como professores de Língua Portuguesa, devemos nos sentir desafiados a ultrapassar 

certos limites que nos são impostos. Não podemos nos guiar nem apresentar aos nossos 

alunos apenas obras que possuem uma concepção de gramática estática e fixa. É preciso 

buscarmos novos materiais que contemplem o ensino de gramática de um modo funcional e 

interativo: 

 

O modo de ensinar, por sua vez, não reproduz a clássica metodologia de 

definição, classificação e exercitação, mas corresponde a uma prática que 

parte da reflexão produzida pelos alunos mediante a utilização de uma 

terminologia simples e se aproxima, progressivamente, pela mediação do 

professor, do conhecimento gramatical produzido. Isso implica, muitas 

vezes, chegar a resultados diferentes daqueles obtidos pela gramática 

tradicional, cuja descrição, em muitos aspectos, não corresponde aos usos 

atuais da linguagem, o que coloca a necessidade de busca de apoio em outros 

materiais e fontes (PCN do ensino fundamental: terceiro e quarto ciclos 

1998, p. 29). 

 

6.4 O CASO DO PORTANTO 

 

Chamamos atenção também para o emprego do conector sequenciador PORTANTO, 

que foi o segundo mais frequente em nossa amostra, com 27 ocorrências, atingindo 11% dos 

dados. Conectores menos complexos em termos de extensão linguística, como ASSIM (4%), 

ENTÃO (4%) e LOGO (2%) foram menos frequentes. A relevância desse fenômeno está 

exatamente na constatação de que PORTANTO foi substancialmente usado nos contextos mais 

complexos considerados em nossa análise, ou seja, esse conector foi, entre os conectores mais 

marcados, o que teve alta frequência no nível de articulação entre parágrafos (com 18 

ocorrências), na relação semântico-pragmática de consequência/conclusão (com 26 

ocorrências), no traço semântico-pragmático verbal de atividade 4 (com 20 ocorrências) e no 

tipo de sequência textual argumentativa (com 18 ocorrências). 

Nossa explicação para esse fenômeno é que, possivelmente, PORTANTO seja o 

conector ligado à consequência/conclusão que mais recebe atenção na escola, sendo 

apresentado aos alunos como prototípico para iniciar o último parágrafo de textos 
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argumentativos e, assim, marcar a conclusão desses textos. Uma evidência disso é o fato de 

que todos os dados de PORTANTO no nível de articulação entre parágrafos foram 

empregados no último parágrafo dos artigos de opinião, sinalizando a relação semântico-

pragmática de consequência/conclusão (as 18 ocorrências de PORTANTO entre parágrafos 

representam 40% dos dados de conectores sequenciadores que encontramos entre parágrafos 

e 67% dos dados de PORTANTO). 

Observamos, pois, a influência do princípio da marcação linguística também no caso 

de PORTANTO, uma vez que esse conector foi utilizado majoritariamente em contextos de 

alta complexidade. Porém, os resultados referentes ao uso desse conector no nível entre 

parágrafos apontam para a possibilidade de que muitos vestibulandos tenham sido 

“treinados” para redigir os textos de acordo com um “modelo padrão”, como se o conector 

PORTANTO fosse o mais apropriado para fechar e concluir a produção textual escrita 

solicitada.  

Face a esse problema, é importante que os professores de Língua Portuguesa busquem 

estratégias de ensino que estimulem os alunos dos níveis fundamental e médio a empregarem, 

no parágrafo de conclusão do texto, quando se fizer necessário o uso de um conector, além do 

PORTANTO, também outros conectores que indicam a relação semântico-pragmática de 

consequência/conclusão, como LOGO, ENTÃO, ASSIM, POR ISSO, DESSA FORMA, DESSE 

MODO, entre outros.   

Sugerimos que, ao solicitar a produção textual escrita de gêneros argumentativos como 

o artigo de opinião, os professores observem se ocorre um grande uso de PORTANTO no 

parágrafo de conclusão do texto. Caso esse fenômeno seja verificado, cumpre apresentar 

diferentes formas de introdução do parágrafo final de um texto argumentativo, e, no caso da 

necessidade de se fazer uso de um conector sequenciador, é fundamental trazer para o 

conhecimento dos alunos toda a gama de conectores sinalizadores de consequência-conclusão 

disponíveis na Língua Portuguesa.  

