
Coesão textualCoesão textual
Elementos de coesão textualElementos de coesão textual

Considere os enunciados abaixo:Considere os enunciados abaixo:

 A  A maioria dos maioria dos professores, de professores, de qualquer grau, qualquer grau, concorda que concorda que os os alunos não alunos não lêem, não lêem, não gostam degostam de
ler e tler e têm dificuldadeêm dificuldades para compreender o s para compreender o texto escrito.texto escrito.

Muitos relutam em Muitos relutam em assumir sua parcela de assumir sua parcela de responsabiresponsabilidade na formaçãolidade na formação do aluno leitor.do aluno leitor.

 A escola deveri A escola deveria ser o local de “a ser o local de “aprendizaaprendizado da do da leituraleitura” por excelência.” por excelência.

 A escola acaba a A escola acaba atuando ao contuando ao contrário.trário.

 A escola usa o tex A escola usa o texto fragmentado mto fragmentado muitas ve!es sem reuitas ve!es sem referência de t"tulo aferência de t"tulo autor#.utor#.

$ texto aparece no $ texto aparece no livro didático apenas como escada para o ensino de livro didático apenas como escada para o ensino de gramática.gramática.

$ professor, na verdade, acaba “ensinando” que a leitura % uma atividade c&ata, in'til e que$ professor, na verdade, acaba “ensinando” que a leitura % uma atividade c&ata, in'til e que
provoca sofrimento.provoca sofrimento.

Considere, agora, estes enunciadosConsidere, agora, estes enunciados::

 A  A maioria dos maioria dos professores, de professores, de qualquer grau, qualquer grau, concorda que concorda que os os alunos não alunos não lêem, não lêem, não gostam degostam de
ler e têm dificuldades para compreender o texto escrito,ler e têm dificuldades para compreender o texto escrito, porémporém muitos relutam em assumir suamuitos relutam em assumir sua
parcela de responsabilidade na formação do aluno parcela de responsabilidade na formação do aluno leitor.leitor. AssimAssim, a escola,, a escola, queque deveria ser o localdeveria ser o local
de de “ap“aprenrendi!di!ado ado da da leleituitura” ra” por por exexcelcelêncênciaia, , acaacaba ba atuatuanando do ao ao concontrátráriorio( ( ao ao usausar r o o textextoto
fragmentado muitas ve!es sem referência de t"tulo e autor#fragmentado muitas ve!es sem referência de t"tulo e autor# queque aparece no livro didático apenasaparece no livro didático apenas
como escada para o ensino de gramática, o professor, na verdade, acaba “ensinando” que acomo escada para o ensino de gramática, o professor, na verdade, acaba “ensinando” que a
leitura % uma atividade c&ata, in'til e leitura % uma atividade c&ata, in'til e que provoca sofrimento.que provoca sofrimento.

Fonte:Fonte: )sabel *. *ampaio, +rofessora de omunicação e -xpressão na niversidade *ão /rancisco e doutoranda em)sabel *. *ampaio, +rofessora de omunicação e -xpressão na niversidade *ão /rancisco e doutoranda em
-ducação.-ducação.

 Agora podem Agora podemos perceber o assos perceber o assunto bem como a reunto bem como a relação entre as ilação entre as id%ias, pois as frased%ias, pois as frases estãos estão
interligadinterligadas umas 0s as umas 0s outras. -sse con1unto de frases constituioutras. -sse con1unto de frases constitui um texto.um texto. 2ão se trata de frases2ão se trata de frases
soltas, sem conexão, sem ligação, semsoltas, sem conexão, sem ligação, sem coesão.coesão.

A relação entre os enunciados é obtida por meio do emprego de certas palavras.A relação entre os enunciados é obtida por meio do emprego de certas palavras.

3 Ao criar uma3 Ao criar uma relação de oposição,relação de oposição, a con1unçãoa con1unção porémporém estabelece a conexão com a pr4ximaestabelece a conexão com a pr4xima
frase5frase5

3 A con1unção assim estabelece3 A con1unção assim estabelece relação de conclusãorelação de conclusão em relação aos em relação aos enunciadoenunciados anteriores5s anteriores5

3 $ pronome relativo3 $ pronome relativo queque retoma o termoretoma o termo escola;escola;

3 $ segundo pronome relativo destacado3 $ segundo pronome relativo destacado (que(que retoma o termoretoma o termo texto !ragmentado.texto !ragmentado.

