
LINGUÍSTICA TEXTUAL NO BRASIL: TRAJETÓRIA E 
PRINCIPAIS TEMAS DA OBRA DE INGEDORE KOCH 

Leonor Werneck dos Santos (UFRJ) 
leonorwerneck@gmail.com 

Maria Aparecida Lino Pauliukonis (UFRJ) 
aparecidalino@gmail.com 

Maria Teresa Tedesco Villardo Abreu (UERJ) 
teresatedesco@uol.com.br 

 
 

O tema desta mesa-redonda é a trajetória da Linguística de Texto e a 
importante contribuição de Ingedore Koch para sua implementação e para 
seu desenvolvimento no Brasil. Objetiva-se apresentar os caminhos percor-
ridos pelos estudos do texto como unidade de sentido e as consequentes 
análise e compreensão, bem como as implicações decorrentes para o ensino, 
temas tratados por vários pesquisadores a partir de obras pioneiras de Inge-
dore Koch – nossa Autora homenageada. Esta mesa-redonda está dividida 
em três vozes. A primeira focalizará a origem e o desenvolvimento da Lin-
guística de Texto, as fases por que passou e as temáticas principais que 
acarretaram mudanças nas concepções de sentido do texto e do discurso, ou 
seja, desde a antiga noção de texto como produto até a visão interacional 
(dialógica), em que o sentido é construído por meio de uma ação comunica-
tiva interacional dos interlocutores. A segunda voz se propõe a traçar um 
percurso teórico acerca de dois temas fundamentais da obra de Koch: os 
conceitos de coesão e de coerência. Em relação ao primeiro, propõe-se 
discutir a evolução do conceito até as questões de referenciação. Em relação 
à coerência, propõe-se percorrer o caminho histórico de discussão sobre os 
fatores de textualidade. Já a terceira voz discutirá a contribuição da Linguís-
tica de texto para o ensino de língua portuguesa na Educação Básica, desta-
cando as contribuições da autora para a discussão a respeito das práticas de 
linguagem (leitura, produção e análise linguística) em sala de aula. Com 
essa breve apresentação dos percursos teórico-práticos da obra de Ingedore 
Koch, esperamos cooperar para a divulgação e o debate acerca da contribui-
ção inesquecível para os estudos linguísticos no Brasil dessa autora que, ao 
lado de Luiz Antonio Marcuschi e Luiz Carlos Travaglia, marcou a trajetó-
ria de alunos, de professores e de pesquisadores no Brasil e no mundo. 
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