Essa atividade pode se desdobrar em outras. Por exemplo, o gênero textual twitter 

exige um texto sintético devido à quantidade limitada de caracteres permitidos, isto é, no 

máximo 140 letras. O professor pode criar o twitter da turma e convidar os alunos para o 

seguirem, com o objetivo de postarem comentários sobre questões polêmicas. O professor 

deve estimular o poder de síntese dos alunos ao emitirem opiniões e observar se os conectores 

sequenciadores empregados nesse gênero coincidem ou não com os empregados nos artigos 

de opinião, bem como se a quantidade de caracteres influencia o uso de conectores mais 

marcados menores que o PORTANTO. Esse material pode ser recuperado em sala de aula, 
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para contrapor os resultados obtidos nos dois gêneros, twitter e artigo de opinião, e para 

observar a adequação dos  conectores utilizados em cada um desses gêneros.  

 

6.5 PARÁGRAFOS... PARÁGRAFOS... PARÁGRAFOS... PARÁGRAFOS... 

 

Outra questão que despertou nossa atenção ao longo deste estudo é que algumas 

produções textuais escritas apresentam problemas com relação à estruturação paragráfica. 

Vejamos exemplos de fragmentos que poderiam pertencer a um mesmo parágrafo por terem 

informações bastante relacionadas, mas que foram mal desenvolvidos, mal costurados e 

segmentados em parágrafos diferentes, tornando-se vagos, imprecisos e sem consistência (cf. 

FIGUEIREDO, 1999). 

 

(01) “Depois que se encontra o tipo de livro que se gosta, é muito bom ler, você se 

diverte bastante, aprende, conhece novos lugares. 

         Mas se  você não  encontra os livros que você gosta a leitura se torna algo 

cansativo e chato. 

        PORTANTO o leitor deve procurar o tipo de livro que gosta pois irá lhe 

acrescentar muito.” (19/52) 

 

 (02)  “O livro nos ajuda a desenvolver o raciocínio, melhora a dicção. 

        Faz com que possamos adquirir um ótimo vocabulário, a termos argumentos 

em determinadas situações. 

       Ajuda a obtermos uma formação profissional, ter sucesso, realizar-se na vida, 

ter um bom conhecimento de mundo. 

        PORTANTO, é imprecindível termos o livro como nosso aliado.” (210/34) 

 

(03) “Acredito que para obter sucesso na vida profissional precisamos ter 

conhecimento e que podemos buscar o conhecimento que necessitamos nos livros. 

ASSIM, deveriam ser criados projetos de incentivo à leitura nas escolas, 

começando pelas crianças (que são o futuro do nosso país), para que todos comecem a 

se habituar a lêr bons livros.” (258/186) 
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(04) “Talvés algumas pessoas, diria até muitas, não tenham descoberto o prazer da 

leitura, por falta de incentivo, por não ter adquirido o habito, ou mesmo por não saber 

ler ou interpretar um bom livro. 

ENTÃO cabe a cada um se perguntar e pensar, por que não ler um livro? Se ele 

nos ajuda a entender a matéria da escola, fazer uma redação, ler placas, legendas de 

filme, enfim, enumeras coisas uteis do nosso cotidiano.” (259/188) 

 

Conforme podemos constatar, as informações contidas nos exemplos (01), (02), (03) e 

(04) deveriam estar agrupadas em um mesmo parágrafo, já que estão se referindo aos mesmos 

fatos, às mesmas ideias centrais, ou seja, os parágrafos finais dos quatro exemplos são apenas 

informações subsequentes desenvolvidas dos parágrafos anteriores: em (01), “o tipo de livro 

que gosta”; em (02), “as características positivas atribuídas ao livro”; em (03), “o sucesso 

profissional conferido ao livro”; e em (04), “o desconhecimento do prazer da leitura”. 

