


Coerência estilística: mistura de registros linguísticos. Ex: Uso de gírias
em textos acadêmicos.

Coerência pragmática: sequência de atos de fala. Os atos da fala devem
satisfazer as condições presentes em uma dada situação comunicativa.
Exemplo: Você pode me emprestar seu livro do Guimarães Rosa? Hoje
eu comi um chocolate que é uma delícia.

14



Exemplo de um texto incoerente:

O quarto-zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por
um repórter, após o Tricolor ter tomado um balaio de gols do Guarani de
Campinas, alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha
acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos: Como a gente já
esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani.
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Exemplos de textos incoerentes em anúncios:
Será que eles descansam trabalhando? Em uma campanha publicitária,
um anúncio, propaganda, placa ou outdoor é de extrema importância
prestar atenção ao que você está anunciando e como o fazer, para que
seu anúncio não seja contraditório ao seu produto.

Outro exemplo: Na semana dele domingo não é dia! 
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Outros exemplos de falta de coerência textual:
“No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não
pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar”

“Estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver.”

“Todo mundo viu o mico-leão, mas eu não ouvi o sabiá cantar”

“Todo mundo destrói a natureza menos todo mundo”
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PÉROLAS ENCONTRADAS EM PROVAS

A fé é uma graça através da qual podemos ver o que não vemos.

O objetivo da Sociedade Anônima é ter muitas fábricas desconhecidas.

O Ateísmo é uma religião anônima.

O problema fundamental do terceiro mundo é a superabundância de
necessidades.
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A diferença entre o Romantismo e o Realismo é que os românticos escrevem
romances e os realistas nos mostram como está a situação do país.

O Chile é um país muito alto e magro.

Em Esparta as crianças que nasciam mortas eram sacrificadas.
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COESÃO refere-se à microestrutura. Coesão, portanto, é a conexão, ligação,

harmonia entre os elementos de um texto. Diz respeito às articulações

gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases, parágrafos e partes

maiores de um texto que garantem sua conexão sequencial.
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Para que o texto seja coeso, deve seguir pelo menos um dos mecanismos de 
coesão: 

a) Retomada de termos, expressões ou frases já ditas.
b) Encadeamento de segmentos do texto, feito com conectores ou

operadores discursivos, tais como então, portanto, mas, já que, porque...
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Tipos de Coesão

• Coesão por referência: são elementos de referência os pronomes pessoais,
possessivos, demonstrativos e os advérbios de lugar. Exemplo: Foi à Europa
e lá foi feliz.

• Coesão lexical: por sinônimo; por hiperônimos: palavras que correspondem
ao gênero do termo a ser retomado; por repetição do mesmo item; por
substituição: colocação de um item num lugar de um outro segmento.
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