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Getting the books Ingedore Koch Coerencia now is not type of inspiring means. You could not solitary going later ebook heap or library or borrowing
from your associates to contact them. This is an extremely easy means to specifically get lead by on-line. This online revelation Ingedore Koch
Coerencia can be one of the options to accompany you when having extra time.
It will not waste your time. say you will me, the e-book will enormously publicize you extra business to read. Just invest little period to door this on-line
message Ingedore Koch Coerencia as well as review them wherever you are now.

Estudio ling
stico del texto literario Editora Appris
O que
escrever bem?
n o cometer erros de
portugu s ou deslizes de ortografia?
saber usar crase?
Ou
muito mais que isso? Se voc tem medo de
escrever e fica bloqueado ao redigir textos, este livro vai
faz -lo compreender que n o
necess rio ter um dom
especial para a escrita e que o dom nio pleno das normas
gramaticais, por si s , n o garante os melhores
resultados. Esta obra chega
segunda edi
o
quebrando paradigmas, porque vai muito al m do ensino
de gram tica ou da apresenta
o de modelos prontos
para elabora
o de textos. Explica exatamente o que
um texto escrito e demonstra como desenvolver
autocr tica para reconhecer se ele
suficientemente
bom ou n o, al m de auxiliar a identificar se o que voc
escreve funciona para comunicar suas ideias ou se voc
simplesmente pensa que sim. Em um di logo constante
entre voc e a autora, como em uma sala de aula, este
livro ensina, com did tica altamente inteligente e
convidativa, o que
clareza, coes o, coer ncia e
objetividade e, sobretudo, como incorporar essas
compet ncias
sua produ
o de textos para,
definitivamente, fazer voc perder o medo de escrever. A
autora articula teoria e pr tica, oferecendo uma vis o
reflexiva e esclarecedora sobre o uso da l ngua,
abordando as principais dificuldades e as melhores
solu
es para a produ
o textual, al m de muitos
exerc cios que contribuem para testar e assimilar os
conte dos estudados e, consequentemente, aprofundar o
aprendizado.
Guia Superdicas para o Enem – Reda
o EdUSP
Apresentar um livro é sempre uma responsabilidade e muito
desafiador, principalmente por nele conter tanto de cada autor, de
cada pesquisa, suas aspira
es, suas expectativas, seus achados e o
mais importante de tudo a dissemina
o do conhecimento
produzido cientificamente. Nesta colet nea de “Educa
oeo
ensino contempor neo: práticas, discuss es e relatos de
experiências 2”, abrange diversas áreas da educa
o e do
ensino, refletindo a percep
o de vários autores. Portanto, a
organiza
o deste livro é resultado dos estudos desenvolvidos por
diversos pesquisadores e que tem como finalidade ampliar o
conhecimento aplicado às áreas da educa
o e do ensino
evidenciando o qu o presentes elas encontram-se em diversos
contextos escolares e familiares, em busca da dissemina
o do
conhecimento e do aprimoramento das competências profissionais e
acadêmicas. Este volume traz vinte e quatro (24) capítulos com as
mais diversas temáticas e discuss es, as quais mostram cada vez mais
a necessidade de pesquisas voltadas para as áreas da educa
oe

ensino. Os estudos abordam discuss es como: gest o democrática;
constru
o de texto; educa
o inclusiva; ginástica laboral na
promo
o do bem estar dos professores; processo ensino
aprendizagem; jogos digitais; ensino da matemática; docência e os
seus desafios; Inspe
o escolar; aprendizagem ativa; letramento
literário; políticas educacionais; analfabetismo; cenário literário
do amazonas; educa
o ambiental; uso da internet e do Geogebra;
gestor escolar; educa
o especial; educa
o no tempo COVID-19;
dificuldade de aprendizagem da leitura e escrita e por fim,
alfabetiza
o no foco em tempo de pandemia. Por esta breve
apresenta
o percebe-se o qu o diverso, profícuo e interessante
s o os artigos trazidos para este volume, aproveito o ensejo para
parabenizar os autores aos quais se dispuseram a compartilhar todo
conhecimento científico produzido. Espero que de uma maneira ou
de outra os leitores que tiverem a possibilidade de ler este volume,
tenham a mesma satisfa
o que senti ao ler cada capítulo. Boa
leitura!
Os múltiplos usos da língua On Line Editora
Resenha.