A partir dessa constatação, sugerimos que os professores de Língua Portuguesa 

orientem seus alunos e criem atividades que promovam a reorganização de parágrafos, 

quando necessário. Para que o parágrafo tenha uma estrutura bem acabada e completa que 

garanta a coesão do texto é fundamental que ele tenha unidade, coerência e consistência no 

detalhamento das ideias. Esse detalhamento só é possível se o escritor conhecer bem o assunto 

e souber fazer uso adequado de seus conhecimentos, selecionando o que realmente for 

relevante a respeito da ideia central a fim de desenvolver cada parágrafo de modo consistente. 

Do contrário, os detalhes podem atrapalhar o entendimento do texto, levando a digressões 

desnecessárias, que apenas enfadam o leitor (FIGUEIREDO, 1999). 

Fazemos nossas as palavras de Antunes (2003, p. 45-46): 

 

A atividade escrita é, então, uma atividade interativa de expressão, (ex-, 

“para fora”), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, 

crenças ou dos sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de 

algum modo, interagir com ele, Ter o que dizer é, portanto, uma condição 

prévia para o êxito da atividade de escrever. Não há conhecimento 

linguístico (lexical ou gramatical) que supra a deficiência do “não ter o que 

dizer”. As palavras são apenas a mediação, ou o material com que se faz a 

ponte entre quem fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. Como 

mediação, elas se limitam a possibilitar a expressão do que é sabido, do que 

é pensado, do que é sentido. Se faltam as ideias, se falta a informação, vão 

faltar as palavras. Daí que nossa providência maior deve ser encher a cabeça 
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de ideias, ampliar nosso repertório de informações e sensações, alargar 

nossos horizontes de percepção das coisas. Aí as palavras virão, e a 

crescente competência para a escrita vai ficando por conta da prática de cada 

dia, do exercício de cada evento, com as regras próprias de cada tipo e de 

cada gênero de texto.  

 

 Organizadas as informações, é preciso saber interligá-las com conectores que de fato 

reflitam as relações semântico-pragmáticas que se pretendem estabelecer entre essas 

informações. Além disso, é preciso saber quais são os conectores mais adequados para cada 

gênero textual e para cada contexto. Se o gênero é considerado mais complexo, ele tenderá a 

exigir conectores mais marcados, ao passo que, se o gênero é considerado menos complexo, 

tenderá a exigir conectores menos marcados. E é a prática da escrita que levará ao domínio 

dos conectores mais apropriados para cada situação, já que a gramática é efeito de frequência: 

os itens gramaticais que são mais usados, mais experienciados, são os que serão realmente 

dominados pelos indivíduos, os que farão parte da gramática de cada um. 

Atividades como revisar e reescrever os textos, quantas vezes se fizer necessário para 

que os alunos percebam os avanços obtidos da produção inicial até a final, são importantes 

para a ampliação da habilidade de organização das informações em parágrafos e da 

interligação entre essas informações dentro de cada parágrafo e entre parágrafos. Os próprios 

colegas podem ajudar na revisão e na reescrita, numa espécie de trabalho em grupo ou em 

dupla, de acordo com a realidade de cada turma. Essas atividades tendem a despertar o 

interesse dos alunos e a fortalecer os conhecimentos já adquiridos. No caso específico desta 

dissertação, o gênero textual selecionado foi o artigo de opinião, mas as atividades de revisar 

e reescrever podem ser realizadas também com outros gêneros textuais escritos: 

 

Ao acrescentar, retirar, deslocar ou transformar porções ou termos da 

sequência textual, os alunos estão aprendendo a manipular não só a estrutura 

discursiva, mas também os sentidos, os conteúdos por ela veiculados, 

desenvolvendo individual e coletivamente sua capacidade de percepção dos 

artifícios ou recursos de linguagem a que todos estão submetidos numa 

comunidade linguística (OLIVEIRA; COELHO, 2003, p. 93).  
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6.6 ONDE ESTÁ O TÍTULO? 

 

Dos cento e vinte artigos que compõem nosso corpus, setenta não receberam títulos. 

