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RESUMO 

Introdução: Os jogos podem ser usados como recurso para o ensino de coesão e coerência 

nas aulas de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Para isso, é importante enfatizar, a 

princípio, que o conceito de coesão  refere-se ao fenômeno responsável pela correta relação 

entre as palavras de uma frase, entre as frases de um parágrafo e entre os parágrafos de um 

texto, ou seja, a coesão analisa o fato de algum elemento do discurso ser dependente, de 

alguma forma, de outro. Já a coerência textual está diretamente ligada à possibilidade de se 

estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com o texto faça sentido para os 

usuários em situação de comunicação, é a capacidade que o receptor tem para calcular o 

sentido desse texto. Sabendo disso, é necessário propor formas de motivar os alunos para que, 

de modo prazeroso, despertem a vontade de utilizar a coesão e a coerência nos textos e na 

forma de se comunicarem.  Objetivo: Despertar nos alunos das séries finais do Ensino 

Fundamental  a  vontade de aprender com alegria, por intermédio de jogos e brincadeiras, os 

conceitos de coerência e coesão nos textos de Língua Portuguesa. Metodologia: As 

metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados 

e discussão: Para que o objetivo deste trabalho seja cumprido, propõe-se a realização de um 

projeto intitulado “Aprendendo sobre a coesão e a coerência”, o qual tem por objetivo ensinar 

coerência e coesão a partir da execução de um jogo. Conclusão: É indispensável que o 

educador desperte o prazer de aprender em seus alunos por meio do uso de jogos em sala de 
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aula, os 

quais promovem a satisfação tanto no professor como no estudante, para que ambos alcancem 

os resultados esperados. Isso porque os jogos e as brincadeiras provocam nos indivíduos 

interesses exclusivos para que eles estejam aptos a enfrentar o mundo onde vivem, uma vez 

que ensinam, além de coesão e coerência,  a arte de competição e da  vivência entre os 

discentes, de modo que, quer ganhe ou quer perca, o mais importante é participar e crescer 

entre os colegas. 

PALAVRAS-CHAVE: Coerência. Coesão. Jogos de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 