Prática Textual Em Língua Portuguesa Paco Editorial
Ingedore V. Koch, com a colaboração de Vanda Maria Elias,
apresenta neste livro seu pensamento sistematizado como uma
ponte entre teorias sobre texto e leitura e práticas docentes.
Escrito, principalmente, para professores do ensino fundamental
e médio, 'Ler e compreender' pretende simplificar sem banalizar
as concepções da professora Ingedore. O objetivo deste livro é
apresentar, de forma simples e didática, as principais
estratégias que os leitores têm à sua disposição para construir
um sentido que seja compatível com a proposta apresentada
pelo seu produtor.
Biographical dictionary of refugees of nazi fascism in Brazil Paco
Editorial
O trabalho coletivo e engajado dos vários autores dessa obra resultou
na sua consolidação como uma referência no Brasil: um material
imprescindível para a formação dos profissionais da área de Letras e
Linguística e também um guia de conhecimento básico do campo dos
estudos da linguagem, que figura na bibliografia obrigatória de vários
programas de pós-graduação no país. SUMÁRIO: 1. Sociolinguística,
2. Linguística Histórica, 3. Fonética, 4. Fonologia, 5. Morfologia, 6.
Sintaxe, 7. Linguística Textual.
Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e perspectivas 2
Teo Ferrer de Mesquita
O livro faz pertinentes reflexões para os estudos do jornalismo e do
discurso. Analisa o jornal Meia Hora que rompe com a linguagem
sisuda dos jornais de referência. Reflete sobre um paradoxo do
jornalismo: a tensão entre a necessidade informar e captar o leitor.
Identifica a alta voltagem das manchetes dos jornais vendidos em
bancas, a partir de denso aporte teórico e criativa metodologia.

Gabriela, bahiana de todas as cores: as imagens das capas e
suas influências culturais UFAL
They were musicians, writers, painters, actors, scientists,
mathematicians, architects, doctors, photographers, dancers,
businessmen and even circus clowns, police officers and football
coaches. All refugees from nazi fascism, who sought salvation
from 1933 onwards. They are remembered in 300 illustrated
biographies, representing the thousands of fugitives who made or
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remade their lives and careers in Brazil and contributed so much to Este livro apresenta ao público leitor interessado em questões de
Brazilian society. Each trajectory, an epic, from birth and training texto e linguagem algumas das reflexões que vêm constituindo,
in the Old World, the terrible dangers and sufferings faced with
nos últimos anos, o foco de atenção dos pesquisadores na área de
the arrival of Nazism, the struggles and adventures to escape,
Linguística Textual - as questões relativas à construção textual dos
obtain visas and embark towards freedom. The Dictionary of
sentidos, quer em se tratando de produção como de compreensão
Refugees from Nazi fascism in Brazil reports all this. It is yet
de textos. Examinam-se com particular ênfase as atividades de
another publication by Casa Stefan Zweig, based in Petrópolis and referenciação e as estratégias de progressão textual, bem como os
dedicated to the dissemination and study of the work of the great processos inferenciais envolvidos no processamento dos diferentes
Austrian writer who died here and the role of refugees who, like tipos de anáfora, os recursos de progressão e manutenção temática,
him, escaped from the totalitarianism.
de progressão e continuidade tópica e o funcionamento dos
Texto situado Greenwood Publishing Group
articuladores textuais. Desta forma, evidencia-se como se dá a
Língua e Direito: uma relação de nunca acabar apresenta a relação
articulação entre os dois grandes movimentos cognitivosentre ensino de língua e profissionais concernidos no segmento jurídico discursivos de retroação e avanço contínuos que presidem à
e sugere ao leitor que o ensino de língua pode traduzir-se em gesto de construção da trama textual.
civilidade e de alteridade, de zelo acadêmico que persiste na
construção de lugares de consistência intelectual e de produção de
ciência. Este livro apresenta uma pesquisa acerca do discurso sobre o
ensino de Língua Portuguesa em curso superior de Direito. Questões
norteiam a análise e sustentam a reflexão da autora acerca dos saberes
de língua em funcionamento nesse ensino, sobre o imaginário de língua
que emerge no fio do discurso de documentos institucionais,
materializado nos ementários de componentes curriculares de Língua
Portuguesa de uma graduação em Direito e a respeito de quais marcas
do percurso da historicidade do Ensino de Língua Portuguesa no Brasil
– políticas linguísticas – são constitutivas do quadro atual do ensino de
Língua Portuguesa desse curso. Ao buscar compreender essas
indagações, o fio da meada e de sustentação desta obra é a teoria da
Análise do Discurso francesa de Michel Pêcheux e de seus seguidores
brasileiros: trabalha-se a língua em uma relação menos ingênua, que
considera a porosidade da superfície linear e desconfia do óbvio. O
gesto analítico permite ao leitor aprofundar-se na teoria da Análise do
Discurso para compreender a dimensão política das práticas de
linguagem. A originalidade deste estudo é o núcleo temático e os
documentos selecionados para os procedimentos de análise. Neste
(per)curso de leitura e de escritura, no gesto de interpretação do sujeito
responsável pelo que diz, a autora tropeça nas pistas linguísticas, na
materialidade dos enunciados e depara-se com sentidos e evidências
distantes da neutralidade e da univocidade, provocando dúvidas,
indagações, conduzindo a deslocamentos constantes entre a
compreensão da teoria e dos textos.

