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[ENEM] 
Manuel Bandeira

Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado abandonar os estudos de arquitetura 

por causa da tuberculose. Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre sua obra, 

embora em seu humor lírico haja sempre um toque de funda melancolia, e na sua poesia haja 

sempre um certo toque de morbidez, até no erotismo.

Tradutor de autores como Marcel Proust e William Shakespeare, esse nosso Manuel 

traduziu mesmo foi a nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, brasileiros, 

órfãos de um país imaginário, nossa Cocanha perdida, Pasárgada. Descrever seu retrato 

em palavras é uma tarefa impossível, depois que ele mesmo já o fez tão bem em versos.

                                       Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20.

NA AULA ANTERIOR
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NA AULA ANTERIOR
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A coesão do texto é construída principalmente a partir do (a)

A. repetição de palavras e expressões que entrelaçam as informações 
apresentadas no texto.

B. substituição de palavras por sinônimos como “lúgubre” e “morbidez”, 
“melancolia” e “nostalgia”.

C.emprego de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos: “sua”, “seu”, 
“esse”, “nosso”, “ele”.

D.emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam as orações e 
períodos que compõem o texto.

E. emprego de expressões que indicam sequência, progressividade, como 
“iminência”, “sempre”, “depois”.
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 TEMPO DE AULA: 50min

 CONTEÚDO: COESÃO REFERENCIAL: PRONOMES [relativos]

 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides

 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe

 ATIVIDADE PARA CASA

ROTEIRO DE AULA



COESÃO

Processo por meio do qual se organizam as informações de um texto. Para isso, 

empregam-se recursos linguísticos na superfície textual os quais podem fazer 

referências DENTRO ou FORA do texto [coesão referencial] e ainda permitirem a 

sequência lógica das ideias [coesão sequencial] .
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COESÃO REFERENCIAL OU REMISSIVA
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Referencial: mecanismo por meio do qual se cria um sistema de relações entre as 

palavras e expressões de um texto, permitindo ao leitor identificar os termos a que 

se referem. O termo referente é aquele que indica a entidade ou situação a que o 

locutor se refere. Desse modo, relaciona-se um recurso linguístico com um objeto 

extralinguístico. Pode ser situacional (exofórica) ou textual (endofórica). Os 

pronomes são importantes recursos para esse mecanismo.



PRONOMES RELATIVOS
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Os pronomes relativos, como diz o próprio nome, fazem referência, em 

geral, a um ser já mencionado (termo anterior ou termo antecedente) para 

não dividir a ideia em várias orações ou para evitar repetições 

desnecessárias.



PRONOMES RELATIVOS
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 Substitui seu antecedente [anafórico], 

exercendo uma função sintática;

 conecta, em geral, a oração principal à 

subordinada adjetiva [RESTRITIVA e 

EXPLICATIVA];

 refere-se a coisas ou pessoas, evitando 

repetições desnecessárias;

 funciona como uma ligação entre duas 

sentenças, comumente aparecendo no 

início daquela que se liga à outra.
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• Característica 
acidental do ser

• Sem vírgulas

RESTRITIVAS

• Característica 
essencial do ser

• Com vírgulas

EXPLICATIVAS

PRONOMES RELATIVOS – ORAÇÕES ADJETIVAS
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OBSERVAÇÃO
   O pronome relativo pode aparecer precedido de preposição, desde que o verbo ou o 
nome da oração em que ele se encontra assim o exija:

 Os lugares por que passei nunca me saíram da lembrança.

 O lugar a que fiz menção é uma praia paradisíaca no Tailândia.

 Discuto com aqueles de cujas opiniões discordo.

 Estas são as moças com quem trabalho.

 Um dos sonhos pelos quais lutei foi a minha independência.

passar por

discordar de

trabalhar com

lutar por

PRONOMES RELATIVOS

fazer menção a
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USOS DOS PRONOMES RELATIVOS
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QUE, O QUAL E VARIÁVEIS

Quando essas palavras possuem função de pronome relativo, podem referir-se a 
pessoas ou a coisas, exercendo o papel de referente do antecedente. Quando a regência 
verbal ou nominal exigir, os pronomes relativos podem vir antecedidos por uma 
preposição. Observe nos exemplos que eles substituem um termo trazido antes:

Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui.

Não vi a bolsa da qual você está falando (verbo que exige preposição “de”).

Termo antecedente

Termo antecedente



USOS DOS PRONOMES RELATIVOS
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CUJO E VARIÁVEIS

Geralmente exigem antecedente e consequente expressos no período, pois indicam 
relação de posse (o antecedente possui o consequente). Note que a variação precisa 
ocorrer quando houver necessidade de concordância com o consequente, pois não se usa 
artigo após esse pronome:

 Machado de Assis é um escritor cujos livros são muito lidos.

 Armazéns Mendes é a loja cujas vendas dispararam no último trimestre.
Termo antecedente

Termo antecedente Os livros de M. de Assis

As vendes da loja



USOS DOS PRONOMES RELATIVOS
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 João ganhou um livro.  O autor do livro é de Machado de Assis.

 João ganhou  um livro cujo autor é Machado de Assis.

Termo antecedente Pronome relativo

 Fiz um café.  O café ficou amargo.

 Fiz um café que ficou amargo.