Isso traz à tona o fato de que a maioria dos vestibulandos cujos textos foram aqui analisados 

provavelmente não domina a estrutura do gênero artigo de opinião. A não colocação do título 

pode ter sido provocada por uma distração momentânea, ocasionada pela pressão do processo 

seletivo, ou simplesmente porque os vestibulandos ignoram a necessidade da colocação de 

título em artigos de opinião.  

Como a solicitação para a produção textual foi feita por meio de um questionamento: 

“O livro é ou não um objeto de grande importância no modelo atual de sociedade?”, muitos 

vestibulandos começaram seus textos sem título, trazendo já de início uma resposta a esse 

questionamento. Houve vários casos em que os textos foram iniciados pela reprodução do 

questionamento feito no comando da produção textual ou até por uma resposta afirmativa ou 

negativa ao que foi questionado, sendo o texto organizado a partir dessa resposta.  

Esses são indícios de que as características do artigo de opinião não estão sendo 

trabalhadas adequadamente com os alunos. Como professores de Língua Portuguesa, 

precisamos insistir várias vezes nas orientações para que os alunos produzam os textos 

apropriadamente, alertando que, mesmo que o texto seja bem escrito, se não possuir um título, 

quando o gênero assim o exige, seu autor poderá vir a ser penalizado em concursos e 

vestibulares.  

Esperamos que as sugestões de atividades acima delineadas, na busca de possíveis 

soluções para os problemas detectados em nossa análise de dados, possam contribuir com um 

ensino de Língua Portuguesa mais profícuo, satisfatório e eficaz, especialmente no que 

concerne aos conectores sequenciadores. 

 A seguir, tecemos nossas considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Depois do caminho percorrido, chegamos ao momento de tecer algumas considerações 

finais sobre esta pesquisa. Para tanto, retomamos os passos dados em cada capítulo e os 

principais resultados que obtivemos. Em seguida, sugerimos estudos futuros sobre os 

conectores sequenciadores que possam dar continuidade a este estudo. 

 Nesta dissertação, analisamos os conectores sequenciadores em produções textuais 

escritas do vestibular 2009.1 do IFRN, à luz do Funcionalismo Linguístico Norte-americano, 

com o intuito de verificar se o princípio da marcação linguística exerce influência sobre o uso 

desses itens linguísticos. Segundo esse princípio, formas mais marcadas tendem a ser 

utilizadas em contextos mais complexos e formas menos marcadas tendem a ser utilizadas em 

contextos menos complexos.  

No primeiro capítulo, apresentamos nosso objeto de estudo – a sequenciação 

retroativo-propulsora de informações –, e, em seguida, expusemos os nossos objetivos, as 

nossas hipóteses e as nossas justificativas para a realização desta pesquisa. 

No segundo capítulo, elencamos uma síntese de propostas e estudos sobre os 

conectores sequenciadores. Primeiramente, sintetizamos a posição defendida por alguns 

gramáticos e autores de livros didáticos de Língua Portuguesa quanto à conceituação, 

classificação e divisão das conjunções. Posteriormente, elencamos estudos de alguns 

linguistas que têm como objeto de estudo os conectores. Esses estudos foram guiados pelo 

suporte teórico da Linguística Textual, da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo 

Linguístico Norte-americano. 

No terceiro capítulo, apresentamos a fundamentação teórica utilizada como suporte 

para a realização deste estudo, delineando os conceitos do Funcionalismo Linguístico Norte-

americano mais preciosos à nossa pesquisa, como os de língua, gramática, discurso e o 

princípio da marcação linguística.  

No quarto capítulo, descrevemos a metodologia utilizada no desenvolvimento desta 

pesquisa. Demos ênfase: (i) à composição do corpus; (ii) aos contextos sintático-semânticos e 

semântico-pragmáticos relacionados ao uso de conectores sequenciadores no gênero artigo de 

opinião que foram controlados na forma de grupos de fatores; (iii) à proposta de produção 

textual escrita do IFRN; e (iv) às características do gênero textual artigo de opinião. 