(Sobre)screvendo a redação de vestibular Saraiva Educação S.A.
A valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma
educação de qualidade. A atuação do docente tem impacto dentro e
fora de sala de aula, seja no desempenho dos estudantes, na qualidade
da escola ou no progresso do país. O único efetivo da casa, há mais de
dez anos, trabalha como professor de Língua portuguesa e Língua
inglesa recebe a seguinte notícia da assessora pedagógica: vai ser
único, somente ele, na atribuição de aulas, como professor, notícia boa,
foi confirmar na diretoria de ensino e era mesmo verdadeira, a
supervisora de ensino confirmou que um trabalho de muitos anos agora
só tem ele, com muito estudo e dedicação, um excelente professor,
sempre elogiado pela Equipe de Gestão Escolar e colegas de trabalho,
passou um ano, virou o único efetivo da casa, agora só ele escolhe,
fundamental para qualquer profissional da profissão, resolveu por
opção estudar uma nova graduação em Pedagogia e licenciatura em
História para comemorar, assim como vemos profissionais sendo
valorizados pelo excelente trabalho, temos você, um reconhecimento
de toda equipe docente por um excelente trabalho desenvolvido,
durante toda carreira. No mundo moderno, está cada vez mais difícil
permanecer na profissão atual, o mercado de trabalho não é para
amadores, inclusive na profissão de professor de carreira pública ou
particular, hoje em dia só fica quem é bom, bom mesmo, na profissão e
sabe dominar bem o assunto que vai lecionar, assim como outros
conhecimentos em outras disciplinas para deixar as aulas atraentes,
criativas, com muita atenção ao trabalhar com as novas tecnologias,
essencial para o professor. A educação sempre esteve diretamente
Ler e compreender os sentidos do texto Paco e Littera
relacionada com o progresso social e com a formação do indivíduo
Você escreve bem? Antes de responder, você já pensou o que
como cidadão. Nesse sentido, a valorização da classe docente é
significa escrever bem no trabalho? Para as empresas, mensagens imprescindível para a manutenção dessa função social. O professor é
bem escritas facilitam os negócios, orientam decisões, reduzem
de grande importância para nossas vidas, pois é basicamente ele que
nos ensina desde a, e, i, o, u, até um médico doutor. Responsabilidade.
custos, constroem a imagem de eficiência e eliminam malEssa é uma boa palavra para definir o trabalho de você, professor, pois
entendidos. Para os executivos, escrever bem impressiona os
a atuação desse profissional é fundamental para uma melhor educação
colegas, superiores e clientes, impulsiona a carreira, molda a
da sociedade e até mesmo de um país, pois segundo o filósofo
imagem pessoal e profissional. É um ótimo diferencial. No
universo virtual e digital da internet, quem não escreve bem não Immanuel Kant, "O ser humano é aquilo que a educação faz dele".
Enfim, vemos muitos obstáculos no decorrer da profissão, mas não
se comunica bem. Este livro destina-se aos profissionais
podemos deixar de agradecer um profissional único pelas aulas
envolvidos nesse turbilhão da comunicação virtual por escrito.
encantadoras e por passar um conhecimento que nenhum outro
Redigir vai além do aprendizado da gramática e do conhecimento profissional é capaz, tem capacidade de transmitir é você, único
tecnológico, porque um texto é muito mais do que palavras frias professor. ser professor tem como maior objetivo ensinar, construir
em frases bem organizadas. Como se destacar nesse universo? A conhecimentos com os alunos, compartilhar informações, instruir,
jornalista e escritora Arlete Salvador mostra os caminhos.
corrigir, apresentar caminhos e possibilidades, para realizar essa tarefa,
Comparative Romance Linguistics Newsletter Digitaliza Conteudo é necessário aprender a ensinar, e com toda essa responsabilidade.
O ensaio cumpre o papel de proporcionar aos estudiosos de literatura
Desafios Da Lingua, Os UFAL
uma visão pormenorizada das ilustrações e das capas de várias edições Este material pode ser recomendado tanto aos profissionais da linguagem
do romance Gabriela, cravo e canela, no Brasil e no mundo. O grande como a qualquer pessoa que se interesse em aprofundar a comunicação em
língua portuguesa escrita. A obra, composta por livro e DVDs aborda tópicos
desafio é promover incessantemente um canal de experiências e de
como - os mecanismos de coesão textual, a seleção do vocabulário, o
intercâmbios culturais, incentivando e sistematizando a produção de
parágrafo e a estrutura das frases, a referenciação e a progressão referencial,
estudos, teses e ensaios realizados a partir da obra de Jorge Amado.
a coerência, a intertextualidade, os gêneros textuais e as sequências textuais,