 Assim sendo, Assim sendo,
CoesãoCoesão % a% a ligação, a conexãoligação, a conexão que ocorre entre os vários enunciados que comp6em umque ocorre entre os vários enunciados que comp6em um
texto.texto.

*ã*ão o didiveversrsos os os os rerecucursrsos os quque e asasseseguguraram m a a cocoesesão ão tetextxtuaual. l. 7á 7á memecacaninismsmos os ququee
estestabeabeleclecem em relrelaç6aç6es es enentre tre papalavlavrasras, , ententre re perper"od"odos os e e ententre re oraoraç6eç6es s dendentro tro de de um um mesmesmomo
per"odo. -sses mecanismos são per"odo. -sses mecanismos são formados por con1unç6es, preposiç6es, pronomes, entre outros.formados por con1unç6es, preposiç6es, pronomes, entre outros.
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"E#A$%& 'E C&EC)*+&
- *ndicadores de oposição branda, contraste, adversidade  mas, por%m, contudo,

todavia, entretanto, no entanto, embora, contra, apesar de, não obstante, ao contrário
etc.

/ *ndicadores de oposição 0 embora, conquanto, muito embora, apesar de, a despeito de,
não obstante, malgrado a, sem embargo de, se bem que, mesmo que, ainda que, em
que pese, posto que, por mais que, por muito que.

1 *ndicadores de causa e conseq23ncia  porque, pois, dado, visto, com, visto que, em
virtude de, uma ve! que, devido a, por motivo de, graças a, em ra!ão de, em
decorrência de, por causa de, por porquanto.

4 *ndicadores de conseq23ncia imprevista 0 tão, tal, taman&o, tanto..., que, de modo que,
de forma que, de maneira que, de sorte que, tanto que.

5 *ndicadores de !inalidade  a fim de, a fim de que, com o intuito de, para a, com o
ob1etivo de etc.

6 *ndicadores de esclarecimento vale di!er, ou se1a, quer di!er, isto % etc.
7 *ndicadores de proporção  0 medida que, 0 proporção que, ao passo que, tanto quanto,

tanto mais, a menos que etc.
8 *ndicadores de tempo  em pouco 8 muito tempo, logo que, assim que, antes que, depois

que, quando, sempre que, etc.
9 *ndicadores de condição  se, caso, contanto que, a não ser que, a menos que etc.
-*ndicadores de conclusão ou conseq23ncia lgica  portanto, então, assim, logo, por

isso, por conseguinte, pois, de modo que, em vista disso etc.
--*ndicadores de restrição  que.
-/*ndicadores de adição 0 e, nem, não s4... Mas tamb%m, tanto... como, não apenas...

omo.
-1*ndicadores de altern<ncia  ou, nem... nem, ou... ou, ora... ora, quer... quer, se1a... se1a.
-4*ndicadores de con!ormidade 0 conforme, segundo, consoante, como, de acordo com,

em conformidade com.
-5*ndicadores de comparação 0 como, qual, do mesmo modo que, como se, assim como,

tal como.

$bserve estes exemplos(

-. +erto da faculdade &avia uma lanchonete. ostumávamos ir lá depois das aulas.

$ adv%rbio lá  retoma uma informação contida na primeira sentença lanc&onete#,
garantindo, assim, a coesão entre os dois enunciados.

/. Bill Clinton tem evitado os rep4rteres. O presidente americano prefere não fa!er
declaraç6es no momento.

& presidente americano % o pr4prio =ili Clinton: o uso do sin9nimo na segunda sentença
garante a conexão coesão# com a primeira.

1. Ricardo di! que est> muito !eli? no novo emprego. $ pai dele não ac&a que isso se1a
verdade.

7á conexão entre os dois enunciados porque o pronome isso substitui todo o segmento
sublin&ador no primeiro enunciado. $ possessivo dele se refere a :icardo.

E@E"CC*&:

Bientistas de diversos pa"ses decidiram abraçar, em -99, um pro1eto ambicioso( identificar
todo o c4digo gen%tico contido nas c%lulas &umanas cerca três bil&6es de caracteres#. $ ob1etivo
principal de tal iniciativa % compreender mel&or o funcionamento da vida, e, conseq;entemente, a
forma mais efica! de curar as doenças que nos ameaçam. omo % esse c4digo que define como
somos, desde a cor dos cabelos at% o taman&o dos p%s, o trabal&o com amostras gen%ticas
col&idas em várias partes do mundo está a1udando tamb%m a entender as diferenças entre as
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etnias &umanas. &amado de +ro1eto ?enoma 7umano, desde seu in"cio ele não parou de
produ!ir novidades cient"ficas. A mais importante delas % a confirmação de que o &omem surgiu
realmente na @frica e se espal&ou pelo resto do planeta. A pesquisa contribuiu tamb%m para
derrubar vel&as teorias sobre a superioridade racial e está provando que o racismo não tem
nen&uma base cient"fica.  mais uma construção social e cultural. $ que percebemos como
diferenças raciais são apenas adaptaç6es biol4gicas 0s condiç6es geográficas. $riginalmente o
ser &umano % um s4.” Fonte: Istoé, -5 1an. -997.

