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• A falta de coerência e coesão textuais são dois dos problemas encontrados
com mais frequência na produção textual.

• É comum encontrarmos textos que iniciam com um tema e terminam com
outro, mostrando falta de unidade e de coerência.

• Além da falta de coerência, há falta de coesão, o que torna, muitas vezes, os
períodos ininteligíveis. Mas, o que é coerência e coesão?
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• A coerência refere-se ao nexo entre ideias, acontecimentos, circunstâncias. A
coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do
texto em relação ao mundo.

• Cada palavra tem seu sentido individual, quando elas se relacionam elas
montam um outro sentido. O mesmo raciocínio vale para as frases, os
parágrafos e até os textos.
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• Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar.
Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma concatenação de
ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem ou por quebrarem
uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve um quebra
de coerência textual.
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Todo texto é composto por uma macroestrutura e uma microestrutura.

A macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, à manutenção da
mesma referência temática em toda extensão. Para que ela exista é
necessário:

7



a) harmonia de sentido de modo a não ter nada ilógico, nada desconexo;

b) relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido;

c) as partes devem estar inter-relacionadas;

d) expor uma informação nova e expandir o texto;

e) não apresentar contradições entre as ideias;

f) apresentar um ponto de vista, uma nova visão de mundo.

8



OBSERVAÇÕES

 A coerência é uma característica textual que depende da interação do texto,

do seu produtor e daquele que procura compreendê-lo.

Muito depende do receptor, de seu conhecimento de mundo, da situação de

produção do texto e do grau de domínio dos elementos linguísticos

constantes do texto.
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A falta de coerência em um texto é facilmente detectada por um falante da

língua, mas não é tão simples notá-la quando é você quem escreve. A

coerência é a correspondência entre as ideias do texto de forma lógica.
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Veja no exemplo abaixo a falta desse domínio, o que parece tornar o
texto incoerente:

Eu gosto tanto de frango, mas tenho medo de gripe aviária. - Ah, mas só
dá na Ásia, responderam. - Justo na parte de que eu mais gosto!? (Folha
de São Paulo, 18 de março de 2006, p. E13).
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Tipos de Coerência  

Coerência semântica: relação dos significados dos elementos das frases
em sequência;

Coerência sintática: refere-se a conectivos, pronomes.
Exemplo: Educação, problema universal a que por direito todo indivíduo
deve ter acesso.
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