
 

Aula 
15A Elementos de coesão 

Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. 
Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, 
as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. 
Observe a coesão presente no texto a seguir: 

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, 
porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da 
Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o 
projeto de Reforma Agrária pretende assentar milhares de sem-terra.” 

JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, p. 566 

As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto, podemos dizer 
que elas são responsáveis pela coesão do texto. 

Há vários recursos que respondem pela coesão do texto, os principais são: 

PALAVRAS DE TRANSIÇÃO: 

são palavras responsáveis pela coesão do texto, estabelecem a inter-relação 
entre os enunciados (orações, frases, parágrafos), são preposições, 
conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. 

Veja algumas palavras e expressões de transição e seus respectivos sentidos: 

- inicialmente (começo, introdução) 
- primeiramente (começo, introdução) 
- primeiramente (começo, introdução) 
- antes de tudo (começo, introdução) 
- desde já (começo, introdução) 
- além disso (continuação) 
- do mesmo modo (continuação) 
- bem como (continuação) 
- outrossim (continuação) 
- enfim (conclusão) 
- dessa forma (conclusão) 
- segundo (semelhança, conformidade) 
- conforme (semelhança, conformidade) 
- de acordo com (semelhança, conformidade) 
- por isso (causa e consequência) 

- nesse sentido (conclusão) 
- portanto (conclusão) 
- afinal (conclusão) 
- logo após (tempo) 
- ocasionalmente (tempo) 
- posteriormente (tempo) 
- atualmente (tempo) 
- enquanto isso (tempo) 
- imediatamente (tempo) 
- não raro (tempo) 
- concomitantemente (tempo) 
- igualmente (semelhança, conformidade) 
- então (exemplificação, esclarecimento) 
- isto é (exemplificação, esclarecimento) 
- a saber (exemplificação, esclarecimento) 

- de fato (causa e consequência) 
- em virtude de (causa e consequência) 
- assim (causa e consequência) 
- naturalmente (causa e consequência) 
- por exemplo (exemplificação, 
esclarecimento) 

- em outras palavras (exemplificação, 
esclarecimento) 
- ou seja (exemplificação, esclarecimento) 
- quer dizer (exemplificação, esclarecimento) 
- rigorosamente falando (exemplificação, 
esclarecimento). 

PRONOMES:  

Os pronomes são utilizados para substituir outros elementos do texto e evitar a 
repetição de palavras. 
Ex.: Adriana entregou o livro na biblioteca, pois ela acabou de lê-lo. 
Ex.: Gostei do livro que li no final de semana. Aquele que você me indicou. 

SUBSTITUIÇÃO 

A substituição de um nome (pessoa, objeto, lugar etc.), por uma palavra ou 
expressão que tenha sentido próximo, evitando a repetição no corpo do texto. 
Ex.: Comprei um carro velho, e o veículo vive quebrando. 
Ex.: Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que 
o "Poeta dos Escravos" é considerado um escritor importante. 

ELÍPSE 

É a omissão de um termo já citado ou desnecessário. 
Ex.: Meu carro estragou. Vai ficar uma fortuna para arrumar, e (eu) não posso 
comprar outro (carro). 

 

01. Faça uma síntese do que aprendeu nessa aula.  

02. Reescreva o texto abaixo melhorando-o com elementos de coesão. 
Eu soube. Você irá trabalhar. Uma grande empresa. Você está de mudança para outra 
casa. Fica próxima da empresa. Fiquei chateado. Somos vizinhos há tantos anos. Eu 
fico muito contente. Quero o melhor para você. 

03. Leia o texto abaixo e diga que elementos de coesão foram usados 
E Cabral descobriu o Brasil. Na madrugada seguinte o grumete foi acordá-lo: 
– Dom Cabral, Frei Henrique mandou chamar o senhor para assistir à Primeira Missa! 
E Cabral respondeu:  
– Estou muito cansado. Diga a ele que eu vou na das dez. 

04. Redija um texto argumentativo com o tema “Violência doméstica”, 
utilizando no mínimo 8 (oito) palavras de transição. (Grife-as) 


