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COESÃO REFERENCIAL 

2.2.1. POR USO DE FORMAS GRAMATICAIS 
 
A. Substituição por pró-formas (pronomes, advérbios, verbos etc.) 

Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o 
comportamento das pessoas como se tangessem gado. 

 
Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau 

recebeu o cobiçado Prêmio do Júri. 
 

Ela escreve crônicas interessantes em seu blog, mas é porque sempre cultivou o hábito da leitura. 
[Observe-se o uso do verbo “ser” para retomar o conteúdo da primeira oração. Ainda que esses casos sejam mais 
comuns em textos na modalidade oral, não se trata de uma inadequação para a Competência IV.] 
 
B. Definitivação (artigos definidos [geralmente catafóricos] e indefinidos [geralmente anafóricos]) 
Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o 

discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. 
Comprei um livro na feira literária em Poços de Caldas. O livro era de Chico Buarque de Holanda, ganhador do prêmio 

Camões. 
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C. Elipse (posição “vazia”) 
Os alunos da etnia ticuna escreveram textos sobre sua língua, e os Ø da etnia terena, Ø sobre as histórias de seus avós. 

 
D. Numerais (números cardinais, ordinais, fracionais...) 

Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio. Duas dizem respeito à escola e à 
família. 

 

2.2.2. POR USO DE FORMAS LEXICAIS 
A. Relação de sinonímia 

A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu 
direito constitucional à prática religiosa. 

 
B. Relação hiperonímia-hiponímia 

Aquela jovem sabe falar várias línguas. O guarani é sua favorita. 
 
C. Nomes genéricos (palavras que produzem relações de sinonímia; casos comuns são os termos “fato”, “evento”, 
“fenômeno”, “crença”, entre outros) 
Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por 

especialistas de diversas áreas. 
[Observe-se como “hipótese” retoma a ideia de que algumas pessoas acham que aquecimento global não existe. Tal 
retomada poderia ser feita por um termo como “fato” ou “crença”, em um texto relativamente “neutro”, bem como 
por “disparate” ou “equívoco”, em um texto mais incisivo ideologicamente. Do ponto de vista da coesão, qualquer dos 
termos citados é igualmente adequado como recurso articulatório do texto.] 
 
D. Nominalizações (geralmente, nomes deverbais) 
Os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda 

escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades, e instaurou-se uma investigação. 
[Observe-se que o substantivo abstrato “manifestação”, no segundo período, retoma o verbo “manifestar” do primeiro 
período. O mesmo recurso poderia acontecer, hipoteticamente, entre “protestar” e “protesto”.] 
 

COESÃO SEQUENCIAL 
 
2.3.1. SEQUENCIAÇÃO PARAFRÁSTICA 
 
A. Recorrência dos mesmos termos (muito comum na poesia) 
(...) um galo / que apanhe o grito de um galo antes / e o lance a outro; / e outros galos / que com muitos outros galos 

se cruzem / os fios de sol de seus gritos de galo (MELO NETO, 1968). 
[Nesse excerto, em vez de recorrer, por exemplo, à coesão por sinonímia, utilizando “ave”, “galináceo” etc., a repetição 
do mesmo termo é necessária para a caracterização da dimensão poética do texto. Tal recurso, conforme já sinalizado, 
é indesejável em textos dissertativo-argumentativos.] 
 
B. Recorrência da mesma estrutura sintática 
A voz de minha bisavó / ecoou criança / nos porões do navio. A voz de minha mãe / ecoou baixinho revolta / no fundo 

das cozinhas alheias (EVARISTO, 2008). 
[Observe-se que a estrutura sintática se repete nas duas “linhas” (há três versos em cada linha), colaborando para a 
coesão. Esse recurso equivale ao paralelismo sintático que, na concepção da Grade Específica, convencionou-se avaliar 
na Competência I, visando tornar o processo de avaliação mais fluido e objetivo; portanto, não é avaliado na 
Competência IV.] 
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C. Recorrência do mesmo conteúdo semântico 
A chamada Abolição da Escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil, aconteceu há pouco 

tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. 
[Observe-se como “isto é” articula a informação “há 131 anos” à formulação precedente, “há pouco tempo em escala 
histórica”, produzindo um efeito de especificação ou explicação.] 
 
