
 

Aula 
68 Elementos de Ligação 

Um texto bem redigido apresenta, necessariamente, perfeita articulação de 
ideias. Para obtê-las, é necessário promover o encadeamento semântico 
(significado, ideias) e o encadeamento sintático (mecanismos que ligam uma 
oração à outra). A coesão (elemento A ligado ao elemento B) é obtida, 
principalmente, através dos elementos de ligação que proporcionam as relações 
necessárias à integração harmoniosa de orações e parágrafos. 

A seguir listamos uma variedade de elementos de ligação que são 
utilizados com frequência. Nota-se que vários deles são locuções (conjunto de 
palavras)  

SIGNIFICADO GRUPO DE EXEMPLOS 
Prioridade, 
relevância 

em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, 
acima de tudo, precisamente, principalmente, 
primordialmente, sobretudo, etc. 

Semelhança, 
comparação, 
conformidade  

igualmente, da mesma forma, semelhantemente, de 
maneira idêntica, de acordo com, segundo, conforme, 
sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, 
como, assim como, bem como, como se, etc. 

Tempo 
(frequência, 
duração, ordem, 
sucessão, 
anterioridade, 
posterioridade) 

então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo 
após, pouco antes, posteriormente, em seguida, por fim, 
finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, 
constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, 
ocasionalmente, sempre, raramente, ao mesmo tempo, 
simultaneamente, nesse meio tempo, enquanto, quando, 
antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, 
desde que, todas as vezes que, apenas, já, etc.. 

Condição, 
hipótese 

se, caso, eventualmente, etc. 

Adição, 
continuação 

além disso, ainda mais, ainda por cima, por outro lado. 
Também as conjunções aditivas: e, nem, não só, mas 
também etc. 

Dúvida talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é 
provável, não é certo, se é que, etc. 

Certeza, 
ênfase 

de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, 
inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com 
toda a certeza, etc. 

Surpresa, 
imprevisto 

inesperadamente, de súbito, subitamente, de repente, 
imprevistamente, surpreendentemente. 

Ilustração, 
esclarecimento 

por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou 
seja, etc. 

Propósito, 
intenção, 
finalidade 

com o fim, a fim de, com o propósito de, para que, a fim 
de que. 

Lugar, 
proximidade, 
distância 

perto de, próximo a ou de, junto a ou de, dentro, fora, 
onde, mais adiante, aqui, além, acolá, lá, ali. 

Resumo, 
recapitulação, 
conclusão 

em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, 
portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois. 

Causa e 
consequência, 
explicação 

por consequência, como resultado, por isso, por causa 
de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, porque, 
porquanto, pois, que, já que, uma vez, visto que, como (= 
porque), portanto, logo, pois (posposto ao verbo), que (= 
porque). 

Contraste, 
oposição, 
restrição, 
ressalva  

pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, 
mas, contudo, todavia, entretanto, embora, apesar de, 
ainda que, mesmo que, posto que, conquanto, se bem 
que, por mais que, por menos que, no entanto. 

 

01. Com suas palavras, explique a função dos elementos de ligação  

02.  Classifique os elementos de ligação destacados no texto abaixo. 
 

Quem foram os fenícios? 
 

Esse povo viveu entre 1.800 e 600 antes de Cristo no norte da antiga Canaã, 
onde hoje é o Líbano. Eles falavam uma língua parecida com o hebraico e criaram 
o alfabeto – a ideia de ter letras que, juntas, produzem palavras e sons (o nosso 
alfabeto deriva daí). Os fenícios também eram dedicados à atividade comercial, 
porque ficavam num lugar estratégico na costa do Mar Mediterrâneo. Eles não 
formavam um país, mas viviam em cidades-estados, ou seja, eram 
independentes entre si. A cultura fenícia começou a desparecer por volta de 539 
antes de Cristo, quando Ciro, rei da Pérsia, conquistou a região.  
 

03. Redija em seu caderno uma dissertação com o tema “Devemos lutar por 
nossos direitos”, utilizando no mínimo 10 elementos de ligação. (min. 10 linhas) 