No quinto capítulo, apresentamos a análise dos nossos dados. Primeiramente, 

expusemos a distribuição sintático-semântica e semântico-pragmática dos conectores 

sequenciadores coletados em nosso corpus e os distinguimos de acordo com o grau de 
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marcação; em seguida, descrevemos detalhadamente todos os fatores integrantes de cada um 

dos grupos de fatores controlados e a distinção desses fatores quanto ao grau de 

complexidade; depois, apresentamos as hipóteses levantadas para cada um dos grupos de 

fatores, os resultados alcançados e as explicações propostas para esses resultados, 

fundamentadas no princípio da marcação; e, por último, analisamos e discutimos 

inadequações entre o conector sequenciador utilizado e a relação semântico-pragmática 

pretendida e/ou obtida pelos vestibulandos.  

No sexto capítulo, inicialmente, apresentamos a nossa concepção de ensino de Língua 

Portuguesa guiada pelos pressupostos teóricos do Funcionalismo Linguístico Norte-americano 

em consonância com os propósitos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Em seguida, retomamos os problemas relacionados ao emprego dos conectores 

sequenciadores, levantados na análise dos dados, e apresentamos possíveis soluções, 

sugerindo algumas atividades que envolvem os conectores sequenciadores – com base em 

gêneros textuais variados, orais e escritos, formais e informais, dando mais ênfase ao artigo de 

opinião, alvo deste estudo – que podem colaborar com o trabalho do professor de Língua 

Portuguesa dos níveis fundamental e médio de ensino. 

 Ao término desta pesquisa, concluímos que o princípio da marcação linguística exerce 

influência sobre os conectores sequenciadores empregados nos artigos de opinião produzidos 

pelos vestibulandos de 2009.1 do IFRN. O conector sequenciador E, menos marcado, 

predomina em contextos sintático-semânticos e semântico-pragmáticos de menor 

complexidade, como o nível de articulação entre orações, a relação semântico-pragmática de 

sequenciação textual e as sequências textuais explicativas. Em contraste, os demais 

conectores, considerados como mais marcados, predominam em contextos sintático-

semânticos e semântico-pragmáticos de maior complexidade como o nível de articulação 

textual entre parágrafos, a relação semântico-pragmática de consequência/conclusão, a 

introdução de orações com verbos nucleares de atividade 4 e as sequências textuais 

argumentativas. Além disso, verificamos que há uma grande frequência do conector E (66%) 

nas produções textuais examinadas, ao passo que há uma baixa frequência dos demais 

conectores (34%). Observamos, ainda, três tipos distintos de inadequação entre o conector 

sequenciador utilizado e a relação semântico-pragmática pretendida.  

Com base nesses resultados, sugerimos algumas atividades para os níveis fundamental 

e médio de ensino, com a finalidade de contribuir com um ensino de Língua Portuguesa que 

vise à diversificação dos conectores sequenciadores empregados em artigos de opinião, bem 
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como à adequação desses conectores a contextos de menor ou maior complexidade e a 

diferentes relações semântico-pragmáticas. 

 Concluindo o caminho, mas continuando a trajetória, sabemos que muito se tem a 

percorrer na estrada de estudo dos conectores sequenciadores. É possível, por exemplo, 

analisar artigos de opinião publicados em revistas e jornais impressos ou on-line para 

contrapor com os resultados por nós obtidos nos artigos de opinião produzidos por 

vestibulandos. Outro estudo que pode ser feito envolve selecionar artigos de opinião e/ou 

textos de outros gêneros, escritos por jornalistas e escritores norte-rio-grandenses para 

verificar quais os conectores sequenciadores preferidos pela imprensa local. Além disso, uma 

pesquisa que conte com um maior número de dados provenientes de artigos de opinião pode 

permitir diferentes recortes para estudos mais detalhados sobre, por exemplo, conectores 

empregados para indicar a relação de sequenciação textual, por um lado, e conectores 

sequenciadores empregados para indicar a relação de consequência/conclusão, por outro.  

 A seguir, apresentamos as referências bibliográficas que conduziram esta pesquisa. 
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