Analista e técnico do MPU : questões comentadas : estratégias
procurando fornecer informações para comunicação escrita. Assim, são
de estudo IESDE BRASIL SA
tratadas a capacidade de recepção e produção de textos de gêneros diversos,
history.itead.cc by guest
Downloaded from

Ingedore Koch Coerencia.pdf

Page 2/4

a identificação de um texto bem escrito (como as ideias foram organizadas e engendram. Redigida a muitas mãos, sob diferentes olhares
dispostas) e a produção dos vários gêneros utilizados na vida acadêmica e/ou educacionais e a partir de múltiplos conhecimentos/saberes didáticoprofissional.
pedagógicos e metodológicos, a presente coletânea traz em seu bojo

Desvendando os segredos do texto UFAL
Organizadores: Álisson Hudson Veras Lima, Maria Elias Soares, Sávio
André de Souza Cavalcante ? O segundo volume da coleção
Linguística Geral: os conceitos que todos precisam conhecer reúne
doze capítulos nos quais pesquisadores de distintas universidades
brasileiras apresentam as bases que têm norteado estudos linguísticos
em torno da noção de texto e de discurso. Não perdendo de vista esse
objetivo maior, os autores se propõem a explicitar os principais pilares,
referenciais teóricos e categorias de análise utilizados nessas áreas, a
fim de popularizar o conhecimento científico e fomentar novas
investigações. ? ISBN: 978-65-5939-012-0 (eBook) ? DOI:
10.31560/pimentacultural/2020.120
Reflexões Sobre a Produção Escrita no Contexto Escolar LEXIKON Editora
Esta obra discute as seguintes questões: como os mecanismos da coesão são
trabalhados na sala de aula? Como os fatores constituintes da coerência
textual são propostos na produção de textos? A partir de uma linguagem
acessível, que coloca os usuários da língua diante de um metafórico espelho
esta obra reflete seus saberes. Analisa-se os usos linguísticos dos usuários da
língua mediante suas necessidades de aprendizagem. Explicita-se como os
fatores da coesão e coerência textuais perpassam pela produção textual nas
etapas de ensino como forma de compreender os sentidos inseridos no texto,
configurando esta obra como um amplo convite ao ensino da língua no texto.

Universals in Linguistic Theory Cortez Editora
Examina as relações entre os portugueses e índios e entre a Europa e o
Novo Mundo na perspectiva dos estudos da linguagem e de seus
sentidos. Aborda a construção discursiva do imaginário social sobre o
índio, o povo brasileiro e o descobrimento. Trata ainda da identidade
lingüística brasileira e questões de memória discursiva sobre crenças,
valores e papéis sociais em discursos sobre a Inconfidência Mineira, o
papel da mulher no Brasil, a história recontada em painéis públicos, a
Intentona Comunista em dois tipos de imprensa, e as piadas sobre o
descobrimento.