D. Recorrência dos mesmos recursos fonológicos (geralmente relacionados a fenômenos como assonância e aliteração, 
muito comuns na poesia) 
“O livro é o mar onde / Pescamos capacidade, / O anzol é a leitura, / E a isca é a vontade. / É desse imenso mar / Onde 

podemos fisgar / Saberes, pluralidade.” (SENNA, 2012). 
[Observe-se, nessa setilha (estrofe de sete versos de sete sílabas), do cordelista Costa Senna, as rimas entre 
“capacidade”, “vontade” e “pluralidade”, bem como entre “mar” e “fisgar”, compondo uma sequência rítmica própria 
da literatura de cordel. Vale reforçar que, embora esse recurso rítmico esteja muito presente em textos líricos, ele é 
incompatível com a tipologia dissertativa-argumentativa, portanto não é considerado recurso coesivo na Competência 
IV.] 
 
2.3.2. SEQUENCIAÇÃO FRÁSTICA 
 
A. Manutenção temática (uso de termos do mesmo campo lexical) 

A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefs internacionais. O arroz com capote piauiense já pode ser 
encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar 

dos argentinos. 
Nesse exemplo, a coesão temática funciona pela presença dos termos “culinária”, “chefs”, “arroz”, “mesas”, “paladar”, 
palavras de um mesmo campo semântico, além da relação semântica que se estabelece pelo tópico “culinária 
nordestina” (funcionando também como hiperônimo) e as demais formulações identificadoras dos pratos típicos dessa 
região: “capote piauiense”, “acarajé baiano” e “peixada maranhense”. Do mesmo modo, esse fenômeno coesivo 
também acontece na relação entre “chefs internacionais”, “mesas francesas”, “Japão” e “paladar dos argentinos”. 
 
B. Encadeamento por justaposição (orações subordinadas, geralmente adverbiais e adjetivas) 

A democracia tem sido constantemente ameaçada, sem contar o aumento da desigualdade social não só no Brasil, 
mas também em outros países da América do Sul. Fazendo um balanço de todos os agravantes que foram discutidos 

sobre essa importante questão, a solução mais plausível é (...) 
Nesse exemplo, a oração subordinada adverbial causal que se inicia com o gerúndio “fazendo” funciona como 
articulador entre a oração principal, que se inicia com “a solução”, e o período anterior, que fala da desigualdade social 
na América do Sul. Ressalte-se que, embora a coesão por justaposição seja adequada e muito comum na tipologia 
argumentativa, para fins de avaliação em larga escala, levando em consideração a necessidade de distribuir as redações 
nos seis níveis de nota da Competência IV, somente alcançarão a nota máxima aqueles textos que necessariamente 
apresentarem operadores argumentativos intra e interparágrafos. 
 
C. Encadeamento por conexão (operadores argumentativos) 
A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos EUA e no Brasil. Em decorrência disso, 

há uma grande campanha nas redes sociais para a promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse 
tipo de notícia mentirosa. 

Observe-se que a formulação “em decorrência de” funciona como um articulador entre um fato (a manipulação de 
eleitores por meio da divulgação de fake news no Brasil e nos EUA) e sua consequência (a realização de uma campanha 
visando à punição de autores e propagadores de notícias falsas). Há várias outras formas por meio das quais os 
operadores argumentativos se realizam, mas não basta que estejam abundantemente distribuídos em quase todas as 
linhas, denunciando uma tentativa forçada de usar o máximo possível de coesivos. Longe disso: trata-se de avaliar em 
que medida os operadores estão, de fato, contribuindo para a articulação dos argumentos ao longo de todo o texto.  
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ITENS A SEREM CONSIDERADOS 
 

 

1. PRESENÇA DE ELEMENTOS COESIVOS 

 

2. COESÃO INTERPARÁGRAFOS E INTRAPARÁGRAFOS 

 

 

3. REPETIÇÃO 
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4. INADEQUAÇÃO COESIVA 

 

 

EXERCÍCIO | Corrija a inadequação dos nexos abaixo: 

 

a. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de 

controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente 

 

 

b. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo o que leem nas redes sociais, 

portanto, ainda são facilmente manipuladas. 

 

 

c. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde estes pudessem 

opinar mais. 

 

d. Há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet, dessa forma, a veiculação de 

notícias falsas continua aumentando 

 

 

e. Em São Paulo já não chove há mais de dois meses, apesar de que já se pense em racionamento de água e 

energia elétrica. 

 

f. As pessoas caminham pelas ruas, despreocupadas, como se não existisse perigo algum, mas o policial 

continua folgadamente tomando o seu café no bar. 

 

 

g. Talvez seja adiado o jogo entre Botafogo e Flamengo, pois o estado do gramado do Maracanã não é dos 

piores. 

 

h. Uma boa parte das crianças mora muito longe, vai à escola com fome, onde ocorre o grande número de 

desistências. 

 


