
Coesão Textual 

Aula de Redação 



1. Definição  

 Coesão trata-se de uma maneira de recuperar, em 

uma sentença B, um termo presente em uma 

sentença A.  

 

 Exemplo: 

 

 A) Pegue três cerejas.  

 B) Coloque-as sobre a mesa. 
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2. Recursos de Coesão 

  a) Epítetos 

  b) Nominalizações 

  c) Palavras ou expressões sinônimas  

  d) Associação 

  e) Um termo-síntese 

  f) Pronomes  

  g) Numerais 

  h) Advérbios pronominais (aqui, ali, lá, aí) 

  i) Elipse 

  j) Repetição do nome próprio 

  k) Metonímia 
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a) Epítetos 

 Epíteto é a palavra ou frase que qualifica pessoa ou coisa. 

 

 Exemplo: 

 

 O Rio de Janeiro é uma das cidades mais 

importantes do Brasil. A cidade maravilhosa é 

conhecida mundialmente por suas belezas naturais, 

hospitalidade e carnaval. 
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Mais exemplos: 
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1. Castro Alves - O Poeta dos Escravos 

2. Gonçalves Dias - O Cantor dos Índios 

3. Jesus Cristo - O Salvador, o nazareno, o Redentor 

4. Cuba - A Pérola das Antilhas 

5. Jerusalém - O Berço do Cristianismo 

6. Egito - O Berço dos Faraós 

7. Moisés - O Legislador dos Judeus 

8. Hipócrates - O Pai da Medicina 

9. Heródoto - O Pai da História 

10. José de Alencar - O Autor de Iracema 

11. Vênus - A Deusa da Beleza 

  



b) Nominalizações 

 É quando se emprega um substantivo que remete a um 

verbo enunciado anteriormente. 
 

 Exemplo: 
 

 Ele trovou a pobre coitada por muito tempo. Para 

a sorte dele, a trova deu certo. 
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c) Palavras ou expressões sinônimas 

 

 Exemplo:  

 

 As redações do 1º Exatas ficaram muito 

boas. Há textos dignos de publicação.  
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d) Associação 

 Na associação, uma palavra retoma outra porque mantém 

com ela, em determinado contexto, vínculos precisos de 

significação. 
 

 Exemplo: 

 São Paulo é sempre vítima de enchentes no verão. 

Os transtornos prejudicam o trânsito, provocam 

engarrafamentos de até 200 quilômetros. 
 

  A palavra alagamentos surgiu por estar associada a enchentes. 

Mas poderia ter sido usada uma outra como confusão, 

acidentes etc. 
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e) Um termo-síntese 

 Exemplo: 

 

 Escrever uma boa redação requer trabalho. Precisa estar 

bem informado, dominar a ortografia, conhecer todas as 

regras de pontuação e escrever de forma coesa. Esses 

elementos são o segredo de toda boa redação. 

 

 A palavra elementos sintetiza tuuuuudo o que foi dito antes.    
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f) Pronomes 

 Exemplo: 

 

 Vitaminas fazem bem a saúde. Mas não devemos 
tomá-las ao acaso. 
 

 A mãe amava o filho e a  
filha, queria muito tanto  
a um quanto à outra. 
 
 Aquela aluna deve estar  
muito cansado. Ela dormiu  
a minha aula toda. 
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g) Numerais 

 Exemplo: 

 

 Não se pode dizer que toda a turma esteja mal preparada. Um 

terço pelo menos parece estar dominando o assunto.  

 

 A redação diagnóstica tinha duas propostas. A primeira era um 

artigo de opinião; a segunda era uma carta argumentativa. 
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h) Advérbios pronominais 

 São eles: Aqui, ali, lá, aí. 
 

 Exemplo:  
 

 Não posso faltar a escola. Lá, com certeza, é o 

melhor lugar do mundo.  
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i) Elipse 

 Exemplos: 

 Na casa, apenas quatro ou cinco pessoas.  

 Na casa estavam apenas quatro ou cinco pessoas.  

 

 Quanta fofoca na Terra. 

 Quanta fofoca há na Terra. 
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j) Repetição do nome próprio 

 Exemplos: 
 

 Luiz Inácio Lula da Silva, após oito anos no poder, 

deixa o planalto e volta para a planície.  Lula foi o 

trigésimo quinto presidente do Brasil, cargo que 

exerceu de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 

2011. 
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k) Metonímia 

 Metonímia é o processo de substituição de uma palavra 

por outra, dada a relação de semelhança. 
 

 Exemplo: 

 O meu irmãozinho adora danone. (iogurte) 
 

 Bebeu um copo de água. (Ninguém "bebe" um copo, 

mas sim a bebida que está nele) 
 

 Lemos Machado de Assis por interesse. (Ninguém, na 

verdade, lê o autor, mas as obras dele em geral) 
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Exercícios: 

 1) Substituir os termos repetidos pelos elementos 
constantes dos mecanismos de coesão. 

 

 a) Muita gente votou nas últimas eleições. Muita gente 

pensava que as coisas iriam mudar radicalmente, mas 

muita gente estava enganada. O Brasil parece que levará 

ainda um tempo muito grande para amadurecer. O que o 

Brasil precisa, entretanto, para chegar a ficar maduro, é 

manter arejada e viva a democracia.  
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 b) As revendedoras de automóveis não estão mais equipando 

os automóveis para vender os automóveis mais caro. O 

cliente vai à revendedora  de automóveis com pouco dinheiro 

e, se tiver que pagar mais caro o automóvel, desiste de comprar 

o automóvel, e as revendedoras têm prejuízo. 

 

 Sugestão: 

 As revendedoras de automóveis não estão mais equipando os 

carros para vendê-los mais caro. O cliente vai lá com pouco 

dinheiro e, se tiver que pagar mais caro o produto, desiste, e as 

revendedoras têm prejuízo. 
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 2) A partir da escolha de um verbo de cada uma das 

frases a seguir, escreva uma continuidade, utilizando, como 

recurso de coesão, um substantivo abstrato derivado ou 

sinônimo desse verbo, que possa abranger e resumir o 

conteúdo delas. 

 

 Exemplo: 

 Luiz Gonzaga Tenório, presidente da Federação 

Nacional dos Urbanitários, afirmou: “não seremos 

cordiais e polidos”. 

 

 Essa afirmação causou surpresa nos meios 

governamentais. 

 
Prof.ª Vivian Pasini 



 Rodrigo comprou uma lanchonete. 

 

 

 Maria está alegre. 

 

 

 Em poucos anos, o país cresceu demograficamente, 

principalmente do lado dos mais pobres. 

 

 

 Os comerciais paulistas trabalham com a perspectiva de 

reduzir os prazos dos cheques pré-datados a partir da 

próxima semana. 

 

 

 

Prof.ª Vivian Pasini 



A seguir, cenas do próximo 

capítulo... 

Concordância – É de comer? 
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 Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país 

subdesenvolvido, mas eles estão completamente 

enganados. 

 

 Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país 

subdesenvolvido, mas ela estão completamente 

enganados. 
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 Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país 

subdesenvolvido, mas está completamente 

enganada. 

 

 Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país 

subdesenvolvido, mas essa gente está 

completamente enganada. 
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