Língua e Direito: Uma Relação de Nunca Acabar AYA Editora
A magnum opus in the now vast domain of discourse studies,
whose history, methods, and subdomains mobody knows as well
as Robert de Beugrande. No other book in the humanities and
social sciences today integrates such encylopedic knowledge into
a thoroughly transdisciplinary, international, intercultural, and
critical program. For all advanced students of discourse, this book
should be their major mentor, guide, and compendium of
research. -Teun A. van Dijk, University of Amsterdam and Editor
of the journals Text and Discourse and Society - Professor de
Beugrande has been one of the most influential scholars in text
linguistics since he helped to found it as a discipline. He
commands a large panorama of knowledge and brings this
learning to bear on a variety of topics, giving fresh insights and
new dimensions. In his latest book, he ranges over linguistic,
educational, and cultural disciplines in order to synthesize an
important framework within which text and discourse can be
understood in new ways. -John Sinclair, Birmingham University
and Editor-in-Chief of Collins COBUILD English Language
Dictionary
O contrato de comunicação no jornalismo popular IESDE BRASIL SA
Nobres leitores e leitoras; nobres leitoras e leitores: Saudações mui
respeitosas, cordiais e singelas. Redundância de uso das palavras
“leitoras” e “leitores” na redação textual do parágrafo inicial desta
Apresentação? Não! Trata-se, outrossim, de ênfase, destaque,
enaltecimento, no que tange a estes dois vocábulos indicativos de
desinência de gênero. Afinal de contas, é com satisfação e
contentamento duplicados que apresento a obra científica intitulada
Métodos e práticas pedagógicas: estudos, reflexões e perspectivas,
volume II, da qual estou fazendo parte nas condições de organizador e
autor de um dos vinte e seis (26) primorosos capítulos textuais que a