 Assinale o item em que não &á correspondência entre os dois elementos.

a# “tal iniciativa” =. B# refereCse a pro1eto ambicioso.

b# “ele” =. D# refereCse a +ro1eto ?enoma 7umano.

c# “delas” =. E# refereCse a novidades cient"ficas.

d# “A pesquisa” =. F# refereCse a +ro1eto ?enoma 7umano.

e# “ mais” =. ==# refereCse 0 pesquisa.

G. Monte a ordem em que os fragmentos devem ser dispostos para se obter um texto com coesão,
coerência e correta progressão de id%ias.

)E@)& -

-. 2ão apenas os manuais de &ist4ria, mas todas as práticas educativas da escola são
transmitidas a partir de uma visão etnocêntrica.

/. $ sistema escolar brasileiro ignora a multiplicidade de etnias que &abita o +a"s.

1. A escola brasileira % branca não porque a maioria dos negros está fora dela.

B. HeveCse incluir na 1ustificação da evasão escolar a violência com que se agride a dimensão
%tnica dos alunos negros.

5. -stes, se querem permanecer na escola branca, t3m de afastar de si marcas culturais e
&ist4ricas.

6. - branca porque existe a partir de um ponto de vista branco.
Fonte: adaptado de -dson Iopes ardoso.

)E@)& /

=. +or uma d%cada, HarcJ acompan&ou =>K.>>> estudantes de => a G> anos em seis estados.

G. “$ pro1eto está em implantação em escolas de Minas ?erais e eu vou leváClo ao ongresso
2acional”, di! o m%dico.

L. - constatou que os 1ovens que tomavam caf% todos os dias apresentavam menor incidência de
depressão e dependência qu"mica.

B. Mas uma pesquisa do m%dico HarcJ :oberto Iima, da niversidade /ederal do :io de aneiro,
vem reabilitar a fama do cafe!in&o.

<. HarcJ está empen&ado agora em incentivar as escolas a incluir na merenda o caf% com leite.

K. $ caf% 1á foi considerado inimigo do coração por culpa da cafe"na.
Fonte: adaptado de Superinteressante, ago. G>>=.

)E@)& 1

=. +or todas essas qualidades, no antigo -gito, o ouro 1á era o material favorito para a fabricação
de 14ias e outros ornamentos 3 e, desde então, nunca deixou de estar associado a s"mbolos
de prest"gio e poder.
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G. om a depressão econ9mica da d%cada de -91, o ouro deixou de ser a principal medida de
rique!a de um pa"s, mas permanece um dos investimentos mais procurados, com sua cotação
publicada diariamente nos 1ornais.

L. “*ua raridade tamb%m fa! com que se1a extremamente valioso. *e existisse em abundNncia,
isso não aconteceria”, afirma Ma"lson da 24brega.

B. $ mais maleável de todos os metais não corr4i( % praticamente indestrut"vel. Ouase sempre %
encontrado em estado puro na nature!a e c&ama a atenção pela bele!a da sua cor e do seu
bril&o.

<. erca de 4 do ouro mundial passou a ser reservado, então, pelos bancos centrais das
naç6es mais ricas, como garantia de valor do seu din&eiro.

K. $ c&amado lastro de ouro, como valor de referência para moedas nacionais, por%m, s4 foi
adotado em =EG= pela )nglaterra 3 antes disso, a prata era o metal monetário por excelência.

Fonte: Supei-intereesante, p. 44, maio /-.

LC -m cada questão a seguir = a =>#, um per"odo é apresentado. Pocê deve assinalar a
opção a, b ou c# em que a oração destacada estabelece o mesmo tipo de relação
existente no per"odo apresentado. $bserve o exemplo(

Exemplo:
+isto que todos 1á &aviam partido, não &avia mais nada a fa!er.

3 A oração destacada acima apresenta uma relação de A*A. 2as opç6es abaixo, apenas um
per"odo apresenta relação de causa. $bserve(

a# Qodos sa"ram mais cedo a fim de que pudessem ir ao cinema.

