Texto: Realidade linguística dotada de sentido e com relevância pragmática.





Têm autonomia e são completos/fechados
São a maior unidade linguística pela qual a comunicação é organizada
Resulta de um único ato de comunicação
Assume várias posições de sujeito e de ações, centrando-se no sujeito que lhe dá
origem. Essas posições cruzam-se e estabelecem-se entre si.

Fatores da textualidade:






Intencionalidade – O texto é produzido de acordo com a intenção do emissor
Aceitabilidade – O recetor aceita o texto como um texto e pode descodifica-lo
Situacionalidade – contexto em que surge e a adequação do texto ao contexto
Informatividade – Grau de informação (previsível ou nova)
Intertextualidade – Classificação do texto recorrendo a características comuns de
outros textos do mesmo tipo




Coerência – Lógica com que as ideias são expressas
Coesão – Dimensão linguística formal (Referencial; interfrásica; Lexical; (Temporal))

Elementos de coesão lexical
Processo de Reiteração- Repetição (comuns em textos sobre um tema especifico)
Processo de substituição – Variação de vocabulário, mantendo-se a mesma ideia






Sinonímia
Antonímia
o Complementares – Morto/vivo
o Graduáveis – Alto/médio/baixo
o Conversos – Vender/comprar; Pai/filho
o Direcionais – Ir/vir
Hiperonímia/Hiponímia – Felino/leão
Holonímia/Meronímia (Parte/todo) – Juba/leão

Coesão referêncial


Anáfora (correferentes) – “A Maria (…) Ela (…)”
o Direta ou correferêncial
 Pronominal – “-o”
 Elipse ou anáfora zero – [ela] subentendido
 Adverbial – “lá”
 Nominal – “a ama”
 Reiteração
 Substituição



o Associativa ou não-correferêncial
Correferência não-anafórica: “Shirley segurou em Jean, A criança não gostou.” (não
são sinónimos; são reversíveis; um não depende do outro)

Coesão Interfrásica
Está a chover. Vou ficar em casa. – Está a chover, por isso vou ficar em casa (conector)

Tipos de ligação de conectores:



Parataxe (coordenação) – Copulativas; disjuntivas; conclusivas; adversativas;
explicativas
Hipotaxe (subordinação) – Ligações de dependência

Orações coordenadas e subordinadas – conectores textuais

Conectores paratáticos que permitem formar frases compostas:




Mas – adversativo
Ou – disjunção
E – listagem, confirmação e inferências (copulativa)

Conectores paratáticos que permitem ligar frases ou parágrafos:








Listagem
o Enumerativa: depois, finalmente, em 1º lugar, por um lado, por fim
o Aditiva: adicionalmente, ainda, além disso, também, do mesmo modo
Síntese: assim, em conclusão, em suma
Explicitação: esto é, ou seja, por exemplo
Sequência temporal: antes, durante, então, entretanto, depois
Inferência: assim, daí, então, logo, pois, portanto, por isso, por esta razão
Contraste:
o Substituitivo: ou melhor, mais corretamente, precisamente
o Antitético: já, ora, pelo contrário, agora
o Concessivo: ainda assim, memso assim, contido, no entanto

Conjunções e locuções conjuncionais Hipotáticas:






Temporais – quando, logo que, depois/antes de, sempre que
Condicionais – se, caso, desde que
Concessivas – embora, apesar de, ainda que
Consecutivas – de modo que, tanto que, a ponto de
Finais – para, a fim de, de maneira a que




Contrastiva – enquanto, ao passo que
Comparativa – como, mais que, tal como