alguns artigos científicos resultantes, por exemplo, de estudos
(individuais ou coletivos), pesquisas acadêmicas, in(ve)stigações,
inquietações pessoais e/ou profissionais, análises crítico-reflexivas,
teorizações, desafios, perspectivas, práticas de gestão educacional,
desenvolvimento de atividades escolares e experiências docentes em
sala de aula, os quais foram especialmente elaborados por seus(suas)
respectivos(as) autores(as) e coautores(as) pesquisadores(as) –
autênticos(as) parceiros(as) e colaboradores(as) que não mediram
esforços em tornar possível a edição e publicação (digital) deste livro,
ora de domínio público e de acesso aberto, livre e gratuito por tempo
indeterminado. Graças a tudo isto, o que outrora parecia ser apenas um
sonho, agora se transforma em realidade. Engajamento grupal!
Compartilhamento de ideias e ideais! Vitória coletiva! Diz respeito,
pois, a uma conquista de todas as pessoas envolvidas neste importante
projeto editorial científico: diretor editorial (editor-chefe), diretora
executiva de negócios, conselheiros(as) editoriais, diagramador(a),
bibliotecária, organizador, autores(as) e coautores(as). Neste sentido, os
vinte e seis capítulos textuais contidos nesta obra científica estão, de
forma não hierárquica, elencados segundo a sequência temática assim
estruturada: Os cinco primeiros capítulos trazem a lume os temas:
História e legislação da educação especial no Brasil (Capítulo 01);
Questões do “outro” e a educação comparada (Capítulo 02); É preciso
desconstruir (Capítulo 03); Reflexão sobre a competência digital com
estudantes de ensino fundamental (Capítulo 04); e A personalidade
transformada pelo Espírito Santo (Capítulo 05). De forma subsequente,
os outros cinco capítulos tratam de: Ensino médio: mudanças e
perspectivas futuras frente à lei 13.415/2017 (Capítulo 06); A educação
ambiental e a degradação do bioma amazônico: concepções e práticas
docentes na educação básica do município de Vera – MT (Capítulo 07);
Uma cota de oportunidades (Capítulo 08); Estratégias didáticas
inovadoras no ensino-aprendizagem através das TIC’s na alfabetização
de jovens e adultos (EJA) (Capítulo 09); e Xeque-mate: aprendizagens
a partir do jogo de xadrez sob a perspectiva digital (Capítulo 10). Na
continuidade, temos um novo bloco de capítulos, cujos objetos de
estudo científico são: Mídias tecnológicas: educação, conceito e história
(Capítulo 11); Inclusão X exclusão: a problemática do uso dos
conceitos (Capítulo 12); A docência no ensino secundário em Dourados
– MT, de 1951 a 1961, na vigência da Reforma Capanema (Capítulo
13); Reflexões sobre pesquisas na área da história da educação:
perspectiva da nova história cultural (Capítulo 14); e Mitos e verdades
sobre a pediculose para os alunos do sexto ano na Escola Estadual
Joaquim Nabuco, Oiapoque, Amapá, Brasil (Capítulo 15). A posteriori,
outros cinco capítulos endossam a coletânea científica, os quais estão
assim intitulados: Contribuição do estágio supervisionado em ciências
biológicas no processo de ensino-aprendizagem em duas escolas
públicas no município de Oiapoque (Capítulo 16); A importância de
práticas lúdicas para a educação especial (Capítulo 17); Estilos de
aprendizagem e sua aplicação no atendimento psicopedagógico
(Capítulo 18); Desafios do ensino e aprendizagem de história no
período pandêmico (Capítulo 19); e Crianças com Síndrome do XFrágil e as práticas relacionais inclusivas (Capítulo 20). Em última
instância, porém não menos significativos, os demais capítulos abordam
as seguintes temáticas: O contexto e a formação do texto (Capítulo 21);
Matemática: um ensaio filosófico-especulativo (Capítulo 22); A
inclusão de alunos na rede regular de ensino (Capítulo 23); A
importância da leitura em diversas etapas de ensino (Capítulo 24); Do
analógico ao virtu@l: notas teórico-práticas sobre tecnologias digitais
na escola da vida e na educação escolar no contexto do “novo normal”
(Capítulo 25); e Análise da abordagem do conteúdo de equações do 2°
grau no livro didático de matemática do 9º ano do ensino fundamental
adotado nas escolas municipais de Belo Jardim – PE (Capítulo 26).
Com base nestas breves palavras preliminares, almejo sinceramente que
cada capítulo textual autoral/coautoral possa, de maneira direta ou
indireta, contribuir para a ampliação do arcabouço teórico-prático e
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democratização de conhecimentos acadêmico-científicos existentes no
campo educacional em suas diversas áreas e subáreas. Diante do
exposto, observa-se quão relevantes e interessantes são os artigos
capitulares que compõem esta miscelânea científica, de leitura profícua
e utilização recomendável por todos(as) os(as) profissionais que
pensam e fazem Educação, visando, cada vez mais, a melhoria do
processo ensino-aprendizagem nos diferentes níveis e modalidades
educacionais; bem como a elevação da qualidade dos cursos de
formação inicial e continuada de docentes, de todas as áreas do
conhecimento científico e disciplinas curriculares, os quais devem ter
como meta central o aprimoramento de capacidades, habilidades e
competências: escolares, acadêmicas e técnico-pedagógicas
profissionais. Sem mais delongas, aproveito o ensejo para expressar e
registrar minha eterna gratidão a cada autor(a) e coautor(a) pela grande
adesão à proposta editorial e altíssima qualidade epistemológicocientífica dos capítulos textuais publicados nesta bela coletânea.
Parabéns a todos(as) e a cada um(a) em particular!!! Desejo às pessoas
que tiverem oportunidade de acesso a este compêndio científico o
seguinte: excelente leitura! Que seja possível aproveitar ao máximo de
capítulo científico especialmente elaborado por seus(suas)
respectivos(as) autores(as) e coautores(as). Cordial abraço e até em
breve.

Texto e coerência Editora Dialética
Este guia foi idealizada para ser uma espécie de curso exclusivo
para o tipo de texto dissertativo-argumentativo, aquele no qual o
participante deverá apresentar a defesa de um ponto de vista sobre
determinado assunto. Você vai aprender a produzir o tipo de texto
exigido na prova do Enem por meio de análises de redações
verdadeiramente aplicadas e exercícios que o ajudarão a fixar os
temas estudados. Dessa forma, terá condições de garantir uma boa
pontuação no Enem.
Contribuições para a Didáctica do Português Língua Estrangeira Cortez
Editora
A obra expõe a constituição dos sentidos dos textos e seus fatores, tais como
os elementos lingüísticos, o conhecimento do mundo, as inferências e a
situação. Um de seus capítulos é dedicado ao registro de como a análise da
coerência textual pode auxiliar no trabalho do professor no ensino da língua.
Os autores apresentam uma ampla bibliografia comentada para os
interessados nesse campo.

history.itead.cc by guest
Downloaded from

Ingedore Koch Coerencia.pdf

Page 4/4