3 :elação de /)2AI)HAH-.

b# 2aquele dia, ele realmente ficou muito cansado, porque correu demais.

3 :elação de A*A.

c Embora nada mais pudesse ser !eito, todos resolveram ficar at% mais tarde.

3 :elação de $2-**R$.

Dortanto, a opção correta é =.

L.=. om certe!a a crise irá se aprofundar muito, a menos que provid3ncias imediatas seam
tomadas.

a# -u voltaria a pensar na possibilidade de trabal&armos 1untos se ele me pedisse desculpas.

b# +rovidências imediatas devem ser tomadas a !im de que a crise possa ser evitada.

c# A crise % tão profunda, que in!eli?mente nada mais pode ser !eito.

L.G. -xplicamos ao diretor que procuramos agir con!orme as instruçFes que recebemos do
supervisor.

a# egundo !omos in!ormados, nada mais poderia ser feito naquele caso.

b# 2ão sab"amos como agir, pois o diretor não nos deu instruçFes sobre o caso.

c# e recebermos instruçFes do supervisor, agiremos de acordo com elas.

L.L. S medida que avançava em direção ao litoral, mais insuportável ficava o calor.

a# Guando cHega o verão, o calor fica realmente insuportável.

b# Avançamos em direção ao litoral a !im deque pudéssemosver o pIr0do0sol.
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c# Guanto mais !alava, menos interessados os alunos ficavam.

L.B. Enquanto o diretor conversava com os pro!essores, o secretário da escola onversava
com os pais dos alunos.

a# $s alunos foram conversar com os professores a !im de que a data da prova pudesse ser
alterada.

b# & secret>rio da escola conversou com os pais dos alunos, pois o diretor não pIde
comparecer.

c# Assim que o secret>rio terminou a reunião, todos retomaram o trabal&o.

L.<. +isto que a situação era realmente muito delicada, o presidente convocou uma reunião
extraordinária naquela mesma tarde.

a# 'esde que seu estado de saJde é muito grave, % mel&or internáClo em um &ospital.

b# $ presidente convocou uma reunião extraordinária naquela mesma tarde para que o problema
pudesse ser resolvido de!initivamente.

c# Assim que a reunião começou, todos perceberam que o problema era realmente delicado.

4. unte os pares de oraç6es abaixo, iniciando conforme se sugere, de tal forma que entre elas se
estabeleça a relação indicada. /aça as alteraç6es que forem necessárias.

B.=. :elação de conseq;ência

a# $ dia estava tão frio.

b# :esolvemos ficar em casa.

$ dia estava tão frio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

B.G. :elação de concessão

a# *eu pro1eto foi recusado.

b# As explicaç6es foram convincentes.

-mboraTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

B.L. :elação de finalidade

a# :esolvemos ficar em casa.

b# Assim poder"amos descansar.

:esolvemos ficar em casaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

B.B. :elação de concessão

a# 7ouve vários imprevistos durante a viagem.

b# Qudo foi cuidadosamente plane1ado.

-mboraTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

5. omplete os per"odos abaixo com palavras adequadas.

<.=. 2ossos alunos lêem pouco, visto que TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

<.G. 2ossos alunos lêem pouco, portanto TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
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<.L. 2ossos alunos lêem pouco, entretanto TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

<.B. 2ossos alunos lêem quando TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

<.<. Hevemos levar o pro1eto adiante embora TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

6. As quest6es seguintes apresentam um per"odo que você deve modificar, iniciandoCo conforme
se sugere, mas sem alterar a id%ia contida no primeiro.

K.=. Qodos foram para casa mais cedo, pois &averia muito trabal&o no dia seguinte.

7averia muito trabal&o no dia seguinte, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

K.G. -mbora &ouvesse poucos funcionários dispon"veis, o relat4rio foi conclu"do dentro do pra!o
estabelecido.

7avia poucos funcionários, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

K.L. 2ão &avia verba suficiente, por isso o pro1eto foi cancelado.