Termo antecedente Pronome relativo



REFERÊNCIAS
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QUADRILHA (Carlos Drummond de Andrade)

João amava Teresa que amava Raimundo

que amava Maria que amava 

Joaquim que amava Lili

que não amava ninguém.

João foi para os Estados Unidos, 

Teresa para o convento,

Raimundo morreu de desastre, 
Maria ficou para tia, / Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes / que não tinha entrado na 
história
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Texto para as questões 1 e 2.

A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de deus
A raça humana é a ferida acesa
Uma beleza, uma podridão
O fogo eterno e a morte
A morte e a ressurreição
A raça humana é o cristal de lágrima
Da lavra da solidão
Da mina, cujo mapa
Traz na palma da mão
A raça humana risca, rabisca, pinta
A tinta, a lápis, carvão ou giz

O rosto da saudade
Que traz do gênesis
Dessa semana santa
Entre parênteses
Desse divino oásis
Da grande apoteose
Da perfeição divina
Na grande síntese
A raça humana é
Uma semana
Do trabalho de deus
A raça humana é
Uma semana

 GILBERTO, G. Allmusic. Raça Humana (CD - WM Brazil #). Consultado em 7 jul. 2020. 

ATIVIDADE
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1. [Profa. Flávia Lêda] O autor do texto analisa a “raça humana” como contraditória. 
Essa ideia está em evidência no trecho:

A. A raça humana é / Uma semana.

B. A raça humana é [...] / Uma beleza, uma podridão.

C. A raça humana risca, rabisca, pinta.

D. O rosto da saudade / Que traz do gênesis.

E. A raça humana é o cristal de lágrima.
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2. [ADAPTADA] Acerca do uso dos pronomes relativos, no texto, infere-se que

A. é possível pôr artigo após o pronome relativo cujo (cujo o mapa, por exemplo).

B. o relativo cujo expressa lugar, motivo pelo qual aparece no texto ligado ao 

substantivo mapa na expressão "cujo mapa".

C. o pronome cujo é invariável, ou seja, não apresenta flexões de gênero e número.

D. o pronome relativo quem, assim como o relativo que, tanto pode referir-se a pessoas 

quanto a coisas em geral.

E. o pronome relativo que admite ser substituído por o qual e suas flexões de gênero e 

número.
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QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade

 João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava 
Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, 
Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, 
Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história

Texto para as questões 3 e 4.
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3. [Profa. Flávia Lêda] Dos personagens citados no texto, apenas um não havia se envolvido 
emocionalmente. Trata-se de

A. Teresa.

B. Raimundo.  

C. Maria.

D. Lili.

E. Joaquim.

Teresa que amava Raimundo

Raimundo que amava Maria

Maria que amava Joaquim

Lili que não amava ninguém.

Joaquim que amava Lili
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4. [Profa. Flávia Lêda] Nos textos, os conectores ou articuladores de discurso são 
excelentes auxiliares na construção da coesão; o uso devido dessas estruturas contribuirá 
para a construção e riqueza de sentidos. No texto quadrilha, a recorrência do conector 
“que”

A. reativa o referente por meio de remissão anafórica.

B. faz remissão anafórica por ser um pronome demonstrativo.

C. estabelece uma ligação temporal com o termo a que se refere.

D. cria um vínculo de natureza estritamente semântica com seu referente.

E. estabelece remissão exofórica uma vez que seu referente encontra-se fora do texto.

Em João amava Teresa que amava Raimundo, a palavra “que” refere-se a “Teresa”.
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5. [TSN] Carros letrados
 

A turma atrás do balcão do cartório do 1º ofício de Notas, em Copacabana, acha que carro 
sabe ler.

É o que se supõe com a placa que avisa à freguesia: “Transferência de telefones e veículos, só 
com a presença do próprio.”

Um gaiato, esta semana, quis saber como fazia para subir com seu jipe ao segundo andar, 
onde funciona o cartório.

GOIS, Anselmo. O globo, Rio de Janeiro, 19 set, 2002.

 
Acerca da ambiguidade do texto, depreende-se que decorre do/a
 
A) emprego do pronome catafórico “próprio” em “com a presença do próprio”.
B) emprego do pronome demonstrativo “próprio” no trecho “com a presença do próprio”
C) emprego do pronome anafórico “próprio” que pode referir-se ao dono ou ao próprio carro.
D) colocação do pronome pessoal reto “próprio”, que se comporta como sujeito na linha quatro.
E) colocação do pronome dêitico “próprio” que só pode se referir ao dono, pois o carro é um ser.
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[Profa. Flávia Lêda] Nos textos, os conectores ou 
articuladores de discurso são excelentes auxiliares 
na construção da coesão; o uso devido dessas 
estruturas contribuirá para a construção e riqueza 
de sentidos. Na publicidade, o conector que

A. é pronome demonstrativo e faz remissão 
anafórica.

B. é pronome relativo e faz remissão catafórica.
C. retoma o principal elemento da publicidade.
D. não possui referente claro no texto.
E. remete à expressão “no seu bolso”.

ATIVIDADE PARA CASA
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COESÃO TEXTUAL – aula 22

 COESÃO TEXTUAL [pronomes na progressão temática – recursos remissivos]

O pronome relativo [continuação]

NA PRÓXIMA AULA
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