$ pro1eto foi cancelado, TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

7. Ieia o texto abaixo e responda as quest6es(

A &'A 'A C#&"&L*#A

Pários produtos estão c&egando ao mercado com um ingrediente esquisito( a clorofila. A
mol%cula das plantas que permite a fotoss"ntese % utili!ad como corante, para tingir de verde o
creme dental, por exemplo. *abeCse que ela % quase igual 0 &emoglobina do sangue dos animais.
+or isso, naturalistas tomam “suco de clorofila” 0s ve!es feitos de capimU# para “renovar o
sangue” e dar energia. A verdade % que o corpo &umano não absorve a mol%cula de clorofila em
si. $u se1a, o sangue não fica renovado. )sso não quer di!er que os produtos de clorofila não
façam bem. )ndependente da presença da substNncia, a ingestão de qualquer coisa foi feita com
verduras % ben%fica. “$ suco leva uma quantidade enorme de fol&as”, afirma a nutricionista
paulista Jnt&ia Antonaccio. “$ resultado % uma grande concentração de nutrientes, que
equivalem a vários pratos de salada.” *4 não vá ac&ar que escovando os dentes com clorofila
você estará aprendendo a fa!er fotoss"ntese...

Fonte: Superinteressante, &ut. /-.

D.=. A que elementos do texto se referem os termos destacados abaixo(

a# a mol%cula das plantas que permite a fotoss"ntese =. G#(  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

b# ela =. L#( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

e# isso =. K#( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

d# substNncia =. D#( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

D.G. $ pronome relativo que =. G# pode ser substitu"do no texto acima por(

a# o qual

b# a qual

c# os quais

d# as quais
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D.L. -la % quase igual 0 &emoglobina do sangue dos animais. +or isso, naturalistas tomam “suco
de clorofila” para “renovar o sangue” e dar energia.

Mantendo o sentido original, reescreva o trecho acima, iniciando-o conorme sugerido. !tilize as
express"es indicadas entre par#nteses:

a# omo ela % TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT. a fim de#

b# A fim de “renovar o sangue” TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT visto que#

8. Marque a opção que completa, de forma l4gica e gramaticalmente coesa, o trec&o fornecido.

$ entro de Qratamento )ntensivo do )nstituto da riança do 7ospital das l"nicas, em *ão
+aulo, atende por ano mais de <>> crianças carentes e com doenças graves. -las recebem
tratamentos sofisticados. omo os recursos p'blicos não são suficientes para manter essa
qualidade,

a# e o n'mero de crianças doentes aumenta constantemente, o )nstituto tem sido cada ve! mais
procurado por pais cu1os fil&os que necessitam de tratamento especiali!ado e com urgência.

b# o )nstituto decidiu, 1á a partir da pr4xima semana, criar uma campan&a de arrecadação de
fundos a fim de continuar mantendo a qualidade do atendimento.

c# o )nstituto pretende contratar mais m%dicos e enfermeiros a fim de manter o padrão de
qualidade, pois o n'mero de crianças doentes vem aumentando.

d# que sempre foi caracter"stica dessa instituição, cu1o esforço no tratamento das crianças tem
sido máximo.

Fonte: Istoé, =E abr. G>>=.

&utros elementos de coesão textual
 A coesão tamb%m pode ser obtida por meio de con1unç6es 3 palavras que ligam oraç6es em um
per"odo composto. Ao ligar oraç6es, as con1unç6es estabelecem entre elas uma relacão de
sentido.

&bserve os exemplos(

-le estudava bastante DA"A GME fosse aprovado no concurso . :elação de /)2AI)HAH-#

-le estudou tanto GME foi aprovado no concurso.
:elação de $2*-OVW2)A

-le foi aprovado no concurso, D&* estudou bastante.
:elação de A*A

-le estudou bastante, D&")A)& foi aprovado no concurso . :elação de $2I*R$#

-le será aprovado no concurso E estudar bastante.
:elação de $2H)XR$

-le passará no concurso GMA'& estudar bastante.
:elação de Q-M+$

-le não foi aprovado no concurso EN=&"A ten&a estudado bastante. :elação de
$2-**R$#
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A coesão deixa de existir quando a con1unção empregada não corresponde 0 relação existente
entre as oraç6es do per"odo. 2esse caso, a construção tamb%m perderá sua coerência, ou se1a,
seu sentido l4gico.

Ieia os exemplos abaixo(

=. -le estudou bastante, D&" * oi reprovado no concurso. YY#

G. -le estudou muito, D&"ON foi aprovado no concurso. YY#

L. EN=&"A o ar este1a muito seco e o n"vel de poluição este1a alto, as pessoas estão com
problemas respirat4rios. YY#

$bserve a falta de coesão e a conseq;ente falta de coerência nas construç6es acima. Assim, %
fundamental recapitular as relaç6es poss"veis no per"odo composto, bem como as con1unç6es que
exprimem essas relaç6es.
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